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RESUMO

O trabalho Amarelinho: uma experiência com arquivos dos Festivais de Verão tem 

como fonte de pesquisa os registros localizados na sala de arquivos do Centro de 

Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. Esses registros documentam uma 

série de eventos realizados pelo Centro de Artes por uma década (1989/1999), em 

toda segunda quinzena do mês de janeiro de cada ano, na Igreja de Reis Magos, na 

cidade de Nova Almeida em Serra, Espírito Santo.  A palavra  Amarelinho aparece 

como elemento aglutinador desta experiência narrativa, como um dispositivo de con-

versas com alguns participantes do evento para um registro histórico polifônico. Isso 

porque a palavra Amarelinho se refere ao nome e à cor de um bar de veraneio que 

acolhia os frequentadores dos Festivais de Verão em Nova Almeida, que ali se reu-

niam todos os dias para conversar. Um lugar onde os protocolos eram quebrados 

em função das conversas em fluxo, lugar de sensações, afetos e construção de lin-

guagens. Neste trabalho a palavra é utilizada como estratégia para a construção de 

um ambiente discursivo em sintonia com o objeto de estudo, falar de uma história 

em curso com os arquivos dos Festivais de Verão em Nova Almeida. Os conceitos 

de ontologia do presente e de arquivo de Michel Foucault são colocados em exercí-

cio com a pesquisa que inclui também um estudo de caso, o projeto Você gostaria  

de participar de uma experiência artística?, de Ricardo Basbaum, visto por suas rela-

ções históricas com o evento. Trata-se, portanto, de um estudo crítico-teórico e tam-

bém de uma experiência poética com os arquivos, imagens e textos elaborados com 

os programas de cursos e seus registros, daí a presença da palavra experiência,  

que não quer remeter a um passado, mas transitar por tempos heterogêneos.

Palavras-chave:  Arte. Arquivo. Ficção. Micropolítica. Pesquisa com arte.



ABSTRACT

The work Amarelinho (Little Yellow): a experience with files of the Summer Festivals 

has a research source the records located in the file room of the Arts Center of the 

Univesidade Federal do Espírito Santo. These records are documents of a series of 

events organized by the Arts Center for a decade (1989 / 1999) every two weeks of  

the month of January at the church of the Magi in the city of Nova Almeida, in Serra, 

Espírito Santo State. The word Amarelinho appears as a  agglutinating  element as a 

device for conversations that took place with some participants of the event for a 

polyphonic historical record.  That's because  the word  Amarelinho  is related to the 

name and  the  color  of  the  bar  that  welcomed all  those  that  attended  the  Nova 

Almeida Summer Festivals and there they gathered to talk,, a place where the proto-

cols were broken due to  the flow of interactions,  place of sensations, feelings and 

language construction. In this work, the word is used as a strategy to build a dis-

course environment in tune with the subject matter of the research. We aim to talk  

about an ongoing story with the files of the Summer Festivals of Nova Almeida. The 

concepts of  ontology of the present and file of Michel Foucault are in tune with the 

research  that  also  includes  a  case  study,  the  project  "Would you like  to partici-

pate in an artistic experience?”  of Ricardo Basbaum, seen by his historical relations 

with the event. It is, therefore, a critical theoretical study and a poetic experience with  

the files, images and texts, prepared with the course programs and their records, 

hence the presence of the word experience,  that does not want to refer to a past, but 

move about heterogeneous times. 

Keywords: Art. File. Fiction. Micropolitics. Art with research.
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UMA INTRODUÇÃO

A palavra  Amarelinho é escolhida, tanto metodologicamente quanto afetivamente, 

para nomear esta experiência. É utilizada como dispositivo estratégico para a cons-

trução de um ambiente discursivo em sintonia com o objeto pesquisado.

Nesse sentido, esta dissertação não é a história do Festival de Verão, mas, sim, uma 

experiência com os arquivos daquele evento realizado durante uma década pelo 

Centro de Artes da Ufes. Por ser um experiência, sobretudo de escrita, poderia ser 

caracterizada muito mais pelo que não mostra, um pouco pela predeterminação de 

um tempo da academia. De antemão, todos nós, estudantes deste Programa de 

Pós-Graduação em Artes,  temos dois  anos para produzir  e  terminar  a  pesquisa. 

Depois de concluída e aprovada para este momento de apresentação, 30 minutos 

bastam. Penso que o exercício de edição/corte é sumariamente convocado em pri-

meira e segunda instância. Digo isso para introduzir um argumento não sobre esco-

lha, mas sobre limite, porque talvez seja disso que se trate, uma experiência com 

limites: crítica.

O trabalho é apresentado em quatro partes: o volume I, um caderno de teoria, é  

constituído pelo referencial teórico e pelos estudos de caso propostos para a pes-

quisa; o volume II é um caderno composto por conversas com participantes dos Fes-

tivais de Verão em Nova Almeida, objeto responsável por construir algumas histórias 

dos  Festivais  de  Verão,  um  exercício  em  múltiplas  vozes;  o  volume  III,  é  um 

pequeno caderno em que apresento um ensaio no qual a teoria é experimentada 

estritamente como uma prática artística; por fim, o volume IV, é uma Caixa arquivo 

constituída por um conjunto de cartões compostos de imagens e textos com todas 

as ementas de cursos oferecidos pelos Festivais. Trata-se de um objeto complemen-

tar, no sentido de que, por meio dele, abre-se a possibilidade de criar outras configu-

rações para o recorte apresentado, um tipo de mapa dinâmico do evento. 

A esse conjunto chamo mapeamento dos Festivais de Verão. Mapeamento no senti-

do de Deleuze e Guattari, não como representação, mas como uma experiência en-

tre as histórias vividas e as suas conexões com os arquivos.

Se o mapa se opõe ao decalque é por estar inteiramente voltado para uma 



22

experimentação ancorada no real. O mapa não reproduz um inconsciente 
fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. Ele contribui para a conexão dos 
campos,  para  o  desbloqueio  dos  corpos  sem órgãos,  para sua  abertura 
máxima sobre um plano de consistência. Ele faz parte do rizoma. O mapa é 
aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, 
suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, 
revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por 
um indivíduo, um grupo, uma formação social.1

O mapa constitui-se de códigos verbais e visuais sem privilégio de meios, sem a 

especificidade dos campos, pois concentra sua atenção no espaço entre as diversas 

linguagens e meios. O mapa é, portanto, rigorosamente aberto, no sentido em que é 

feito para ser provisoriamente “montado” com a leitura a partir do repertório de quem 

lê e dos dados disponibilizados por este objeto dissertativo. O mapa não é o registro 

manifesto em imagem ou texto, conforme o conceito apresentado; o mapa é um dis-

positivo criado para funcionar em conjunto, a partir da relação entre esses códigos 

pelos leitores. Não se tem, portanto, uma história definitiva dos Festivais, ainda que 

se tenha um recorte desta pesquisa, no sentido da escolha de um estudo de caso 

que leva a um suposto desdobramento. O método defende a construção de uma his-

tória aberta, provisória, inevitavelmente fragmentada. Por isso, no presente trabalho, 

a história é constituída por um caderno de conversas, para caracterizar a presença 

de esforços coletivos, ainda que antagônicos, manifestos nos registros das diversas 

falas.

As palavras não querem definir coisa alguma, e se o fazem, é apenas temporaria-

mente com as relações que estabelecem, portanto são definições mutantes, daí a 

aproximação deste texto com a ideia de ficção, com a ideia de uma necessidade de 

negociação permanente entre a palavra que se vê e a que se lê, no sentido de uma 

busca mais pelo ritmo do que pela definição.

Com o argumento para uma narrativa aberta, polifônica, faço uso do conceito de 

deriva, no sentido de uma deriva teórica, como um tipo de instrumento conceitual 

para  a  construção de caminhos ao modo situacionista,  sem um necessário  pré-

direcionamento  lógico,  no  sentido  em que nem toda a escolha dos nomes para 

compor o caderno de conversas foi feita por definição a priori, alguns sim, os coorde-

nadores  do  evento,  por  exemplo,  mas  outros  foram encontrados  casualmente  e 

obedecem ao único critério  de terem participado do evento e se prontificarem à 

1 DELEUZE, Gilles; Felix GUATTARI. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Ed. 34, 
1995. v. 1, p. 21.
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conversa.  “Entre os diversos procedimentos situacionistas,  a deriva se apresenta 

como urna técnica de passagem rápida por ambiências variadas [...] e a afirmação 

de um comportamento lúdico-construtivo, o que o torna absolutamente aposto às 

tradicionais noções de viagem e de passeio”.2

Outro conceito importante para a pesquisa é o de dialogia, que é apenas um outro 

termo  para  a  polifonia,  conforme  escrevem Barros  e  Fiorin.3 O  conceito  é  aqui 

apresentado para a emergência de um exercício de visibilidade máxima com o outro, 

comparece para complementação de uma ferramenta teórica necessária à experi-

ência, no sentido estrito de um objeto conceitual de apoio. O dialogismo, segundo 

Bakhtin, deve ser entendido “[...] pelo deslocamento do conceito de sujeito. O Sujeito 

perde  o  papel  de  centro  e  é  substituído  por  diferentes  (ainda  que  duas)  vozes 

sociais, que fazem dele um sujeito histórico e ideológico”.4 Portanto, é no esforço da 

construção de figuras históricas emancipadas que este texto se abre para a experi-

ência por meio das conversas sobre um determinado evento. “Em outros termos, 

concebe-se o dialogismo como o espaço interacional entre o eu e o tu entre o eu e o 

outro no texto”.5

Reafirmo e emergência de um discurso polifônico, sem o qual o objeto concluído 

restringiria a capacidade de fabricar sentidos. É importante que este objeto discur-

sivo chamado dissertação tenha como característica de visibilidade máxima uma 

condição caleidoscópica rigorosamente construída para a incompletude.

Entretanto, essa incompletude interna, mais do que um arcabouço teórico 
inacabado, é uma postura científico-filosófica, uma forma de investigação 
que aponta para uma totalidade aberta em que o discurso, forma histórica e 
falante, faz-se ouvir, através de suas inúmeras vozes, dirige-se a um interlo-
cutor e impõe um atitude dialógica, a fim de que os vários sentidos, distri -
buídos entre as vozes, possam aflorar. Nessa perspectiva, o discurso, e seu 
concerto de incessante produção de efeitos de sentido, não é jamais um 
objeto  pacífico  e  passível  de  submissão  ao monologismo de  uma teoria 
acabada.6

2 Deriva: “Modo de comportamento experimental ligado às condições da sociedade urbana: técnica da 
passagem rápida por ambiências variadas. Diz-se também, mais particularmente, para designar a 
duração de um exercício contínuo dessa experiencia” (JACQUES, Paola Berenstein (Org.). Apologia 
da deriva: escritos situacionistas  sobre a cidade/internacional situacionista. Tradução de Estela dos 
Santos Abreu. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. p. 65 e 87). 
3 BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORIN, José Luis  (Org.).  Dialogismo, polifonia intertextuali-
dade: em torno de Bakhtin. São Paulo: Edusp, 1994. p. 12.
4 Idem, p. 2 - 3.
5 Idem, p. 3.
6 Idem, p. 16.
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Mas os autores citados no parágrafo anterior alertaram que dialogismo não se reduz 

a relações lógicas, psicológicas, naturais ou mecânicas, mas constituem relações 

entre  sentidos de sujeitos  discursivos.  O alerta  diz  respeito,  segundo Bakhtin,  à 

dimensão das vozes que devem ser registradas por um enfoque que assuma o cará-

ter de “visões do mundo” ― “as vozes são sociais” ― e, portanto, é preciso mais do 

que “[...] registrar a existência de um discurso indireto” para instaurar um discurso 

dialógico.7 

É em atenção ao alerta percebido que o conceito de ficção vem para este plano, 

para suspender “[...] a nítida separação entre realidade e ficção”, por considerar que 

essa separação “[...] representa também a impossibilidade de uma racionalidade da 

história e de sua ciência”.8 Segundo Rancière, “[...] a política e arte, tanto quanto os 

saberes, constroem 'ficções', isto é, rearranjos materiais dos signos e das imagens, 

das relações entre o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer”. 9 Para 

esse autor, real e ficção são imbricações dos processos de constituição do humano:

Os  enunciados  dos  políticos  ou  literários  fazem efeito  no  real.  Definem 
modelos de palavra ou de ação, mas também regimes de intensidade sensí-
vel. Traçam mapas do visível, trajetórias entre o visível e o dizível, relações 
entre modos de ser, modos do fazer, modos do dizer. Definem variações das 
intensidades sensíveis, das percepções e capacidades dos corpos. Assim 
se apropriam dos humanos quaisquer, cavam distâncias, abrem derivações, 
modificam as maneiras, as velocidades e os trajetos segundo os quais ade-
rem  a  uma  condição,  reagem  a  situações,  reconhecem  suas  imagens. 
Reconfiguram o mapa do sensível confundindo a funcionalidade dos gestos 
e dos ritmos adaptados aos ciclos naturais da produção, reprodução e sub-
missão. O homem é um animal literário, que se deixa desviar da sua desti-
nação 'natural pelo poder das palavras.'10

Mas “[...] não se trata de dizer que tudo é ficção [mas de afirmar que] o real precisa 

ser ficcionado para ser pensado”, o que faz toda a diferença neste trabalho, para que 

ele  possa se tornar  instrumento para produção de sentidos poéticos e objeto de 

análise, se possível. 

A aproximação com o conceito de ficção em Rancière é um modo de instrumentalizar 

a pesquisa que, predominantemente, se constitui por registros de conversas diretas 

gravadas e elaboradas por meio de transcrição e edição. Busco construir um mapa 

7 BAKHTIN, apud BARROS; FIORIN. 1994, p. 25.
8 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Tradução de Mônica Costa Netto. 
São Paulo: Ed. 34, 2005. p. 54.
9 Idem, p. 59.
10 Idem, p. 59.
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que só poderá se formar provisoriamente com a leitura do caderno de conversas da 

dissertação  Amarelinho uma experiência  crítica  com os  arquivos  do  Festival  de  

Verão,  evidência da empatia desse objeto em pesquisa com a ideia de processo. 

Nesse sentido, a dissertação é proposta com a possibilidade de várias entradas e 

saídas, interessada na experiência que o leitor possa produzir com a sua manipu-

lação, embora cada objeto, cada caderno se constitua como um bloco único, com 

sua  consistência  própria,  obedecendo  a  uma  lógica  independente  para  a  sua 

construção.

Segundo Rancière, “[...] a ficção da era estética definiu modelos de conexão entre 

apresentação dos fatos e forma de inteligibilidade que tornam indefinida a fronteira 

entre  razão  dos  fatos  e  razão  da  ficção”.  De  outro  modo,  ainda  nessa  mesma 

página, diz o autor,  “[...]  escrever a história e escrever histórias pertencem a um 

mesmo regime de verdade”.11    

Por  que  é  importante  que  um  mapa  não  reproduza  um  inconsciente  fechado? 

Porque  o  que  busco  construir  com  os  arquivos  do  Festival  de  Verão  é  uma 

ferramenta de análise do arquivo em sua atualidade, ou seja, um modo de pensar a 

atualidade  desse  arquivo  e  problematizá-la.  Não  se  trata  de  uma  observação 

nostálgica sobre a história, como se fosse possível um distanciamento e uma análise 

definitiva, mas assumir tal impossibilidade e experimentar o risco de um discurso 

fragmentado que busca sua intensidade nas relações dispersas entre os sujeitos 

históricos envolvidos.

Para  Deleuze  e  Guattari,  “Um  mapa  tem  múltiplas  entradas  contrariamente  ao 

decalque que volta sempre 'ao mesmo'. Um mapa é uma questão de performance, 

enquanto que o decalque remete sempre a uma presumida 'competência'”.12 É o 

sentido  de  história  como verdade  e  cronologia  linear  com a  obliteração  de  seu 

processo  construtivo  que  busco  questionar  com  esse  modo  de  montagem. 

Argumento  também  apresentado  no  referencial  metodológico,  ao  citar  Walter 

Benjamin e o livro Passagens (Libro de los passajes).13

Proponho, com esta dissertação, uma aproximação com os arquivos dos Festivais 

11 RANCIÈRE, 2005, p. 58.
12 DELEUZE; GUATTRI, 1995, p.21.
13 GUASH, Anna Maria. Arte y archivo, 1920-2010: genealogías, tipologías y discontinuidades. Madri: 
Akal, 2011. p. 23.
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de Verão,  via  um estudo de caso,  o  projeto  Você gostaria de participar de uma 

experiência  artística?  (+  NBP), do  artista  Ricardo  Basbaum,  que  atuou  em três 

edições do Festival em Nova Almeida, mantendo em curso o projeto iniciado naquela 

época (1994), em curso até os dias de hoje. 

Assim, Amarelinho: uma experiência crítica com os arquivos dos Festivais de Verão 

é proposta em quatro cadernos independentes e intercambiáveis: o volume I é a 

dissertação  propriamente  dita,  porque  é  o  caderno  que  tenta  responder  às 

demandas propostas pela academia. É constituído por esta apresentação geral do 

projeto, o referencial teórico e os estudos de caso pertinentes ao assunto. 

Como fiz opção por uma metodologia não historicista e nem linear, os estudos de 

caso, apresentados como desdobramentos, são, na verdade, experiências distintas, 

que, em algum momento, atravessam o mesmo espaço temporal. Propostas artís-

ticas que se tangenciam brevemente em um determinado momento por afinidades 

conceituais,  mas que, no entanto, são coisas diferentes, aproximadas aqui como 

objetos de uma experiência discursiva. 

Os outros três objetos, o caderno  Conversas com participantes dos Festivais de  

Verão (volume II), o caderno Exercício prático da teoria como obra de arte (volume 

III), e a Caixa arquivo (volume IV), buscam intensificar os laços da pesquisa com o 

seu referencial teórico, em atenção à fala de Rancière, citada há pouco: “[...] não se 

trata, de dizer que tudo é ficção [mas de afirmar que] o real precisa ser ficcionado  

para ser pensado”.14

Sobre as Conversas com participantes dos Festivais de Verão, elas foram gravadas 

entre os dias 1º e 28 de março de 2013 e, posteriormente, transcritas entre abril e 

junho do mesmo ano; outras foram produzidas por  e-mail entre 2012 e 2013. Não 

houve a tentativa de transformar a conversa em debate; o que tento é trazer as falas 

como matéria para análise e debates posteriores, cartas a serem embaralhadas com 

o  repertório  de  cada  leitor.  A opção  por  conversas  individualizadas  segue  esse 

princípio,  expor  os  antagonismos  à  leitura,  experimentar  as  diversas  e  múltiplas 

facetas deste arquivo chamado Festival de Verão em Nova Almeida.

O roteiro  de  organização  das conversas  foi  definido  parcialmente  por  ordem de 

14 RANCIÈRE, 2005, p. 54.   
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registro. Parcialmente, porque evitei também uma rigidez de princípio. Por exemplo, 

a conversa com Vilar foi gravada posteriormente à de Ricardo Basbaum, no entanto 

considerei relevante trazer essa fala com o principal coordenador do evento para um 

primeiro plano, em relação à conversa com o Basbaum, como uma forma de munir o 

leitor de informações sobre o festival. No caso de Karin Lambrecht, como a conversa 

foi produzida por e-mail e começa antes mesmo do início dos registros gravados, e 

considerando também a complexa imbricação dos registros  que ela  disponibiliza 

além dos que foram por mim acessados no acervo do Centro de Artes, em função de 

todos esses motivos, considerei relevante concluir o trabalho com ela, por considerá-

la atravessando subterraneamente todo a dissertação. No mais, não há uma rígida 

construção, porque o que proponho é que esta pesquisa seja acessada por qualquer 

uma de suas partes.  Já  se  pode notar  que as  conversas vazam e derivam por 

ambientes impensados. Vão e voltam por momentos e situações que constituíram e 

constituem o real e sua ficção, extrapolam as histórias dos Festivais como recorte 

específico, aliás, a especificidade só pode ser entendida via uma ficção historicista, 

cujo modelo é avesso à experiência em curso.

Motivado pelos argumentos citados,  o caderno  Conversas com participantes dos  

Festivais de Verão, em sua condição de fragmento, é um objeto inacabado do qual 

fala Bakhtin.  Apresenta um posicionamento conceitual “[...]  que aponta para uma 

totalidade aberta em que o discurso, forma histórica e falante, faz-se ouvir através 

de suas inúmeras vozes, dirige-se a um interlocutor e impõe uma atitude dialógica, a 

fim de que os vários sentidos, distribuídos entre as vozes possam aflorar”.15

15 BAKHTIN, apud BARROS; FIORIN, 1994, p. 16.
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Do que falo, com quem converso?

Sendo que aproximar-se é se afastar.16

Pesquisar os arquivos dos Festivais de Verão é também ativar registros gravados 

em meu próprio corpo. Significa dizer que as mediações que serão buscadas aqui 

não são meros subterfúgios,  por exemplo, as conversas por meio das quais busco 

apresentar os Festivais de Verão em Nova Almeida constituem uma narrativa de 

múltiplas vozes na expectativa de dar visibilidade à heterogenia do evento, esforço 

típico de uma experiência. 

Os Festivais de Verão constituem-se de dez eventos organizados pelo Centro de 

Artes da Universidade Federal do Espírito Santo (CAR/Ufes entre 1989 e 1999), na 

Igreja de Reis Magos, em Nova Almeida, no município de Serra. Contaram com a 

participação  de  artistas  e  teóricos  das  mais  diversas  vertentes  do  pensamento 

contemporâneo em arte. Cito, por enquanto, apenas alguns: Agnaldo Farias, Ana 

Tereza Fabris, Antônio Manuel, Artur Lescher, Carlos Fajardo, Carlos Zílio, Dionísio 

Del Santo, Evandro Salles, Fernando Coquiaralli, Freda Jardim, Iole de Freitas, José 

Mojica  Marins  (Zé do Caixão),  José Resende,  Karin  Lambrecht,  Ligia  Canongia, 

Lygia Pape, Márcia X, Milton Machado, Nelson Leirner, Nuno Ramos, Olívio Tavares, 

Otto  Guerra,  Paulo de Paula,  Paulo Herkenhoff,  Paulo Pasta,  Ricardo Basbaum, 

Rodrigo Naves, Rubem Grillo e Tadeu Chiarelli. 

O Festival foi planejado, segundo seus idealizadores, com o objetivo de concentrar 

os polos de desenvolvimento artístico do Estado, promover os valores culturais, pro-

piciar uma convivência artística entre a comunidade universitária e a comunidade de 

Nova Almeida, oferecer intercâmbio cultural e constituir-se num referencial cultural 

para o Espírito Santo. O evento foi programado de forma a coincidir com a entrega 

da Igreja dos Reis Magos, restaurada pelo SPHAN, à comunidade capixaba. O Fes-

tival de Verão procurou dar ênfase às oficinas de artes plásticas e estimular o seu 

desenvolvimento no Espírito Santo, mas  ofereceu também oficinas de teatro, além 

de exposições, espetáculos, debates etc. e contou com a participação de artistas de 

grande expressão do cenário nacional conforme citamos.17

16 ROSA, 1994, v. 2, p. 1130.
17 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes, Sala de Arquivos. 1º Festival 
de Verão em Nova Almeida: Caderno de projeto. Vitória, 1989.
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Do método - uma carta de Karin Lambrecht, destinada à coordenação do 3º Festival 

de  Verão  em  Nova  Almeida,  será  o  ponto  de  partida  para  a  apresentação  do 

referencial  teórico  desta  pesquisa, uma  espécie  de  introdução  ao  problema  da 

modernidade e do método de pesquisa. Em sua carta, Lambrecht pergunta: “Como 

começar?”  e  descreve um trecho do livro  O homem sem qualidades,  de Robert 

Musil, bastante esclarecedor: 

'Qual  é  a  maneira  mais  própria  de  começar?'  perguntava-se  Ulrich 
perambulando  pelo  jardim,  enquanto  o  calor  do  sol  e  folhas  frescas  de 
sombra se alternavam sobre seu rosto e mãos. 'Será que devo dizer logo de 
saída que todo sentimento existe de dois modos, podendo dar origem a dois 
mundos  tão  diversos  como  dia  e  noite?'  'Ou  será  melhor  partir  da 
importância  que  o  sentimento  cético  tem  para  nossa  visão  do  mundo, 
seguindo então o caminho inverso, para chegar a influência que a visão do 
mundo surgida da ação e do saber exerce sobre a imagem que fazemos de 
nossos sentimentos?'  'Ou será que devo definir  como êxtase aquilo que 
indiquei  serem mundos em que os sentimentos não se anulam uns aos 
outros?' Mas, enquanto ainda se fazia essas perguntas, ele decidiu começar 
com tudo ao mesmo tempo; pois o pensamento pelo qual se angustiava a 
ponto de ter interrompido seu manuscrito era tão cheio de implicações como 
uma velha amizade, e nem mesmo se podia dizer como ou quando surgira. 

Ulrich fora se aproximando dele durante o trabalho sistemático. Empreen-
dendo,  aliás,  com  esse  intuito,  e  agora  que  chegara  ao  fim,  atrás  das 
névoas dissipadas encontraria a clareza ou o vazio. Passou por um instante 
sofrido ao formular as primeiras palavras, que não tiveram continuação: 'Em 
cada sentimento residem duas possibilidades de desdobramento fundamen-
talmente diversas, que, de hábito, se fundam numa só; mas elas também 
podem se impor de maneira isolada, o que sucede sobretudo no êxtase!' 18

O  homem sem qualidades, um marco da literatura moderna, refere-se àquele que 

recusa ser  aprisionado por  uma essência  ou  pela  linearidade de  uma biografia, 

àquele em que nada é permanente, tudo é sempre mutável, provisório, precário e 

contingente,  como  reconhece,  por  exemplo,  Hermano  Vianna,19 no  personagem 

Ulrich, os traços principais (ou a ausência de traços) da sensibilidade pós-moderna.

O contato com a carta de Karin Lambrecht com sua referência a R. Musil lançou à 

pesquisa o desafio de questões próprias de uma concepção de modernidade, mais 

propriamente,  nos  termos  de  Hermano Vianna,  do  homem pós-moderno.  Nesse 

sentido, tornou-se uma importante referência ao posicionamento da pesquisa quanto 

ao método e conceitos abordados: modernidade, razão, arte, arquivo e arqueologia.

18 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes, Sala de Arquivos. 3º Festival 
de Verão em Nova Almeida: Carta da artista à comissão organizadora. Vitória, 1991.
19 VIANNA, Hermano. As qualidades do homem moderno. Publicado originalmente na Comunica-
ção nº 12, publicação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, do Museu Nacional,  
da UFRJ, em 1988. Disponível em: <http://www.overmundo.com.br/banco/robert-musil-as-qualidades-
do-homem-moderno-hermano-vianna>. Acesso em: 13 set. 2013.
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Modernidade e razão: segundo Foucault, a modernidade europeia é inaugurada a 

partir da discussão sobre a atualidade conforme colocada por Kant com a questão: o 

que é o Iluminismo?

[…] (o que é a Aufklärung e o que é a Revolução?), que são as duas formas 
nas quais Kant colocou a questão da sua própria atualidade, não pararam 
de rondar, se não toda a filosofia moderna desde o século XIX, pelo menos 
uma grande parte dessa filosofia. Afinal,  a  Aufklärung,  ao mesmo tempo 
como acontecimento singular que inaugura a modernidade europeia e como 
processo permanente que se manifesta e se barganha na história da razão, 
o  desenvolvimento  e  a  instauração  das  formas  de  racionalidade  e  de 
técnica, a autonomia e a autoridade do saber, tudo isso, essa questão da 
Aufklärung –  vamos  dizer,  também da  razão  e  do  uso  da  razão  como 
problema histórico – perpassou, me parece, todo o pensamento filosófico de 
Kant até hoje.20

Foucault21 apresenta  a  inauguração da  modernidade europeia  como um aconte-

cimento singular, o momento em que Kant tenta responder ao seu tempo “O que é o 

Iluminismo?  [Was  ist  Aufklärung?]  era,  portanto,  a  questão,  e  a  resposta  é:  o 

Iluminismo é - M.F.] A saída do homem da sua menoridade, pela qual ele próprio é 

responsável'”.22 Foucault  apresenta também a modernidade como o momento de 

instauração das formas de racionalidade e de técnica “[...]  da razão e do uso da 

razão como problema histórico”.23 

Princípio de abordagem: A partir da análise de Kant e da questão da Aufklärung,  

Foucault  propõe  pensar  a  modernidade  como  região  de  instabilidade,  de  onde 

ocorre a bifurcação de duas linhas seguidas pela filosofia: a  analítica da verdade, 

uma concepção em que predomina uma teoria do conhecimento, e a  ontologia do 

presente, cuja tendência é tornar a filosofia um pensamento sobre o tempo:

Eu me sentiria tentado a dizer que Kant, no fundo, me parece ter fundado 
as duas tradições,  as duas grandes tradições críticas entre  as quais  se 
dividiu a filosofia moderna. 

Digamos  que,  em sua  grande  obra  crítica  ̶  a  das  três  Críticas,  princi-
palmente a da primeira  Crítica    ̶ , Kant colocou, fundou essa tradição da 
filosofia  crítica  que  coloca  a  'questão  das  condições  em  que  um 
conhecimento verdadeiro é possível. E, a partir daí, pode-se dizer que toda 
uma seção da filosofia moderna, desde o século XIX, se apresentou, se 
desenvolveu como a analítica da verdade. É essa forma da filosofia que 
vamos  encontrar  agora  na  forma  da  filosofia,  digamos,  analítica  anglo-
saxã.24

20 FOUCAULT, Michel. O governo de si e dos outros: cursos no Collège de France (1982-1983). Tra-
dução de Eduardo Brandão. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. p. 21.
21 Idem, p. 25.
22 Idem, p. 21.
23 Idem, p. 21.
24 Idem, p. 21.



34

Segundo  Foucault,  Kant  fundou  uma  tradição  da  filosofia  crítica  que  coloca  a 

questão  das  condições  de  um  “conhecimento  verdadeiro”,  a  partir  da  qual   se 

desenvolveu um lado da filosofia moderna, a analítica da verdade. A característica 

desse tipo de análise é a busca em articular numa teoria os fenômenos observados 

e conhecer suas relações tendo como referência as leis científicas. Os fenômenos 

estão sujeitos a leis naturais invariáveis, cuja descoberta precisa é o objetivo mais 

importante.  Eliminam a  invenção  como possibilidade  por  tomar  como dada  uma 

realidade à qual teríamos acesso de modo pouco nítido ou distorcido. “Mas existe, 

no interior da filosofia moderna e contemporânea, outro tipo de questão, outro modo 

de  interrogação  categórica:  a  que  vemos  nascer  justamente  na  questão  da 

Aufklärung ou no texto sobre a Revolução”.25

Na outra dimensão de análise da modernidade destacada por Foucault, a ontologia 

do presente,  o problema é o tempo, entendido como intempestivo tempo por vir, 

futuro  “antecipável”  e  não  tempo  cronológico  linear.  O  projeto  da  ontologia  do 

presente é fazer uma crítica de todas as categorias invariantes. Seu problema de 

pesquisa é exatamente a problematização da pesquisa, que inclui  uma dimensão 

inventiva crítica. 

Qual é o campo atual das experiências possíveis? Não se trata, nesse caso, 
de uma analítica da verdade. Tratar-se-ia do que poderíamos chamar de 
uma ontologia do presente, uma ontologia da atualidade, uma ontologia da 
modernidade, uma ontologia de nós mesmos.26

O que se impõe no projeto da ontologia do presente é transpor os limites da ciência 

moderna que excluem “[...] o tempo inventivo do seu domínio de investigação. Numa 

via contrária à afirmada pela analítica da verdade, recusa-se a redução do conheci-

mento  à  representação”.27 Foucault  propõe  um  tipo  de  pesquisa  histórica  que 

envolve um conhecimento inventivo e coloca questões ao que está instituído, não 

como um exercício  de  recognição,  mas como um processo de desnaturalização 

problematizando  a  ideia  de  conhecimento,  perguntando-se  sobre  uma  forma  de 

abordá-lo fora da racionalidade na qual estiveram apoiadas as ciências humanas 

“[...] pautadas numa lógica que persegue verdades sobre uma realidade já dada”.28

25 FOUCAULT, 2010, p. 21.
26 Idem, p. 21.
27 BARROS,  Maria  Elizabeth  Barros  de;  LUCERO,  Nelson  Alves.  A  pesquisa  em  psicologia: 
construindo outros planos de análise.  Psicologia & Sociedade, Porto Alegre, v. 17, n. 2, p. 7-13, 
maio/ago.  2005.  Disponível  em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
71822005000200002&script=sci_arttext>. Acesso em: 23 set. 2013.
28  Idem, p. 7.
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Arquivo e arqueologia: a  partir  do conceito  de ontologia do presente,  Foucault 

desenvolve um procedimento de análise “arqueológica”, em que o arquivo passa a 

ter uma importância diferente da até então utilizada na pesquisa histórica:

[…]  em nossos  dias,  a  história  é  o  que  transforma  os  documentos  em 
monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos 
homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, 
uma massa de elementos que devem ser isolados,  agrupados,  tornados 
pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos. Havia um tempo 
em que a arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, dos rastros 
inertes, dos objetos sem contexto e das coisas deixadas pelo passado, se 
voltava para a história e só tomava sentido pelo restabelecimento de um 
discurso histórico; poderíamos dizer, jogando um pouco com as palavras, 
que  a  história,  em  nossos  dias,  se  volta  para  a  arqueologia  ̶ para  a 
descrição intrínseca do monumento.29

O importante não é a história em sua forma tradicional, linear, única, mas uma cons-

trução caleidoscópica em que múltiplos pontos de vista são permanentemente cons-

truídos, no sentido de que o objeto não se esgota. A cada novo olhar para o objeto, 

novas configurações acontecem, novas produções podem se efetivar.

Não se trata de o pesquisador da história apenas reformular seu método, mas sim 

de experimentar áreas de contaminação de suas próprias fronteiras. É possível per-

ceber a necessidade de uma certa experiência temporal, assim como o tensiona-

mento das fronteiras tidas até então como limites precisos. Conforme escreve Motta:

É sob o signo da experiência que designa nossa era, que o trabalho de 
Breton  surge  para  Foucault:  'Estamos  hoje  em  uma  era  em  que  a 
experiência  – e o pensamento que é inseparável dela se desenvolve com 
uma extraordinária riqueza, ao mesmo tempo em uma unidade e em uma 
dispersão que apagam as fronteiras das províncias outrora estabelecidas. 
Toda a rede que percorre as obras de Breton, Bataille, Leiris e Blanchot, que 
percorre  os  domínios  da  etnologia,  da  história  da  arte,  da  história  das 
religiões,  da  linguística,  da  psicanálise,  apaga  infalivelmente  as  velhas 
rubricas nas quais nossa própria cultura se classificava e revela aos nossos 
olhos  parentescos,  vizinhanças,  relações  imprevistas.'  Breton  foi  'o 
dispersor e o aglutinador de toda esta agitação da experiência moderna'.30

O historiador contemporâneo da arte pode permitir contaminar-se pela experiência 

da  filosofia  e  do  próprio  processo  de  criação.  Numa linha  de  raciocínio  que  se 

aproxima do pensamento de Foucault, Guash (2011) faz, em seu livro Arte y archivo,  

29 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber.  3. ed. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. Rio de 
Janeiro: Forense-Universitária, 1987. p. 8.
30 FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e cinema. 2. ed. Organização e seleção 
de textos de  Manuel Barros da Motta e Tradução de Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: 
Forense-Universitária, 2009. p. XIX.
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1920-2010,  uma extensa análise de experiências da arte que lidam com arquivos, 

coleções, registros, atlas etc., artistas que usam o arquivo para uma relação entre 

memória e escrita. É nesse contexto que a autora aponta uma aproximação entre o 

método  arqueológico31 de Foucault e o projeto inacabado do  Atlas mnemosyne  de 

Warburg: “[...]  com esta noção antipositivista de história, se situa o interesse pela 

memória  histórica  e  pelo  conceito  de  história  como  memória  de  Aby  Warburg 

expresso em seu Atlas Mnemosyne, um arquivo 'visual' para além da interpretação 

linear da história da arte”.32

Arte e arquivo: não se trata apenas de relacionar práticas de arte com o “paradigma 

do arquivo”, pois, segundo Foucault,  “Estamos hoje em uma era em que a experi-

ência ― e o pensamento que é inseparável dela ― se desenvolve com uma extraor-

dinária riqueza, ao mesmo tempo em uma unidade e em uma dispersão que apagam 

as fronteiras das províncias outrora estabelecidas”,33 um campo de complexidades 

“[...] da história da arte, da história das religiões, da linguística, da psicanalise, [que] 

apaga infalivelmente as velhas rubricas nas quais nossa própria cultura se classifi -

cava”.34 O  que  é  perceptível,  por  exemplo,  na  montagem  literária  de  Walter 

Benjamin, no livro Passagens (Libro de los passajes), em que “[...] substitui o texto 

cíclico discursivo, por uma acumulação de fichas em que o autor alterna documentos 

autobiográficos com citações sobre fontes já publicadas”. A aproximação entre fron-

teiras anteriormente muito definidas, entre pesquisa histórica e criação literária pode 

ser  percebida  no  uso  do  procedimento  de  apropriação  e  montagem  conforme 

demonstra  Guache,  quando  fala  sobre  o  papel  da  montagem  no  trabalho  de 

Benjamin: 

[...] como o veículo para seu relato das galerias de Paris de finais do séc. 
XIX e seu desafio ao progresso linear,  relaciona-se sem dúvida com o 
papel  da  montagem  nas  práticas  artísticas  de  vanguardas  depois  da 
Primeira  Guerra  Mundial  […].  O  procedimento  de  montagem foi  útil  a 
Benjamin, em seu desafio de desenvolver um conceito de história a partir 
de  metáforas  espaciais.  Presentificar  a  história  como  uma  montagem 
implicava uma maneira de 'telescopiar el pasado a través del presente' e, 
definitivamente,  substituir  a  noção  linear  da história  pela  ideia  de uma 

31 “O direito das palavras – que não coincide com o dos filólogos – autoriza, pois, a dar a todas essas 
pesquisas o título de arqueologia. Esse termo não incita à busca de nenhum começo; não associa a 
analise a nenhuma exploração ou sondagem geológica. Ele designa o tema geral de uma descrição 
que interroga o já-dito no nível de sua existência: da função enunciativa que nele se exerce, da forma-
ção discursiva a que pertence, do sistema geral de arquivo de que faz parte. A arqueologia descreve  
os discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo” (FOUCAULT, 1987, p. 151).
32 GUASH, 2011, p. 24.
33 FOUCAULT, 2009, p. 246.
34 FOUCAULT, 2009, p. XIX.
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imagem dialética, em que o novo é definitivamente separado do progresso 
[…]. 35

Ainda segundo a autora, Benjamin utiliza a teoria da montagem como uma maneira 

de romper com o  status privilegiado da unicidade e também hierárquico  que tal 

sistema comporta, assim como fez Aby Warburg, em seu Atlas minemosyne, projeto 

contemporâneo ao livros das  Passagens,  de Benjamin. Nesse sentido, diz que o 

projeto  de  arquivo  icônico  de  Warburg  se  apresenta  com a  mesma vontade  de 

romper  os  limites  da  história  da  arte  estabelecidos  em  compartimentos  rigoro-

samente hierarquizados e de abandonar as categorias e os métodos exclusivamente 

formalistas ou estilísticos.

Os exemplos apresentados mostram a disciplina História da Arte não apenas como 

história  do  pensamento  que ela  registra,  mas reconhece na forma histórica  “[...]  

sempre uma produção […] que se faz num esforço de criação e com linguagem 

autônoma”.36 Conforme vimos em Foucault, Benjamin, Warburg e Guash, um apelo 

por uma pesquisa em que o arquivo é o próprio monumento. 

35 GUASH, 2011, p. 23. (Tradução nossa).
36 BRITO, Ronaldo; LIMA, Suely de. (Org.). Experiência crítica. São Paulo: Cosac Naify, 2005. p. 146.
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Jogo, tautologia e tempo: uma introdução aos estudos de caso

O jogo, na história da arte, não é tema recente. Encontra-se, por exemplo, em pintu-

ras gregas, como Aquiles e Ajax, jogando dados, da segunda metade do século XI 

a.C.  (uma  pintura  em  ânfora  ática  de  Exéquias,  pertencente  ao  acervo  do 

Vaticano).37 Aparece também com certa frequência em algumas obras que formam 

verdadeiras estratégias visuais, como em As meninas, de Velazquez, por exemplo, 

ambientadas num cenário que põe em funcionamento todo um jogo de espelhos que 

envolve  o  espectador  e  as  figuras  representadas.  Propostas  que  passam  por 

Mallarmé,  Magritte,  Duchamp,  Allan  Kaprow,  Broodthaers  e  Ricardo  Basbaum 

promovem uma certa reflexão sobre práticas de arte em trânsito que podem também 

ser percebidas como práticas de jogos entre palavras, gestos e imagens.

Segundo Augusto de Campos,  Mallarmé, em Um lance de dados jamais abolirá o  

acaso, ele “[...] se refere às palavras como imagens e requer a intervenção do leitor 

no tempo e modo de leitura a fim de 'decifrar' seu poema”.38 Mallarmé inventa um 

processo de composição poética que exige uma tipografia funcional, como solução 

de  espelhamento  das  metamorfoses, dos  fluxos  e  refluxos  do  pensamento.  “O 

desmantelamento das convenções de leitura fez parte das investigações para seu 

livro, cujas anotações falam também em abolir o autor. Mallarmé aniquila a narração 

e expande o sentido de leitura”,39 por isso utiliza tipografias de formas e tamanhos 

variados, para destacar a importância da  emissão oral  para o poema, sugerindo o 

grau de entonação para cada posição das linhas. O espaço gráfico e a relação entre 

páginas são fundamentais para o poema. Mallarmé

Constrói jogos de relações entre opostos: o branco e o negro, o jornal e o  
livro, a eternidade e o instantâneo, a vida e a morte, o aberto e o fechado, o 
fixo e o móvel, a irrealidade e a realidade, sempre relacionando-os com uma 
estrutura — a deste objeto absoluto que pudesse fazer com que o mundo 
terminasse em um Livro. Assim, fica claro, o processo de Mallarmé se funda 
fortemente sobre uma análise visual. 

[…] O branco do papel é o entorno das palavras, zona de silêncio, pausa 
entre palavras ou frases, jogo entre o espaço e o tempo que dita a duração 
da leitura e constrói  sua visualização. A leitura em voz alta por parte do 

37 HAUSER, Arnoud. História social da literatura e da arte. 4. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1982. v. 1. p. 111.
38 CAMPOS, Augusto de, apud PANEK, Bernardette. Mallarmé, Magritte, Broodthaers: jogos entre palavra, 
imagem  e  objeto.  ARS,   São  Paulo,  v.  4,  n.  8,  p.  102-111,  2006.  Disponível  em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-53202006000200010&script=sci_arttext>.  Acesso  em:  20  set. 
2012. p. 105.
39 Idem, p. 105.
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espectador/leitor é, para Mallarmé, uma participação […].40 

O jogo proposto por Mallarmé tem, como objetivo, a inclusão do leitor. Transforma o 

ato da leitura num processo de criação, solicita um leitor participante para um poema 

por fazer no ato da leitura. Por isso o aspecto dispersivo e fragmentado do poema a 

permitir uma leitura que será sempre outra. 

Um outro modo de se relacionar com a ideia de jogo é colocado em questão por 

Allan  Kaprow,  quando propõe trocar  o  conceito  de  arte  tradicional  por  um outro 

conceito.  

Promovendo  uma  arte  'alternativa'  ao  próprio  contexto  artístico,  Kaprow 
supõe que só deixando de ser artista, trocando o conceito de arte tradicional 
pelo de 'jogo' (o 'play' que também implica brincadeira) na relação com o 
espectador  e  com o  mundo circundante,  a  'outra-arte'  poderá  ser  útil.  A 
função do não-artista consiste em seleccionar e organizar acções retiradas 
do quotidiano, criando um conjunto de sentidos diferentes, ou seja, criando 
um happening: na vida, uma menina pode colher flores e espalhá-las pelo 
supermercado;  num  happening,  este  evento,  inserido  num  conjunto  de 
outros tantos, tem implicações de sentidos outras, relativamente ao mesmo 
acto isolado na vida. Esta 'arte como vida' baseia-se também no aspecto 
lúdico do jogo e do humor como instrumentos da criação.41

Alan Kaprow busca ressignificar as palavras arte e artista para liberá-las da instru-

mentalização pelo sistema da arte e do mercado e, dessa forma, reposicionar o  

papel do artista. Entendo que se opera uma relação com a ideia de jogo no próprio  

uso  da  linguagem,  ao  negar  a  palavra  artista,  substituindo-a  por  an-artista.  Não 

quero propor que se trata de um puro jogo de linguagem, mas aceitar a tese do 

artista em sua dimensão operativa na “arte como vida” desde sua implicação na 

linguagem. Talvez, nos mesmos termos do pensamento de Guimarães Rosa, “[...] a 

linguagem e a vida são uma coisa só. […] devo me prestar contas de cada palavra e 

considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida”.42

Arte como estratégia:  o jogo está também estruturalmente presente na obra de 

Marcel  Duchamp,  uma  arte  pensada  como  parte  de  um  grande  jogo,  com  o 

mercado, o público e os museus. Segundo Calvin Tomkins,43 “[...] as próprias decla-

rações  de  Duchamp sobre  readymades atravessam o  nevoeiro  que  encobre  os 

40 CAMPOS, apud  PANEK, 2006. p. 104-105.
41 KAPROW, Allan, apud PAIS, Ana. A herança viva de Allan Kaprow.  O melhor anjo. 2006. Dispo-
nível  em:  <http://omelhoranjo.blogspot.com.br/2006/05/relembrar-allan-kaprow-1927-2006-i.html>. 
Acesso em: 15 set. 2013.
42 ROSA, 1994, v. 2, p. LI.
43 TOMKINS, Calvin. Duchamp: uma biografia. Tradução de Maria Teresa de Resende Costa. São 
Paulo: Cosac Naify, 2004. p. 181.
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comentários alheios. O readymade foi  o antídoto proposto por ele para a arte reti-

niana”,  é o que se pode perceber também nas palavras do próprio Duchamp ao 

propor: “[...] chame isso de um pequeno jogo entre o 'eu' e o 'mim'”.44 Sobre a impor-

tância da ideia de jogo com a linguagem em sua estratégia, ele diz: 

Veja,  trocadilhos  sempre  foram  considerados  formas  menores  do 
pensamento,  mas no meu caso  são uma fonte  de estímulo,  não só  por 
causa  do  som  básico  que  tem,  como  também  por  causa  dos  sentidos 
inesperados que estão ligados às inter-relações de palavras díspares. Para 
mim, isto é um campo ilimitado de alegria – e ele está aí à nossa disposição 
[...].  ‘Eu  estava  realmente  procurando inventar  em vez  de  simplesmente 
expressar-me’.45

Para Duchamp, “[...] as palavras, não são meramente um meio de comunicação”46 é 

matéria do trabalho e mostram a sua recusa em “simplesmente expressar-se”, estão 

relacionadas com sua concepção de arte como criação que atravessa e é atraves-

sada por vários atores participantes: artista, público, museus, galerias, colecionado-

res e demais agentes que constituem o campo dinâmico da arte.  Nesse sentido, 

Duchamp47 concebe o “ato criativo“ como acompanhado por uma cadeia de reações 

que apresenta uma lacuna, a diferença entre o que foi pretendido e o que não foi 

conseguido pelo  artista,  diferença chamada por  ele  de  “coeficiente  artístico”.  De 

acordo com ele, é o espectador quem determina “[...] o peso que uma obra tem na 

escala estética”, ao colocá-la em contato com o mundo externo, decifrando e inter-

pretando seus atributos internos e, assim, contribuindo para o ato criativo. 

Como uma prática sistematizada de intervenção no campo social mais amplo, os 

situacionistas48 pensaram “[...] a atividade cultural, sob o aspecto de totalidade, como 

método de construção experimental da vida cotidiana”, referenciados na concepção 

de jogo do filósofo Johan Huizinga em Homo Ludens, para quem "[...] o jogo realiza, 

na imperfeição do mundo e na confusão da vida, uma perfeição temporária e limi-

tada",49 mas tão necessária quanto o raciocínio e a fabricação de objetos.

Também Magritte, ainda fazendo uso do instrumental retiniano, foi capaz de questi-
44 DUCHAMP, apud TOMKINS, 2004, p. 181.
45 Idem, p. 276-278.
46 Idem, p. 276.
47 Idem, p. 518 - 519.
48 Para os situacionistas, Deriva está relacionado com um “Modo de comportamento experimental  
ligado às condições da sociedade urbana: técnica da passagem rápida por ambiências variadas. Diz-
se também, mais particularmente, para designar a duração de um exercício contínuo dessa experien-
cia” (JACQUES, 2003, p. 65 e 73).
49 Idem, p. 60.
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onar  a  pintura  e  a  racionalidade  ao  criar  armadilhas  visuais  que  fizeram atritar 

palavra e imagem, colocando o espectador no centro de uma querela.

Magritte joga com o descompasso entre imagem e texto. A princípio ocorre 
uma intriga na denominação de suas pinturas.  Na verdade joga também 
com uma evidência lógica, pois quando coloca em uma pintura ou um dese-
nho a inscrição 'isto não é um cachimbo' junto à imagem do cachimbo, quer 
dizer, entre outras coisas, que aquilo não é o objeto e sim a imagem do 
cachimbo, trama entre a realidade e a representação. Quais são os limites 
entre a representação e o que está sendo representado? Ele entrelaça uma 
conspiração da semelhança com a similaridade. É a traição das imagens da 
qual fala o próprio artista: 'quem poderia fumar o cachimbo de meus qua-
dros? Ninguém. Consequentemente NÃO É UM CACHIMBO. Nisso existe 
um jogo com o observador que sempre pergunta: 'o que é esta imagem?’ ou 
'o que significa esta imagem?'. 50

 

Para Magritte, ver e ler não se dão naturalmente, mas por meio de exercícios confli -

tantes  de interpretação.  E  aí  se  coloca o  artista  como aquele  que  percebe  nos 

antagonismos processos vitais. Sua estratégia de jogo? 

Segundo  Panek,  existe  uma  aproximação  entre  as  armadilhas  propostas  por 

Magritte  e  Broodthaers  e  os  escritos  sobre  o  livro  de  Mallarmé.  Entendendo 

armadilhas por um tipo de jogo, podemos dizer que o livro de Mallarmé potencializa 

uma série de outras estratégias que se conectam formando uma trama que envolve 

nomes, corpos e ações no tempo. 

Marcel Broodthaers,51 intervém sobre a obra de Mallarmé, com a publicação  Um 

lance de dados: imagem, e produz “[...] uma contradição entre o livro a ler e o objeto  

a ver, que, por sua vez, não existe a não ser para fazer obstáculo à visão”.52 Em toda 

obra de Broodthaers, operam-se articulações irônicas entre representação, questões 

sociais e políticas, afirmações e negações, estratégias de ataque e defesa conforme 

se pode confirmar no texto que marca sua passagem da poesia às artes plásticas. 

Mesmo eu passei a confabular se não poderia um dia vender algo e ter 
sucesso nesta vida. Por algum tempo, não prestei para muita coisa. Tenho 
quarenta anos de idade […]. Finalmente, a ideia de inventar algo desonesto 

50 PANEK, 2006, p. 110.
51 Marcel Broodthaers “Nasceu em Bruxelas, na Bélgica, e após iniciar estudos em química, abando-
nou a universidade para se dedicar à escrita de poesia. Após a Segunda Guerra, veio a conhecer o  
pintor René Magritte, que se tornaria um modelo e mestre, e uniu-se ao grupo conhecido como Grou-
pe Surréaliste révolutionaire em 1945. Publicou a primeira coletânea de poemas em 1957, mas não 
alcançou reconhecimento. Vivendo uma vida de pobreza e penúria como poeta, Broodthaers decide 
transformar-se em artista visual” (BROODTHAERS, Marcel, apud FREITAS, Angélica; GARCIA, Marí-
lia; DOMENECK,  Ricardo.  Marcel  Broodthaers.  2011.  In:  Blog.  Modo  de  usar.  Disponível  em: 
<http://revistamododeusar.blogspot.com.br/2011/01/marcel-broodthaers-28-de-janeiro-de.html>.  Aces-
so em: 20 set. 2013).
52 Idem, p. 107.
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passou por minha cabeça e lancei-me ao trabalho. Ao fim de três meses 
mostrei o que havia produzido a Philippe Edouard Toussaint, o proprietário 
da Galerie St Laurent. 'Mas isto é arte', ele disse, 'e eu estaria disposto a 
exibir tudo.' 'De acordo', eu respondi. Se eu vender algo, ele fica com 30%. 
Parecem ser as condições normais, algumas galerias ficam com 75%. O 
que são? Objetos.53

Marcel  Broodthaers,  ao  se  apropriar  do  livro  Um lance  de  dados,  de  Mallarmé, 

inverte   seu  sistema  de  leitura  assim  como  faz  com  seus  próprios  livros, 

transformando-os  em  objetos  escultóricos  com  gesso,  impossibilitando  a  leitura 

textual. No trabalho Museu de Arte Moderna, Broodthaers “[...] desconstrói o museu 

como estratégia e apresenta uma relação irônica entre o objeto real, a obra-de-arte, 

as imagens e as palavras quando leva os objetos que representam águias para a 

vitrine  de seu  'museu'”.54 A relação de  estranhamento  é  provocada pelo  uso de 

etiquetas para gerar informações contraditórias, mas reveladoras de sua intenção, 

“Isto não é uma obra de arte”, informa a etiqueta embaixo das figuras de águias 

apresentadas no interior de vitrines em seu  Departamento das águias, seção de  

figuras (1972).55 Esse é um jogo referenciado nas proposições pictóricas de Magritte 

mas ampliado para o contexto real da vida. 

Ricardo Basbaum, com a proposição “Você gostaria de participar de uma experiên-

cia artística?”, inclui em sua prática a participação simultânea, a inclusão de partici-

padores não vinculados ao espaço expositivo, assim como o uso da palavra como 

estratégia de desmobilização das instituições reguladoras do mercado, como gale-

rias e museus, sem lhes negar o sentido histórico nem lhes isentar do foco crítico. O 

projeto NBP constitui-se como uma proposta de arte para um cenário de combate e 

captura. Diz o artista:

Neste jogo de espacialidades, crítica e trabalhos de arte estabelecem um 
fértil  protocolo  de  confrontações:  enquanto  que  os  trabalhos  de  arte 
estabelecem as estratégias concretas de ocupação, lançando-se aqui e ali 
sob a forma de objetos, imagens, instalações, performances, etc, o discurso 
crítico  tece  suas  linhas  através  de  todas  essas  obras,  propondo  jogos 
narrativos ou anti-narrativos de reordenação e condução do pensamento. 
Mas  não  basta  ocupar  com  invenções  e  experimentações  visuais  e 
discursivas esse imenso campo de vertigem verbal-visual: a atualidade nos 
convida a agenciar esta produção com as demandas da vida e da cultura, 
colocando em jogo a fabricação transitória de identidades, a invenção em 
contextos  locais,  o  estabelecimento  de  virtualidades  e  coordenadas  de 
ação, o desenvolvimento de circuitos, membranas e regiões de contato.56

53 BROODTHAERS, apud FREITAS,  2011.
54 PANEK, 2006. p. 110.
55 Idem, p. 110.
56 BASBAUM, Ricardo. Você gostaria de participar de uma experiência artística? (+ NBP). 2008. 
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Apresento essas experiências tendo o jogo como fio condutor – em Mallarmé, Allan 

Kaprow, Duchamp, Magritte, Broodthaers e Basbaum –, como modo de desenhar um 

ambiente teórico atravessado por práticas de artistas com o referido tema, analisá-lo 

buscando munir de ferramentas adequadas o discurso para um contato produtivo 

com as proposições que ainda estão por vir. 

O artista conceitual americano Joseph Kosuth57 conclui seu ensaio A arte depois da  

filosofia, dizendo: “Atualmente estou trabalhando em uma nova investigação que lida 

com jogos”.58 Kosuth explora a natureza do campo da arte em suas proposições, 

tendo como referência os trabalhos de Marcel Duchamp que, segundo ele, foi quem 

realmente deu à arte uma identidade própria como a concebemos hoje, ainda que 

consideremos uma tendência já em curso desde Manet e Cézanne até o Cubismo, 

mas,  até  este  último,  as  obras  estavam  conectadas  por  uma  morfologia.  Para 

Kosuth, é Duchamp o responsável pela mudança desse modelo:

O evento que tornou concebível a percepção de que se podia 'falar outra 
linguagem' e ainda assim fazer sentido na arte foi o primeiro reaymade não 
assinado de Duchamp. Com o readymade  não assinado, a arte mudou o 
seu foco da forma da linguagem para o que estava sendo dito. Isso significa 
que a natureza da arte mudou de uma questão de morfologia para uma 
questão de função. Essa mudança — de 'aparência” para 'concepção' — foi 
o começo da arte 'moderna' e o começo da arte 'Conceitual'. Toda a arte 
(depois de Duchamp) é conceitual (por natureza), porque a arte só existe 
conceitualmente.59

Para Kosuth, o  “valor” dos artistas, depois de Duchamp, só pode ser medido de 

acordo com o quanto ele questiona a natureza da arte. Um de seus trabalhos mais 

famosos, Uma e três cadeiras (1965), é uma expressão visual do conceito de Platão 

das formas.  Uma cadeira física,  uma fotografia  dessa cadeira e o texto de uma 

definição de dicionário da palavra “cadeira”: a fotografia é uma representação da 

cadeira real  situada no assoalho,  no primeiro plano;  e a definição de dicionário, 

226 f. Tese (Doutorado em Artes) – Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2008.  v. 1. p. 177.
57 FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Org.). Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2006, p. 234.
58 Joseph Kosuth, Arte depois da filosofia. “Joseph Kosuth [Toledo, 1945] é um proeminente artista da 
tendência conceitual, aberta por Henry Flynt, músico e matemático que em 1963 publicou seu ensaio 
Concept Art, na famosa coletânia An Anthology (organizada por La Monte Young). Para Flayt, assim 
como o som constitui o material da música, a linguagem instaura o sentido das artes visuais. Em fins 
dos anos 70, é Sol Le Witt quem publica seus Parágrafos... e Sentenças sobre arte conceitual (ver p. 
176 e 205). Mel Bochner, Dan Grahm e Kosuth seriam outros importantes artistas a interessar-se pela  
relação entre arte e linguagem, assim como o grupo Art&Language, que terá em comum com kosuth 
o fato de assumir o texto teórico como trabalho de arte” (Idem, p. 210).
59 KOSUTH, apud FERREIRA; COTRIM, op. cit., p. 217.
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afixada na mesma parede que a fotografia, apresenta, em palavras, o conceito do 

que é cadeira, ou seja, uma cadeira e suas várias materializações. Kosuth defende 

que  os  trabalhos  da  arte  conceitual  são  proposições  analíticas.  São  de  caráter 

linguístico, porque expressam definições da arte, o que faz deles uma manifestação 

tautológica.60

No mesmo ensaio, Kosuth61 diz que a melhor definição para a arte conceitual seria 

“[...] uma investigação sobre os fundamentos do conceito de 'arte'”, o que pode ser 

percebido em uma série  de trabalhos que consiste em retirar palavras de diversos 

dicionários e apresentá-las sobre superfícies impressas, “cópias fotostáticas”.  Por 

exemplo, definições de palavras como Water (Água), palavras mais abstratas, como 

Meaning (significado) ou nothing (nada). Trabalhos que, segundo o artista, poderiam 

ser  jogados  fora  após  expostos,  podendo  ser  refeitos  se  fosse  preciso.  Kosuth 

analisa que as “[...] cópias fotostáticas, [...] com o passar do tempo, elas passaram a 

ser confundidas com pinturas, de modo que a 'série sem fim' foi interrompida”.62 Para 

ele,  arte é ideia,  por isso  propõe uma separação entre a ideia e a sua materia-

lização. Como exemplo, tem-se o relato de uma série de investigações em que usa a 

categoria do Thesaurus, que faz a apresentação da informação, por meio da mídia 

de propaganda.

Com base em experiências  como as de Kosuth,  talvez  de modo inverso,  busco 

aproximar  este texto  da experiência  artística ao ponto  de não ser  mais  possível  

definir seus limites, mas não para fazê-lo alcançar um determinado status – dada a 

suspeita de que o “fazer teórico”, pelo domínio da linguagem, goza de um espaço 

privilegiado  em  relação  ao  “fazer  artístico”,  se  visto  separadamente,  como 

propunham as metodologias baseadas no conceito histórico-cientificista –, nem para 

eximi-lo de qualquer responsabilidade teórica, mas para assumir o direito à ficção, 

deixando visíveis suas costuras, limites e obscuridades, como potência produtiva, 

desabrigando-o de uma pseudorracionalidade científica. Afinal, os próprios histori-

adores da arte já perceberam o fracasso de uma metodologia que se pressupõe 

60  “[…] proposições da arte não são factuais, mas, linguísticas, em seu caráter – isto é, elas não des-
crevem o comportamento de objetos físicos nem mesmo mentais; elas expressam definições de arte, 
ou então as consequências formais das definições de arte. […], o que a arte tem em comum com a 
lógica e a matemática é que ela é uma tautologia; i.e., a 'ideia de arte' (ou o 'trabalho de arte') e a arte  
são o mesmo e podem ser apreciados como arte sem que se saia do contexto da arte para a verifica -
ção” (KOSUTH, apud FERREIRA; COTRIM, 2006, p. 220-221).
61 Idem, p.227.
62 Idem, p.234.
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como um olhar neutro e com poder de julgar “de fora” uma experiência. “Os histori-

adores da arte tiveram uma participação reduzida nesse cenário que já encontraram 

dado. Afinal seus métodos serviam mais à prática científica especializada do que 

tinham o sentido de tornar compreensível  o próprio cenário artístico”.63 A fala  de 

Hans  Belting  diz  respeito  à  mudança  ocorrida  no  método  historiográfico,  que, 

segundo ele, sofreu uma alteração, quando “A crítica de arte assumiu a tarefa da 

teoria da  arte,  desde  que  filósofos  e  literatos  assinaram  os  manifestos  das 

associações  de  artistas”.64 Belting  cita  o  caso  de  Marinetti  como  porta-voz  do 

Futurismo, e André Breton em relação ao Surrealismo.

A escrita, mesmo como um tipo de teoria do próprio fazer arte, há muito vem sendo 

assumida por artistas, desde Duchamp, Daniel Buren, Art&Language e Hélio Oiticica, 

só para citar alguns mais próximos ao debate contemporâneo. No entanto, o que já 

se percebe na bibliografia contemporânea é a solicitação de uma nova escrita para a 

história que hoje vem do reconhecimento dos próprios historiadores, mesmo de um 

paradigmático modernista, como Giulio Carlo Argan, quando diz: 

Sem dúvida, no curso da história, a arte foi um elemento de prestígio e de 
autoridade dos grandes detentores do poder enquanto depositários de valo-
res ideais que eles administravam (e ainda administram), teoricamente em 
nome da coletividade. Discute-se o próprio conceito de arte, apresentando-a 
como categoria de conceitos estabelecidos ‘de cima’ para afirmar, ao contrá-
rio, que o conceito de arte só pode ser realizado na própria prática.65

Nesse mesmo artigo apresentado na AICA em 1976, Argan diz que “[...] a histori-

cidade da arte […] é antes especifica e intrinsecamente artística, [ou seja], […] ela é 

a história de uma cultura que foi elaborada em sua origem pela arte”.66 Argan mostra-

se interessado nesse ensaio, em discutir a relação entre arte e antropologia, e o faz 

questionando “[...] tanto a abordagem historicista quanto o enfoque culturalista do 

objeto artístico e propõe uma revisão da arte contemporânea a partir da crise que a 

separou do sistema cultural”.

É possível perceber na análise de historiadores, como Argan e Belting, o sintoma da 

crise instalada desde o próprio território da ciência e da teoria da arte como disciplina 

63 BELTING, Hans. O fim da história da arte. São Paulo: Cosac Naify, 2012. p. 53.
64 Idem, p. 53.
65 ARGAN, Giulio Carlo. Crítica de arte: uma perspectiva antropológica. Revista Concinnitas, Rio de 
Janeiro, ano 6, v. 1, n. 8, p. 30-39, 2005. 
Disponível em: <http://www.concinnitas.uerj.br/arquivo/revista8.htm>. Acesso em: 20 set. 2012. p. 34.
66 Idem, p. 35.



47

autônoma, conforme analisa Belting em O fim da história da arte, no capítulo Vasari  

e Hegel: início e fim da velha historiografia da arte. Nas palavras desse autor:

A autonomia estética da obra de arte tornou-se totalmente visível justamente 
com a perda das antigas funções. Ela foi liberada, por assim dizer, depois 
que as antigas obrigações foram suprimidas. Por isso, o novo observador 
também pode lidar livremente com a arte, sem se deixar desviar por conteú-
dos e símbolos. Quando não é contemporâneo, mas historiador, ele encon-
tra arte no arquivo da cultura [glifo nosso]. A estética de Hegel tem o seu 
próprio lugar na história e coincidiu temporalmente com a cultura burguesa, 
na qual o artista estava referido a si mesmo e a arte era exposta apenas 
ainda em museu. A reflexão artística alcançou então um novo estágio, que 
possibilitava efetivamente a pesquisa histórica de arte como ciência. Nesse 
estado de coisas, Hegel oferecia um modelo teórico em que a arte, embora 
ainda revele a sua essência propriamente dita na observação retrospectiva 
do historiador, não o faz mais na prática de vida do artista. Todos os estudos 
hegelianos (por mais que fossem realizados com grande empenho intelec-
tual) com vistas a fundamentar novamente a modernidade de Hegel medi-
ante  uma interpretação  adequada não  conseguiram desfazer  essa falha, 
sim, talvez esse equívoco, na sua filosofia: o de poder julgar de fora da his-
tória e sobre a história.

Por isso também duvido que se possa requisitar Hegel como profeta de uma 
moderna remoção de limites para a arte […].67

  

Belting cita Quatremère de Quincy como opositor à nova história da arte ligada a 

uma  concepção  cronológica,  em  que  as  obras  de  arte  estão  condenadas  à 

passividade do museu para satisfazer um interesse indiferente. “Quando se faz da 

sua exposição um curso prático da cronologia moderna, c'est tuer l'art pour em faire  

l'histoire [mata-se a arte para fazer a história da arte]”.68

É a própria disciplina da história da arte que está sendo questionada em seu método 

pelos autores citados. E mesmo no campo da produção artística há outras vozes 

requisitando o direito à fala. A obra de arte, como sua própria teoria, há muito já foi  

suscitada. O coletivo de artistas britânicos Art&Language, em seu editorial de 1969, 

diz a esse respeito: “[...] não está, para além dos liames dos sentidos, sustentar que 

uma forma de arte pode evoluir tomando como ponto de partida da investigação o 

uso da linguagem da sociedade da arte”.69 

No ambiente da arte contemporânea brasileira, é possível destacar o interesse por 

essa aproximação, melhor dizendo, pela dissolução das fronteiras das categorias 

disciplinares como pré-requisito de produção. Lygia Clark e Hélio Oiticica são emble-

67 BELTING, 2012, p. 230-231.
68 Idem, p. 233.
69 FERREIRA; COTRIM, 2006, p. 248.
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máticos ao afirmarem esse interesse na produção teórica caminhando lado a lado 

com a obra e vice-versa. Ricardo Basbaum é, atualmente, um exemplo evidente da 

continuidade desta pesquisa que trata da diluição de fronteiras entre teoria e prática. 

Como experiência artística, seu trabalho avança ainda mais nesse território movente. 

Em sua experiência  artística,  não parece haver  mais  sentido  a  expressão teoria 

caminhando lado a lado, pois a teoria é uma das práticas que constituem, junta-

mente com outras práticas, o trabalho de arte em curso. 

No caso de Tunga, assumidamente um tributário dos caminhos abertos por Oiticica e 

Lygia Clark,  o interesse particular pela teoria apresenta-se com certa reserva, no 

entanto não abre mão de seu uso como potência de ficção: 

É importante para mim a ficção que se constrói em torno do texto. A forma 
desses textos surge até por uma vontade de não trabalhar o campo teórico 
dentro do vocabulário da teoria. É propor a teoria de outro modo. Então 
esses  textos,  muitas  vezes,  operam  como  uma  teoria  dos  trabalhos. 
Entretanto, pode-se fazer teoria no campo ficcional tão bem quanto quanto 
dentro de uma linguagem dita construída artificial. Os textos críticos de arte 
não  possuem  uma  linguagem  artificial  propriamente  dita,  mas  há  um 
universo de significações bastante restrito e preciso. Então, não falar essa 
língua, falar uma língua da ficção para apresentar a prática artística é um 
modo de enriquecer.70  

Pensar um exercício teórico como prática  e experiência artística ao mesmo tempo 

talvez possa ser visto como uma necessidade de sintonia com o campo da disciplina 

para o qual trabalha este texto – teoria e história da arte. Talvez aceitando esse texto 

como uma prática de deriva se possa também aceitá-lo como movimento em busca 

de uma intensidade. Nesse sentido, Ricardo Basbaum,71 em sua tese de Doutorado, 

escreve sobre Robert Smithson: “[...] ao apontar como qualidade a busca por uma 

relação  com  a  prática  discursiva  enquanto  portadora  de  possibilidades  de 

deslocamento [...]” Smithson, 

propõe um duplo  deslocamento:  por  um lado,  arrancar a  'ficção'  de seu 
resguardo estritamente literário, propagando-a por todos os outros campos 
expressivos; e, por outro, afirmar a importância das coisas ‘naturais’ e das 
pequenas 'fatias de vida' [slices of life] cotidianas, perdidas no racionalismo 
realista que afinal reforça a clivagem entre esfera estética e campo da vida 
[…].72

70 TUNGA, apud SCOVINO, Felipe. Arquivo contemporâneo. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009. p. 200.
71 BASBAUM, 2008, p. 54.
72 SMITHSON, apud BASBAUM, idem, p. 54.
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No ensaio O valor do tempo, Robert Smithson73 discorre sobre a alienação do tempo 

ao artista. Analisa que os críticos, ao concentrarem toda a atenção sobre o objeto de 

arte, privam o artista da existência no mundo, “tanto da mente quanto da matéria”. 

Observa que o artista “que tem 'lugar' no tempo” é desapropriado deste em prol da 

manutenção de “um valor de mercadoria”, que passa a ter existência independente. 

Ele diz: 

Olhe para qualquer palavra por bastante tempo e você vai vê-la se abrir em 
uma série de falhas, em um terreno de partículas, cada uma contendo seu 
próprio vazio. Esta linguagem desconfortável da fragmentação não oferece 
nenhuma solução  gestalt fácil; as certezas do discurso didático são arras-
tadas na erosão do princípio poético. Perdida para sempre, a poesia precisa 
se submeter à sua própria vacuidade;  é de algum modo um produto da 
exaustão, mais do que da criação. A poesia é sempre uma linguagem agoni-
zante, mas nunca uma linguagem morta.74

O estatuto de uma arte atemporal transforma a arte em “[...] um produto de tempo 

algum, [e torna] conveniente [a exploração do artista] fora da sua justa reivindicação 

pelos seus processos temporais”.75 A partir da década de 1960, assim como Robert 

Smithson, outros artistas, dentre eles On Kawara e Roman Opalka, tomam o tempo 

como questão do trabalho.  On Kawara já  havia iniciado sua sequência de  Date 

Paintings, enquanto Roman Opalka, desde 1965, pintava suas telas numeráveis ao 

infinito.  Para Roman Opalka,  o  seu trabalho é  uma coisa  única,  a  descrição do 

número um até o infinito.

Nesse contexto, a narrativa de Smithson sobre o tempo se apresenta como instau-

radora de processos poéticos. Segundo ele, quando as palavras são observadas em 

sua materialidade, quando “[...]  as certezas do discurso didático são arrastadas na  

erosão  do  princípio  poético  [e  a  palavra  perde  sua  função  mediadora  para]  se 

submeter à sua própria vacuidade [então, aí se instaura a poesia como] linguagem 

agonizante”.76

Quando uma coisa é vista através da consciência da temporalidade, ela é 
transformada  em  algo  que  não  é  nada.  Esse  senso  que  tudo  engolfa 

73 Robert Smithson em, Uma sedimentação da mente: projetos de terra. “Apaixonado desde jovem por 
história natural e literatura, começa, em 1966, a publicar textos críticos, sobre diferentes artistas e 
sobre  seu  próprio  trabalho,  e  ensaios cujas reflexões  abrangem a entropia,  o  mapa,  paradoxos, 
linguagem, cultura  popular,  antropologia  e  história  natural.”  “'A Sedimentation of  Mind',  publicado 
originalmente em  Artforum (set.,  1968) e reeditado em Nancy Holt  (org.).  The writings of Robert 
Smithson (Nova York, New York University Press, 1979).” (FERREIRA; COTRIM, 2006, p. 182-183).
74 SMITHSON, apud FERREIRA; COTRIM, idem, p. 191.
75 Idem, p.196.
76 Idem, p.191.
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fornece o solo mental para o objeto, de modo que ele cessa de ser um mero 
objeto e se torna arte.77

Smithson interessa-se pela relação entre palavra e tempo. Mais que isso, a consci-

ência da temporalidade, como ele diz, é responsável pela potencialização do olhar. 

Esse algo que não é nada é para ele o resultado de uma operação necessária para 

o acesso às coisas, ao mundo. Em relação à palavra e à linguagem, é necessário,  

segundo ele, remover todo o didatismo para torná-la produtiva. Ecoa nas palavras 

de Smithson uma urgência em fazer uso da linguagem como uma operação criativa, 

por isso sua fala soa ao mesmo tempo como um exercício teórico e uma crítica a um 

sistema de racionalidade predominantemente cientificista e, portanto, avesso ao sis-

tema operacional da produção artística. Basta ver sua crítica ao didatismo operante 

na historiografia para constatar sua desconfiança. Ele exclui toda tentativa de con-

trole da linguagem pela lógica racional comprovativa. Para Smithson, produzir crítica 

é operar o campo da linguagem, portanto é necessário “[...] fabricar nossas próprias 

regras à medida que avançamos pelas avalanches da linguagem e sobre os terraços 

da crítica”.78

A ação produtiva dessa experiência envolve um deslocamento junto com o próprio 

objeto dissertativo, por isso, a pesquisa não busca constituir-se como um objeto de 

arte autônomo, mas procurar impulsionar pequenos movimentos como um objeto 

comum de dissertação, movendo-se no jogo lúdico/crítico da escrita e da leitura no 

terreno movediço da linguagem, assim como faz Ricardo Basbaum com o projeto 

Novas bases para a personalidade (NBP) e Você gostaria de participar de um expe-

riência artística?

77 SMITHSON, apud FERREIRA; COTRIM, 2006, p.197.
78 Idem, 191-192.
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O projeto NBP 

Figura 1 - Ricardo Basbaum.
Objeto do programa em curso 
desde 1994: Você gostaria de 
participar de uma experiência  
artística?

Novas Bases para a Personalidade (NBP): um programa micropolítico em arte?  O 

trabalho começa com uma pergunta: Você gostaria de participar de uma experiência  

artística? Caso a resposta seja sim, o interessado poderá solicitar o envio do um 

objeto produzido pelo artista Ricardo Basbaum especialmente para essa experiência 

que se iniciou em 1994. O participante poderá fazer com o objeto que bem quiser,  

comprometendo-se apenas em registrar o que fizer e enviar para o site do projeto.79

É possível notar, atravessando o programa artístico de Ricardo Basbaum, a presen-

ça de vários conceitos relacionados com a arte e sua política. De um deles tentarei 

falar aqui— a micropolítica. O conceito parece passar do objeto construído à estraté-

gia discursiva desenvolvida pelo artista como parte inseparável de um programa em 

curso. O artista afirma, em relação à “[...]  dimensão conceitual, [o] seu papel en-

quanto ação de resistência frente ao quadro de um capitalismo cultural que se insi-

nua junto ao campo da arte a qualquer preço, instrumentalizando-o”.80

Em Micropolítica: cartografias do desejo, Guattari81 diz que o conceito se reporta a 

uma analítica das formações do desejo no campo social, ao modo como o nível das 

diferenças sociais mais amplas (molar) se cruza com outro que chamou de molecu-
79 Endereço  eletrônico  do  projeto  Você  gostaria  de  participar  de  uma  experiência  artística?: 
<http://nbp.pro.br/projeto.php>.
80 VILELA, Soraia. "Você gostaria de participar de uma experiência artística?". DW-WORLD.DE. 2007. 
Entrevista  concedida  à  DW-WORLD.DE,  artista  brasileiro,  Ricardo  Basbaum fala  do  projeto  que 
desenvolve com a 'Documenta' de Kassel e discorre sobre a importância de um espaço para o 'pen-
samento  coletivo'  durante  a  mostra.  Disponível  em:  <http://www.dw-
world.de/dw/article/0,2144,2465447,00.html>. Acesso em: 5 ago. 2013. 
81 GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely. Micropolítica: cartografias do desejo. 7. ed. Petrópolis, Rio de 
Janeiro: Vozes, 2005. p. 149.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2465447,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2465447,00.html
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lar.82 O autor destaca ainda que, “[...] entre esses dois níveis, não há uma oposição 

distintiva, que dependa de um princípio lógico de contradição. Parece difícil, mas é 

preciso simplesmente mudar de lógica. […], as lutas sociais são ao mesmo tempo,  

molares e moleculares”. 83

Um dos trabalhos em processo mais conhecidos de Ricardo Basbaum é o projeto 

Novas Bases para a Personalidade, que congrega, em sua estratégia, uma pergunta 

que funciona ao mesmo tempo como título e disparador de um programa artístico,  

um convite: Você gostaria de participar de uma experiência artística? Nas palavras 

do  artista,  “[...]  trata-se  de  um  projeto  acerca  do  envolvimento  do  outro  como 

participante  em  um  conjunto  de  protocolos  indicativos  dos  efeitos,  condições  e 

possibilidades da arte”.84 O projeto se inicia com o oferecimento de um objeto de aço 

pintado (125 x 80 x 18cm) para ser levado para casa pelo participante, que terá um 

certo tempo (em torno de um mês) para realizar com ele uma experiência artística. O 

projeto é aberto à participação de qualquer pessoa, instituição ou coletivo, “[...] a 

única  exigência  feita  aos  participantes  é  que  a  experiência  realizada  seja 

documentada e os registros sejam enviados ao website do projeto – de modo que se 

tornem públicos”.85 Como uma espécie de desdobramento do projeto NBP – uma 

outra de suas muitas faces –, sob o título NBP-EU-VOCÊ, Basbaum, de certo modo, 

reporta-se ao próprio percurso do trabalho em seu deslocamento e ativa o espaço 

convencional  da  arte  por  meio  de  desenhos  (diagramas),  objetos,  palavras, 

monitores de TV com instalações em museus e galerias etc.

Sobre sua proposta participativa, Basbaum alerta que a obra não se dá como algo 

incompleto que deve ser preenchido pelos participantes, como se lhe faltasse algo, 

mas como ação em direções múltiplas, e “[…] indica um impulso para acolher a irre-

gularidade das linhas do que é diverso de si,  ali  a  se acoplar  pelo magnetismo 

afetivo da afinidade, mas também pela guerra política dos interesses”.86 Nota-se, em 

sua  fala,  a  importância  do  conceito  micropolítica,  no  reconhecimento  da  dupla 

atração exercida pelo trabalho, o magnetismo afetivo e a política dos interesses. Não 

82 Sobre a origem do termo Micropolítica, Guattari diz ainda: “Quando eu era jovem, fiz o curso de 
Farmácia até a metade. Foi certamente isso que me deixou esta mania de usar expressões como 
'molar' e 'molecular'”(GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 149).
83 Idem, p. 149.
84 BASBAUM, 2008, p. 5-6.
85 Idem, p. 5-6.
86 BASBAUM,  apud  FERREIRA,  Glória;  PESSOA,  Fernando  (Org.).  Seminários  internacionais 
museu vale IV: criação e crítica. Vila Velha (ES): Suzy Muniz Produções, 2009. p. 203-204.
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quero dizer que se trata de uma exclusividade perceptiva em relação à obra de arte. 

É conhecido o engajamento político afetivo com referência à arte e sua história e a 

importância que artistas, como Lygia Clark, Hélio Oiticica, Artur Barrio, Cildo Meireles 

e Waltercio Caldas, só para citar alguns, têm com o desenvolvimento de suas propo-

sições artísticas numa relação tensa com o campo social. No entanto, o que procuro 

analisar é o modo particular com que Basbaum insere o seu trabalho nesse campo, 

utilizando o conceito de micropolítica como elemento artístico para interagir com o 

circuito.  O artista  parece instrumentalizá-lo  como ferramenta  específica  de ação, 

como matéria mesmo da obra.

Segundo Guattari,87 “[...] toda problemática micropolítica consistiria, exatamente, em 

tentar agenciar os processos de singularidade no próprio nível de onde eles emer-

gem”. Uma ação de resistência a esse processo de instrumentalização capitalística 

só poderia ser efetivada num contato direto com os meios de produção da arte. Daí 

a  necessidade apontada por Basbaum de construir suas propostas a partir dos veto-

res verbal e visual, conceito + objeto, numa relação simultânea de autonomia e inter-

dependência entre o verbal e o visual, bem como sob a proteção de uma negativida-

de. De acordo com Basbaum,

Reconhecer que a  arte não possui lugar requer exercício permanente de 
desnaturalização: o que existem são inscrições a partir das quais se produz 
sentido, nada mais; e é no calor de tais inserções que se pode vislumbrar 
algo e seus efeitos, além de alguém. Talvez mais do que nunca se imponha 
em nosso tempo a necessidade de ênfase nessa negatividade, no sentido 
da reivindicação de um escape – vive-se sob o signo aparente de uma cap-
tura absoluta […].88

 

Desnaturalizar, escapar e produzir sentido, o exercício de desnaturalização reque-

rido por Basbaum parece estar imbricado por uma ética micropolítica, na medida em 

que carrega consigo dúvidas sobre a constituição/configuração do presente. Por que 

um determinado circuito de arte funciona assim ou de outro modo? Quais os agentes 

implicados  em  determinado  sistema?  O  que  acontece  quando  alguns  agentes 

mudam de posição? Qual o papel do discurso (a palavra) no peso de tal sistema? 

Escapar aí, acoplado a um processo de desnaturalização, pode ser entendido como 

um “[...] dobrar-se, redobrar-se; a inflexão como linha de fuga, já que 'escapar […], 

se daria como reforço de presença, mergulho dos pés no terreiro”.89 A intervenção de 
87 GUATTARI; ROLNIK, 2005, p. 152. 
88 BASBAUM, apud FERREIRA, Glória; PESSOA, Fernando, 2009. p. 208.
89 Idem, p. 208.
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Ricardo Basbaum consiste  em agenciar  processos que tentam impedir  enquadra-

mentos fixos e, por isso mesmo, insere-se também no sistema (duro?) do campo da 

arte, mercado, museu, galerias, escolas etc. (não há um fora). Não seria possível 

negar as relações históricas do campo da arte, mas agir crítica e sistematicamente 

com  arte  nesse  campo,  num  jogo  permanente  de  afirmação  e  negação. Uma 

das características principais  do  trabalho  do  artista  é  poder  se  desenvolver  em 

lugares comuns do cotidiano. Qualquer pessoa pode solicitar a participação e con-

viver com o objeto por um tempo. Assim, o trabalho surge nessa relação e o partici-

pante não é um coadjuvante, não tem um protocolo de ações a fazer e a pergunta 

que é também o título do trabalho é uma provocação: "Você gostaria de participar de 

uma experiência artística?". É nessa região instável que Basbaum procura agenciar 

sua produção, recuperando os laços com a cultura como espaço político problemati-

zável. Sobre a natureza da arte, ele é enfático:

A natureza da arte é 'coletiva': uma vez produzida, irá indicar um processo 
plural: quem legitima – o processo de legitimação – não é um núcleo, poder 
central ou indivíduo, mas, um procedimento coletivo, balizado por diversas 
instâncias. Não é o artista quem decide sozinho, em isolamento, se 'aquilo' 
se trata de obra de arte ou não – há uma rede institucional – a crítica, a his-
tória, o museu, o senso comum. Logo, desde já, falar em obra de arte é ma-
pear uma rede de relações, um circuito, um estado coletivo – portanto, políti-
co: algum pacto ou acordo deverá estar em vigor para que aquele agregado 
material, permeado por camadas de discurso, seja tomado como 'obra de 
arte'.90

Atento às transformações no campo cultural e o envolvimento coletivo da arte, Bas-

baum transforma sua busca por contato em produção de sentido. O mapeamento 

torna-se, então, ele mesmo o objeto de arte.  Como é notado desde Duchamp, o 

senso comum também participa na construção de tal mapeamento; não é preciso 

ser um “artista” para participar do projeto. É, portanto, de atrito que se trata. O movi-

mento da produção se faz na repetição do contato em suas múltiplas camadas. O 

artista reclama um sentido para a arte como instrumento de ação no campo de for-

ças do sistema cultural. Como a arte é de natureza coletiva, entendo sua recusa à 

autonomia formal da obra e sua imbricação com o campo cultural.  É com a arte, 

com o aporte conceitual que lhe é intrínseco – deve ser –, que o campo cultural sofre 

algum fluxo de movimento, desviando-se de sua regularidade. Resta, pois, ao artista 

o empenho na construção/invenção de uma máquina de guerra, constituída por obje-

90 BASBAUM, apud FIALHO, Ana Letícia.  Depois do muro. Recife: Editora Massangana, 2010.  p. 47. 
(Série Encontros, v. 2).
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tos linguísticos, a palavra, a ficção ― não como oposição ao real ―, mas como obje-

tos tecnológicos, objetos desenhados por ele e objetos “ordinários” do cotidiano. O 

papel de artista “gestor” parece atravessar todas essas etapas.

Sobre o conjunto de protocolos conceituais que acompanham o projeto NBP, como a 

explicação para a sigla, Basbaum diz:91 “[...] é uma sigla, formada por três letras, 

uma espécie de motivação geral ou pretexto de trabalho (quase um programa para 

ações), um meio para impregnação do espaço. Quase um lugar-comum atópico”. No 

cuidado com os termos utilizados –  impregnação, lugar-comum atópico –  insurge 

uma tática de máquina de guerra, “[...]  que opera por descodificação […] que traça 

as linhas de fuga: pilota os fluxos de quanta, assegura a criação-conexão dos fluxos, 

emite novos quanta. Ela própria está em estado de fuga e erige máquinas de guerra 

sobre suas linhas”.92 Esse movimento para fora – a impregnação do sistema de arte 

– ele mesmo é também uma dobra, um voltar-se sobre si mesmo, sobre sua própria 

inserção no sistema que analisa.  É seu movimento produtivo.  Tática que parece 

permear toda a estratégia discursiva do projeto. A sua face discursiva não é, pois, 

construção abstrata, mas blocos semânticos que se articulam com blocos visuais 

para inventar uma  máquina de guerra.  Para Basbaum, o trabalho acontece entre 

esses dispositivos. A menção ao conceito – máquina de guerra –, de Gilles Deleuze, 

no que pese um certo risco de dispersão ao tema proposto, traz luz para um outro 

fator importante, o da fabricação interdisciplinar dos conceitos; no caso da micropo-

lítica, o conceito parece forjado num ambiente multidisciplinar que perpassa a obra 

de Deleuze e Guattari.

O conceito de micropolítica parece atuar junto a  três ideias vetoras principais do 

projeto NBP, a começar pela “imaterialidade do corpo”. Segundo Basbaum, refere-se 

a um corpo expandido, tecnologizado, virtualizado, codificado etc., portanto, a um 

corpo veloz pulverizado, para o qual é necessário inventar outros mecanismos de 

contato. Para esse corpo contemporâneo, o artista inventa “[...] corpos que podem 

ocupar muitos lugares no espaço ao mesmo tempo”.93 Os objetos do projeto NBP 

são múltiplos, não possuem um original e podem ser apropriados por vários partici -

pantes ao mesmo tempo e em diversos lugares. Evidência da prioridade da “experi-

ência” em contraposição a relações contemplativas com os objetos.
91 BASBAUM, 2008, v. 1, p. 8.
92 DELEUZE, Gilles. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996. v. 3, p. 96.
93 BASBAUM, 2008, v. 1, p. 8. 
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No formato do objeto NBP, o gesto tático (micropolítico) é  também intensificado. 

Com  sua forma um tanto desconjuntada, desconfortável para o convívio, o objeto 

continua sendo estranho mesmo quando se sabe que o desenho, de princípio, foi a 

imagem de  um olho,  ícone  gráfico,  utilizado no  Projeto  Visorama que Basbaum 

desenvolveu em 1984. Um objeto de difícil portabilidade, assemelhando-se a uma 

bacia quadrangular de acabamento asséptico em esmalte branco com uma fina faixa 

azul em toda a sua borda; inusitado objeto de aparência hospitalar, mas sem as 

conformidades anatômicas necessárias. O inventado objeto produz suas condições, 

arrenega conforto e não serve a mais que o propósito de existir fendido; ele não se  

veste  como  uma  fantasia  parangolesca,  nem  se  oferece  para  uma  terapêutica 

relacional nos modos dos objetos criados por Lygia Clark. 

O  segundo  dos  três  vetores  apresentados  por  Basbaum  é  a  “materialidade  do 

pensamento”. Esta se refere ao “[...] pensamento como algo que pode ser lançado, 

moldado,  construído,  acumulado,  recolhido,  contraído,  expandido,  amassado, 

jogado,  corroído,  revelado,  ampliado,  amplificado,  estilhaçado,  dissolvido,  etc.”.94 

Tendo em mente o conceito de micropolítica, sua dimensão  molar e  molecular, é 

possível inferir que o conjunto de termos empregados pelo artista, em relação ao 

pensamento como matéria “construtiva”,  sincroniza-se com sua percepção de um 

mundo em que o processo de captura se instaura de forma  molecular e  micropo-

lítica. De acordo com Deleuze: 

Toda sociedade, mas também todo indivíduo, são pois atravessados pelas 
duas segmentaridades ao mesmo tempo: uma molar e outra molecular. Se 
elas se distinguem, é porque não têm os mesmos termos, nem as mesmas 
correlações, nem a mesma natureza, nem o mesmo tipo de multiplicidade. 95

 

Se todo  indivíduo  e  toda  sociedade  são  atravessados  por  uma  segmentaridade 

molar, dura, por uma instância macropolítica cuja característica é ter no aparelho de 

estado espelho e gestor,96 mas que perpassa todas as ações e sujeitos,  daí ser 

possível entender a atenção do artista ao equipamento conceitual de seu programa, 

com termos plasmáveis na construção coletiva,  mas,  principalmente,  termos que 

suportem uma “manipulação” permanente em suas idas e vindas, como um corpo 

conceitual aberto em estado de atenção permanente. Nas palavras do artista:

94 BASBAUM, 2008, p. 8. 
95 DELEUZE, 1996, p. 83.
96 Idem, p. 83.
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Estamos mergulhados,  desde o final  dos anos 80 (quando se encerra  o 
século XX), em contexto […] em que se contabilizam sucessões de efeitos 
em múltiplas direções – trabalha-se a dimensão  virtual como produção de 
valor e arena política: questão não estranha à arte e diante da qual esta é 
convidada  a  protagonizar  sucessivos  lances.  Não  por  acaso,  tornam-se 
componentes  constitutivos  das  operações  de  construção  de  situações 
(trabalho,  obra) uma  condição  conceitual  (programa  a  partir  do  qual  se 
indaga o pertencimento daquilo àquele enquadramento) […].97

O pensamento, como um dos vetores constitutivos do trabalho, conforme posto por 

Basbaum em sua  condição de matéria  moldável,  parece convocar  a  um ato  de 

espera, estado de suspensão  diante da mudança de paradigma da sociedade do 

espetáculo,98 característica de um tempo em que o campo da arte é tensionado con-

tra sua herança secular aristocrática, contemplativa, de um tempo em que também 

havia outros agentes instituídos como autoridade absoluta para gerir a distância os 

rumos da arte e sua história. A partir da compreensão de tal complexidade, Basbaum 

propõe, como dinâmica, a instrumentalização de conceitos que operam de modo 

aberto em contato com objetos e situações e demandam uma permanente rearticula-

ção para operar com os limites e dificuldades de mover-se criticamente em tal con-

texto,  em que  a  questão  do  espetáculo  e  da  escala  (o  grande  público)  parece 

demandar um (re)posicionamento constante do artista sob o risco de apenas alimen-

tar a insaciável demanda de consumo, tendo sacrificado qualquer sentido crítico. Vê-

se aqui a questão de uma micropolítica colocada, quando se percebe um novo para-

digma instalado  no  campo da  cultura  –  a  sociedade  do  espetáculo  globalizado, 

expressão da macropolítica e micropolítica de segmentaridades molar e molecular 

ao mesmo tempo – e a vontade do artista em se posicionar nesse campo ainda de 

forma crítica.  

Quanto ao terceiro vetor apresentado pelo artista, o “logos instantâneo”, é uma con-

vocação ao “conhecimento visual: arrebatador, súbito, envolvente, imediato”. O pro-

grama mostra de forma ainda mais evidente a intenção do artista de se “[...] instalar, 

pretensiosamente, dentro deste intervalo mínimo, no interior da instantaneidade – 

melhor dizer, ao lado, mas do lado de dentro. Não como testemunhas, simples teste-

munhas oculistas, mas como estratégia para a geração de outros processos […]”.99 

É nesse sentido que o projeto NBP se coloca como um programa em trânsito entre 

as linhas de segmentaridade molar e molecular, a operar um desvio dos protocolos 
97 BASBAUM, apud FERREIRA; PESSOA, op. cit., p. 206.
98 BASBAUM, apud SCOVINO, op. cit., p. 200.
99 BASBAUM, op. cit., p. 9.
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institucionais do campo da arte, museus, galerias, curadores, colecionadores etc., 

comprometendo-se ao  mesmo tempo, por  meio de uma espécie de pulverização 

dessas instâncias em sua própria prática. Cada participante é provocado a assumir 

um papel de artista crítico, considerando que, ao produzir suas obras/registros a par-

tir da relação com o objeto NBP, está produzindo uma intervenção no trabalho e com 

o trabalho de Ricardo Basbaum. De quem é a obra? Portanto, há um tipo de conta-

minação programada, esforço mútuo e disposição recíproca de lançar questões e 

receber  as  questões  novas  dos  participantes  como  provocação  ao  projeto,  algo 

como um corpo crítico coletivo.

Outros sinais de resistência e complexidade são anunciados por Basbaum:

Pode-se  chamar  de  resistência a  decisão  do  artista  em  desenvolver 
situações cujo investimento nesse lugar  junto implique favorecimentos ou 
reforços  em  direção  a  certos  acoplamentos  (produtivos)  dentro  de  tal 
aglomerado  de  alteridades  –  haverá  aí  indicações  de  que  se  trata  de 
inserção complexa e com considerável grau de dificuldade: em seu modo de 
acolhimento  absoluto, a obra de arte seria pura  generosidade, ao receber 
tudo  e  todos  (de  modo  perverso,  sem  perda  de  estranheza,  no  limite 
possível  de  uma  alteridade  radical);  entretanto,  a  partir  de  seu  próprio 
processo de concepção e produção (programa), desenvolvem-se inscrições 
de  posicionamento  cujo  perfil  seria  mais  propriamente  político-afetivo, 
trazendo  proposições  de  um  jogo  relacional  portador  de  intensidades, 
deflagrador de efeitos.100

O gesto tático micropolítico como processo de resistência talvez se dê no estado de 

suspensão ativa permanente,  em que uma pergunta espera ser  respondida com 

uma crítica ou outra provocação, instaurando um sistema cujo movimento promove o 

que Ricardo Basbaum descreve como “mover-se de diferença em diferença”. Talvez 

o  mais  forte  indício  do  uso tático  desse  conceito-ferramenta  –  a  micropolítica  – 

possa ser percebido nas ações dos participantes em ambientes comuns do coti-

diano, registrados no banco de documentos do projeto. Mas poder-se-ia argumentar 

que toda operação do campo da arte possibilita tal contato produtivo com o coti-

diano, seja na solidão contemplativa do sujeito em um determinado museu/galeria, 

seja nos burburinhos de uma sala de aula entre livros e experimentos mediados por 

professores na dinâmica discursiva e plástica do fazer artístico pedagógico diário, 

tendo a história da arte como referência, seguindo-a. No entanto, o projeto NBP, ao 

trazer para dentro do trabalho, como matéria mesmo deste, conceitos inventados 

noutros campos discursivos – da filosofia, da psicanálise da literatura etc. –, faz com 

100 BASBAUM, apud FERREIRA; PESSOA, op. cit., p. 284-285.
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estes algo como o que fazia o pintor ao selecionar essa ou aquela cor para produzir  

sua obra –, porém dotando-a de uma outra potência, uma outra dinâmica, em que o 

participante, qualquer um, toma para si a condição de fazer junto a história da arte 

em tempo presente. Para o artista, o uso do par visualidade-conceito é vetor “[...] de 

uma estratégia  em expansão,  voltada para  determinada forma de ação possível 

frente à atualidade da cultura”.101

Ricardo Basbaum distingue arte e estética como campos opostos nas práticas e 

dinâmicas reflexivas. Segundo ele, “[...]  quando se fala de 'estética',  não se está, 

necessariamente, dizendo 'arte'; mas, quando se pratica arte, invariavelmente estão 

sendo questionados os limites da estética ou, no mínimo, sendo lançados novos 

problemas […]”.102 A partir  da  distinção apresentada entre  a  prática  de arte  e o 

campo da cultura em geral, Basbaum produz um mapeamento das zonas de turbu-

lências que emergem de dentro do campo da cultura como acontecimentos artís-

ticos, cujas características são de um tipo de espaço-tempo determinado por um 

tempo criativo,  que escapa a  uma ideia  de  equilíbrio,  potencializa  processos de 

casualidade e imprevisibilidade em que o múltiplo e a diferença buscam sintonia com 

o exterior. Desse modo, tenta evidenciar a “[...] primazia da operação artística frente 

à generalidade do campo da estética, como forma de positivar a atitude e o papel da 

arte no mundo contemporâneo e sua função radicalizadora da experiência, numa 

perspectiva de transdisciplinaridade […]”.103 Ao argumentar sobre uma certa auto-

nomia  da  arte,  como  acontecimento  artístico  em  um  campo  cultural,  Basbaum 

destaca o papel do sujeito nesse sistema formado por várias unidades numa relação 

que envolve sujeito-matéria-contexto-campo cultural. 

Ainda é preciso ressaltar as várias facetas do projeto NBP em sua dinâmica tática.  

Uma  delas  é  denominada  pelo  artista  NBP  x  EU-VOCÊ.  A  experiência  é 

desenvolvida desde 1993 e constitui-se da implementação de linhas, desenhos e 

palavras que formam o que ele chama de  diagramas. Uma espécie de mapa dos 

processos desenvolvidos pelo projeto NBP e mapas  prospectivos de ações por 

desenvolver. Inclui também plantas dos espaços onde o projeto é construído, cria 

relações com a arquitetura com o uso de cores na apresentação dos diagramas. 

101 BASBAUM, apud NAZARIO, Luiz; FRANÇA, Patricia, (Org.). Concepções contemporâneas da 
arte. Belo Horizonte: Editora Ufmg (Humanitas), 2006. p. 210.
102 BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual. Porto Alegre: Zouk, 2007. p. 109.
103 BASBAUM, 2007. p. 114.
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Cria campos de operação em que o uso da “partícula” composta  EU-VOCÊ tem 

lugar estratégico. Por exemplo, entre julho e agosto do ano 2000, ele ocupa uma 

sala do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro com um conjunto de objetos, 

diagramas  e  textos  na  exposição  NBP  x  EU-VOCÊ.  Cabe  ressaltar  alguns 

fragmentos de palavras do artista quanto a esse projeto: 

Se o projeto NBP indicou uma demarcação própria de linguagem dentro do 
eixo  produção  de  visibilidade/produção  de  pensamento,  os  diagramas 
EU/VOCÊ  surgem  a  partir  das  experiências  internas  desse  projeto:  a 
fórmula 'NBP x eu-você' quer lançar o trabalho ao encontro de si mesmo, no 
que acredita ser um choque produtivo, multiplicador de possibilidades.104

Mas como analisar esse choque produtivo e multiplicador sob uma ótica micropolí-

tica?  Talvez  seja  melhor  manter  por  ora  as  palavras  do  artista,  abreviá-las  em 

algumas poucas frases franqueadas ao projeto exposto: o índice de um jogo de flexi -

bilidades; a partícula eu-você como um duplo assimétrico; os lugares do sujeito e do 

outro  intercambiáveis;  o  jogo  como  dinâmica  de  envolvimento  das  partes  sem 

conclusão/finalização  prevista;  a  história  da  arte  como campo de  urgência  a  se 

intervir em suas maquinações e processos; o confronto como dinâmica das partí -

culas e produção de encontros inesperados; as diversas possibilidades de escape. 

Essas são as recomendações do artista em sua micropolítica.

104 BASBAUM, apud NAZARIO; FRANÇA, 2006, p. 223.
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Os Festivais de Verão em Nova Almeida e “Você gostaria de participar...?”

No livro Brasil Experimental, Guy Brett (2005) analisa os trabalhos de vários artistas 

brasileiros, dentre eles, três que participaram do Festival em Nova Almeida: Lygia 

Pape, Antônio Manuel e Ricardo Basbaum. O que esses três artistas possuem em 

comum, além da participação no evento em Nova Almeida no Espírito Santo, na 

década de 90, é, sobretudo, uma prática experimental em arte que, de certo modo, é 

pensada  aqui,  principalmente  no  caso  de  Ricardo  Basbaum,  como  um  tipo  de 

engajamento micropolítico nos termos de Félix Guattari, indício que pode servir de 

fio condutor desta pesquisa. 

Nesse sentido, o estudo de caso  Você gostaria de participar de uma experiência  

artística?, de Ricardo Basbaum, vai instrumentalizar a pesquisa para acessar  outras 

propostas artísticas, como a de Mara Perpétua, cujos trabalhos mais recentes mos-

tram forte interesse em questões relacionadas com a participação e a intervenção do 

outro, objeto dessa dissertação. 

Parto da referência bibliográfica de Mara Perpétua no livro  Brasil experimental, de 

Guy Brett, para evidenciar vínculos entre esse registro e a passagem de Ricardo 

Basbaum por Nova Almeida, em 1993, no 5º Festival, quando apresenta as bases do 

projeto NBP, e em 1995, quando retorna para o 7º Festival, e também nesse mesmo 

ano para expor o  Projeto NBP + 4 manifestos105 em Vitória. Período caracterizado 

pela  emergência do projeto  Novas bases para a personalidade.  Em 1993, com o 

curso Propaganda da arte: conversas, no 5º Festival; em 1995, como o curso Objeto 

+ conceito, no 7º Festival; e em 1999, com a oficina Eu e você, no 10º Festival. As 

passagens de Basbaum pelos Festivais foram marcadas pela discussão de textos. 

Dentre eles,  A escultura no campo ampliado,  de Rosalind Krauss;  O moderno e o  

contemporâneo: o novo e o outro novo, de Ronaldo Brito; além de textos do próprio 

Basbaum, como A migração das palavras para a imagem. 

105 Havia um procedimento regular de trazer os artistas que trabalharam no Festival para expor seus 
trabalhos na Galeria  de Arte e Pesquisa,  o que pode ser  entendido como um prolongamento do  
evento naquele  ano.  Nesse sentido,  entre  13 de setembro e  6  de outubro de 1995,  Ricardo do 
Basbaum apresenta a exposição PROJETO NBP + 4 MANIFESTOS na Galeria de Arte e Pesquisa da 
Ufes. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes. Sala de Arquivos. Projeto 
NBP + 4 MANIFESTOS: Ricardo Basbaum. Livro de Registro de exposições da Galeria de Arte e 
Pesquisa. Vitória (ES), 1995).
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As relações entre o projeto Você gostaria de participar de uma experiência artística? 

e as oficinas desenvolvidas por Ricardo Basbaum nos Festivais de Verão são confir-

madas nos registros de textos e imagens no site do projeto, como se pode ler no re-

lato de Edmilson Vasconcelos, integrante do grupo Sim ou Zero, e no trecho de uma 

conversa com o artista transcrita abaixo:

O primeiro vídeo que eu recebo do projeto é o vídeo do Sim ou Zero. Eu tô 
na minha casa, lá no Rio, nesse apartamento. È logo depois que eu voltei  
de Nova Almeida em 93, de minha participação no 5º Festival, chega um pa-
cote pelo correio com uma fita que eu coloquei no vídeo cassete e eu tive 
um choque mesmo, de alegria com o que eu vejo que eles fizeram, com o 
vídeo que eles fizeram lá na Enseada das Garças, que é tão interessante, 
com tanto investimento, com tanta intensidade, com tanta potência, explo-
rando uma coisa do projeto que é a multiplicação da marca, de um jeito, cla-
ro, que eu jamais poderia fazer, já mostrando uma reação, um feedback, o 
que foi muito legal. E depois em Nova Almeida, quando eu volto em 1999... 
Eu vim em 93, voltei em 95 e depois em 99.106

Além desse feedback inicial com o grupo Sim ou Zero, o desenvolvimento do projeto 

NBP coincide com o período dos cursos orientados por Basbaum em Nova Almeida, 

pelo menos no que se refere às duas oficinas de 1993 e 1995, o que  explica o fato  

de os quatro primeiros participantes do projeto estarem vinculados à Vitória, no Espí-

rito Santo. São eles: o grupo Sim ou Zero, formado por Alexandre Antunes, Wagner 

Vasconcelos, Renato Coelho e Edmilson Vasconcelos, Rosana Paste, Mara Perpé-

tua e Marcia Prezotti. Até 1996, constam no site do projeto apenas duas outras parti-

cipações, além das quatro citadas: Hogan Antia de Londres e  Dudu Candelot do Rio  

de Janeiro. Embora Mara Perpétua e Rosana Paste tenham tido contato com a pro-

posição do artista naquele momento, a participação de ambas só vai acontecer após 

a exposição do artista no segundo semestre de 1995, na Galeria de Arte e Pesquisa 

da Ufes, conforme mencionei. Se, para Mara Perpétua, a participação no projeto de 

Ricardo Basbaum se dá como uma atividade distinta de sua atuação nas oficinas 

dos Festivais e representa um momento específico de sua atividade artística, como 

ela mesma relata em uma conversa para esta dissertação, para Edimilson Vascon-

celos e o grupo Sim ou Zero, embora também possam ser atividades independentes, 

no sentido de que eles já se articulavam como grupo e havia uma aspiração para um 

trabalho participativo, em seu relato, ele mostra uma relação bastante imbricada en-

tre as proposições que eles começavam a desenvolver e a relação deles com o Fes-

tival e a sua residência no Estado do Espírito Santo:

106 Trecho de conversa gravada pelo autor no Cine Metrópoles da Ufes, 1º de março de 2013.
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É impossível [...] pensar o Sim ou Zero sem pensar no NBP. Lembro quando 
conheci o projeto NBP durante uma oficina proposta por Ricardo Basbaum, 
em 1993, no Festival de Arte de Nova Almeida, ES. Nesta época o Sim ou 
Zero existia apenas como uma expressão que fazia sentido em nossa expe-
riência e vivência poético-comunitária, como nos propomos.107

O projeto NBP teve início em 1989 e firmou-se em 1990, com o texto O que é NBP?, 

mas só se definiu em sua forma específica conhecida atualmente em 1991. Entre 

1994 e 2005, o projeto contava apenas com um objeto em circulação. A partir de 

setembro de 2006, subiu para 20 objetos, deslocados para 14 cidades em três conti-

nentes, e passou a contar com um web-site que se constitui na sua principal inter-

face pública, pois organiza o banco de dados do projeto, disponibiliza documentos e 

possibilita também a apresentação direta dos participantes. 

Nesta  dissertação,  não  busco  desenvolver  exaustivamente  os  estudos  de  caso 

apontados pela pesquisa, mas apenas trazer à luz e articular essas possíveis liga-

ções, entre os registros dos quatro primeiros participantes no projeto de Ricardo 

Basbaum e os Festivais de Verão em Nova Almeida. Uma apresentação mais deta-

lhada das participações em Você gostaria de participar de uma experiência artística?  

é feita com os quatro participantes citados no caderno Conversas com participantes  

dos Festivais de Verão (v. II). Nesse sentido, atenho-me neste volume a apontar os 

links do projeto e suas questões conceituais.

Sobre a sigla NBP – Novas Bases para a Personalidade – Ricardo Basbaum argu-

menta que é preciso entendê-la com um fio de humor, e não como um experimento 

de psicologia dura, behaviorista, de condicionamento e estampagem, como fazem 

com animais,  mas como uma das ferramentas do pensamento, que é também o 

humor.108

A proposição  Você gostaria  de  participar  de  uma experiência  artística? funciona 

como uma espécie de projeto dentro de um programa maior chamado NBP. Em sua 

prática à participação simultânea à inclusão de participadores não vinculados ao 

espaço institucional expositivo e o uso da palavra como estratégia de questiona-

mento das instituições reguladoras do mercado, como galerias e museus, constitui-

-se como uma proposta de arte para um cenário de combate e captura.

107 Trecho do  artigo  Sim ou Zero com NBP. Escrito por Edmilson Vasconcelos em 2006. Disponível 
em: <http://nbp.pro.br/blog.php?experiencia=6>. Acesso em: 7 jul. 2013.
108 Trecho de conversa gravada pelo autor no Cine Metrópoles da Ufes. 1º de março de 2013.

http://nbp.pro.br/blog.php?experiencia=6
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Numa entrevista concedida a Cecilia Cotrim, Ricardo Basbaum fala sobre o projeto, 

depois de 18 anos em processo e das muitas transformações ao longo do tempo até 

2007,  ano  de  sua  participação  na  Documenta 12  em Kassel,  quando  o  projeto 

ganhou uma visibilidade inédita acentuando sua atividade comunicativa sobretudo 

por e-mails; ele avalia a necessidade de estruturar-se para acompanhar o projeto em 

frente à mudança de escala e à demanda por uma escrita crítica polifônica sobre a 

expansão do projeto em direção a “[...] outros colaboradores na construção de um 

discurso  de  múltiplas  vozes,  [e  aponta]  a  necessidade  de  um  ‘romance  crítico’ 

enquanto órgão sensorial coletivo, como perfil de uma configuração discursiva [do 

projeto]”.109

O objeto utilizado por Basbaum no projeto é aparentemente, em sua origem, a estili -

zação de um olho humano sob a forma de plano com um furo, tendo a sigla NBP 

como um lema conceitual. Esses são os dispositivos com os quais o artista procura 

intervir dando início a processos de contaminação que visam a um “descondiciona-

mento do hábito”.110 O objeto, no que pese sua forma monolítica, funciona “[...] na 

contramão de um tradicional modulador escultural de espaço, sendo sobretudo uma 

lembrança de uma mudança de consciência”.111 Produzido em série, pode estar em 

funcionamento em vários locais ao mesmo tempo. 

No ensaio Novas bases para a personalidade, Cezar Migliorin112 se refere ao objeto 

como um "trambolho" que, a cada vez que é mostrado a um participante, provavel-

mente é acompanhado por um sorriso. Migliorin aponta o distanciamento do objeto 

NBP dos objetos maleáveis, como os Bichos, de Lygia Clark, ou da leveza e sensua-

lidade dos Parangolés, de Oiticica. O objeto NBP é industrial, frio, asséptico, grande, 

rígido, de difícil  acomodação. Nesse sentido, ele se aproxima mais de um objeto 

duchampiano por  dificultar  qualquer  julgamento  de gosto  ou de simples contem-

plação estética. A experiência de convívio com o objeto é inseparável de um descon-

forto com sua presença. Basbaum confirma sua aproximação com Lygia Clark, Lygia 

Pape e Hélio Oiticica e reconhece os conceitos de '"linha orgânica" de Lygia Clark, 

109 COTRIM, Cecilia.  Fluindo de diferença para diferença. Entrevista com Ricardo Basbaum entre 
os meses de março, abril e maio de 2007.  Brasília, Ministério da Cultura.  Publicada em Cultura e 
Pensamento, n. 2, p. 70-77, out./nov. 2007.  
110 BRETT, Guy. Brasil experimental: arte/vida: proposições e paradoxos. Rio de Janeiro: Contracapa 
Livraria, 2005. p. 270.
111 Idem, p. 270.
112 MIGLIORIN, Cezar. Novas bases para a personalidade. Publicado em revista cinética. s/d. Dis-
ponível em: <http://www.revistacinetica.com.br/nbpbasbaum.htm>. Acesso em: set. 2013. 

http://www.revistacinetica.com.br/nbpbasbaum.htm
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"espaços imantados" de Lygia Pape e "supra sensorial" de Hélio Oiticica”113 – como 

importantes  invenções  da  arte  contemporânea  no  Brasil  com os  quais  ainda  se 

poderia abrir outras frentes de trabalho.

Em Kassel, o projeto foi apresentado como uma instalação que disponibilizou para o 

público o trabalho em processo. Basbaum construiu uma “arquitetura escultural”114 

mostrando partes de todo o dispositivo relacional inventado por ele. Por meio de oito 

monitores, puderam ser vistos vídeos e fotografias feitos por pessoas e grupos que 

participaram da experiência e ainda com dois monitores conectados ao site115 do pro-

jeto no qual era possível acessar o banco de dados das experiências. 

Na página de abertura do livro de Brett, uma frase de Lygia Clark me chama a 

atenção: “Esta pura, ingênua vitalidade brasileira maliciosa, sem passado, é ainda a 

coisa mais importante que temos”.116 É bem possível que as palavras de Lygia Clark 

reverberem neste texto,  atravessando-o,  na tentativa de apresentar  algumas das 

experiências produzidas por Mara Perpétua e enviadas a Ricardo Basbaum como 

resultado da participação em “Você gostaria de participar de uma experiência artís-

tica?”, bem como na tentativa de traçar um caminho por outras produções da artista. 

Em 12 de junho de 1996, Basbaum escreve para Mara: “Cara Mara, aí vai item-3.  

Não esqueci das outras coisas, apenas, estou sem tempo, com a casa ainda desar-

rumada. Viajo amanhã, volto 2/07. Vou mostrar seu 'livro NBP' em Londres”.117

Numa das imagens do registro participativo de Mara Perpétua no projeto Você gos-

taria...?, Luara Monteiro (Figs. 2 e 3), ainda menina, brinca com o objeto NBP, sobre 

essa imagem se poderia dizer da multiplicidade de letras que se espalham dentro do 

objeto e se poderia ainda dizer de letras que sussurram os sons de seus próprios 

nomes e que fazem referência a corpos, às centenas dentro de um “olho” e ainda há 

uma “menina” no centro desse olho. Uma janela para o outro, eu, você, nós?

Mas uma dúvida se interpõe ao gesto descritivo interpretativo. Assim, retomo a fala 

de Robert Smithson para uma reflexão sobre uma linguagem agonizante das pala-

113 VILELA, 2007.
114 MIGLIORIN, s/d.
115 Disponível em: <http://nbp.pro.br/projeto.php>.
116 CLARK, apud BRETT, 2005, p. 7.
117 Carta de Ricardo Basbaum a Mara Perpétua em 1996. Refere-se ao livro-registro que Perpétua 
encaminhou ao artista como resultado de sua experiência com o objeto NBP, no segundo semestre 
de 1995.
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vras. Penso na sugestão feita por ele a ser aplicada como uma experiência: “Olhe 

para [as] palavra[s] por bastante tempo, e você vai vê-la[s] se abrir em uma série de 

falhas,  em um terreno de partículas,  cada um contendo seu próprio  vazio”. 118 O 

desafio proposto por Smithson incorpora-se nestas páginas na confiança de que só 

por meio da liberação do discurso de suas travas didáticas será possível um contato 

produtivo  com a  linguagem e,  por  consequência,  com a  imagem,  onde  ambas, 

linguagem e imagem, se “[...] submetem à sua própria vacuidade”.119 Isso porque a 

memória em palavras não quer levar a um passeio nostálgico, mas tentar lançar o 

agora afora em matérias de tempo e espaço que nos aproximem das páginas de um 

livro que estampa uma experiência a Novas Bases para a Personalidade.120 

Figura 2 – Mara Perpétua. Luara Monteiro, Vitória (ES), 1996

Brett escolhe, para ilustrar a página do livro Brasil experimental, dedicada ao traba-

lho Você gostaria de participar de uma experiência artística?, uma foto em que Luara 

Monteiro aparece brincando com o objeto NBP (Figs. 2 e 3). Pergunto-me se o crité-

rio para a escolha dessa imagem tem relação com a obra de Oiticica ― Mosquito da 

118 SMITHSON, apud FERREIRA; COTRIM, 2006, p.191.
119 Idem, p.191.
120 Participação de Mara Perpétua e Luara Monteiro em Você gostaria de participar de uma experiência  
artística? (BRETT, 2005, p. 268-269).
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mangueira usando um parangolé ―, uma associação possível visto que a relação 

entre as duas obras não é fortuita, embora ela se dê quase somente no plano con-

ceitual. Não ignoro que tanto para Oiticica quanto para Ricardo Basbaum, o conceito 

não existe fora de uma relação com as coisas, no entanto, o projeto NBP se faz num 

momento socialmente muito diferente daquele em que Oiticica criou os Parangolés. 

O embate no plano cognitivo parece muito mais acirrado. O trabalho de Basbaum 

começou a existir no momento inicial da informatização e da comunicação em rede, 

em grande escala, momento também em que o modelo da sociedade do espetáculo 

constitui,  de  modo  aparentemente  irreversível,  a  norma,  exigindo  do artista  uma 

outra sensibilidade e, nesse contexto, o trabalho passa a atribuir ao participador um 

lugar de evidência também na sua elaboração conceitual. A pergunta “Você gosta-

ria...?” traz em si um potencial multiplicador de outras perguntas, por exemplo: ― O 

que fazer com isso? Por quê? Qual o desdobramento disso?... Nesse sentido, o par-

ticipador não está isento da autoria. A qualquer momento ele pode retornar ao site do 

projeto ― ele tem a senha ― e problematizar seu registro, relacioná-lo com outros e 

participar da escrita dinâmica do arquivo como uma ação artística ― Por que não? 

Embora isso não esteja formalmente escrito no projeto, acredito que está potencial-

mente presente. 

A suposta relação feita por Brett na escolha da imagem para seu livro, com a obra de 

Oiticica, não deixa de ser plausível, na medida em a obra de Ricardo Basbaum seria 

vista pelo autor como um trabalho que expande os limites das experiências de Hélio 

Oiticica e Lygia Clark no âmbito dos embates acirrados pelo capitalismo cognitivo 

que rege o nosso tempo. Para Ricardo Basbaum, não basta uma ação física, corpó-

rea, ação do corpo inseparável de uma ação mental que se abre para outros desdo-

bramentos, então a obra se constrói com a espera de um próximo lance. Trata-se de 

um trabalho com fina sensibilidade para existir num ambiente marcado por um capi-

talismo-cognitivo-cultural, daí a emergência de uma ação participativa com especial 

atenção ao campo simbólico cognitivo. Por isso, talvez, a escolha de Brett de uma 

imagem que inter-relaciona esses campos, um corpo atravessado por corpos simbó-

licos que também o constituem (Figs. 2 e 3), assim como a relação entre palavra e 

imagem. É nesse sentido que o registro artístico de Mara Perpétua se apresenta 

como um feedback importante ao projeto NBP.
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Figura 3 – Mara Perpétua. Conjunto de imagens do livro/registro NBP. Vitória (ES), 1996
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A tese de Brett apresenta a estratégia micropolítica do projeto como uma possibilida-

de de criação de circuitos alternativos inventados pela própria dinâmica do trabalho, 

por meio dos múltiplos objetos em circulação simultânea, dos diagramas e das diver-

sas proposições participativas. Brett cita o ensaio de Maria Moreira que fala de “[...] 

uma determinada tradição cultural  particular atuante na sociedade brasileira, uma 

tradição cuja origem ela liga à necessidade de sobrevivência dos afro-brasileiros,”121 

tradição oriunda, segundo ela, da situação de “quase extermínio”122 gerada pela es-

cravidão. Moreira chama essa tradição afro-brasileira, na qual inclui o trabalho de 

Basbaum, de (re)personalização:

A re-personalização é um estratagema para a convivência. Inicialmente de-
senvolvida como uma 'estratégia escrava de sobrevivência', disseminou-se 
após o fim da escravidão como uma 'estratégia subalterna de subsistência', 
exercida na busca por inserção social, pelos excluídos gerados no processo 
de libertação. A re-personalização se baseia na atitude cultural de estabele-
cer zonas de contágio, nas quais misturas de códigos ocorrem ao redor de 
um núcleo secreto em que a diferença entre uma cultura e outra é realimen-
tada.123

Intervenção,  participação,  reinvenção,  conversa,  mistura  de  códigos,  palavras 

podem impulsionar, como o vento; o sopro de uma menina também pode levar  ― 

como bolhas de sabão ― daqui ali, a outras relações, a novas derivas.

121 MOREIRA, apud BRETT, 2005, p. 270.
122 Idem, p. 270.
123 Idem, p. 270.



70



71

Mara Perpétua: propostas em arte

O conceito de deriva, neste contexto, tem uma função pontual. É por meio dele que 

tento costurar as bruscas passagens de um tempo, ao abordar assuntos dispersos 

ou “totalmente diferentes,”124 como são, por exemplo, a participação de Mara Perpé-

tua no projeto NBP e as proposições dela para além daquele momento específico do 

projeto  Novas Bases para a Personalidade  e suas relações com os Festivais de 

Verão em Nova Almeida. 

Se, para Basbaum, o projeto  Você gostaria de participar de uma experiência artís-

tica? solicita a participação de outros agentes para a inscrição de um “' romance crí-

tico’ enquanto órgão sensorial coletivo”,125 é porque ele entende, assim como Ran-

cière, que o papel do artista na constituição do real também está relacionado com 

várias acepções em jogo, do que seja artista e do que se pode entender por real, 

visto que, para Rancière, como vimos,  “[...] escrever a história e escrever histórias 

pertencem a um mesmo regime de verdade”.126 Nesse sentido, a inscrição de um 

romance crítico, por outros agentes, demanda necessariamente um investimento cri-

ativo. Uma ação periférica capaz de trazer à luz outras camadas do sensível cuja 

existência, uma escrita “da história”, tenderia a julgar e excluir previamente. Assim, 

trazer à conversa outras propostas em arte de um dos participantes no projeto NBP 

é exercer uma das demandas colocadas pelo projeto, e é também utilizá-lo como 

uma ferramenta de operação no campo da arte criando fissuras no horizonte da his-

tória. É nesse sentido que este texto se abre para o registro de outras produções em 

arte de Mara Perpétua, especialmente em dois momentos, as exposições Proposta 

em arte (2005) e Sirva-se (2008). Momentos em que o trabalho da artista dialogam 

com a ideia de participação e questiona o lugar do espectador.

Desenho: Mara  Perpétua  toma  seu  corpo  como  medida.  Decide-se,  inequivoca-

mente, pelo desenho. Numa instalação na Itaugaleria,127 entre 18 março e 8 abril de 

124 Ver conversa com Mara Perpétua no v. 2 desta dissertação.
125 BASBAUM, apud COTRIM, 2007.
126 RANCIÈRE, 2005, p. 58.
127 PERPÉTUA, Mara. Vídeo, desenho. Produção e direção de Mara Perétua e Nilson Fanini. Edição 
Welley Produções, Itaugaleria, março, 1993.

Disponível em: (<http://aamarelinho.blogspot.com.br/2013/06/mara-perpetua.html>). Acesso em: 5 ago. 
2013. A Itaugaleria funcionou na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 319, no Centro de Vitória/ES.

http://aamarelinho.blogspot.com.br/2013/06/mara-perpetua.html
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1993, as paredes forradas de carpete preto tornaram-se o suporte inevitável para 

seus desenhos em giz branco. Um mesmo gesto é repetido vezes e vezes para 

construir centenas de linhas brancas diretamente sobre o suporte parede. Perpétua 

diz sobre essa exposição: 

'Tenho trabalhado muito com a linha. É como se eu tivesse marcando um 
tempo. Nessa instalação traço uma trajetória marcando o tempo, deixando 
os  sinais  na  galeria'  […].  'A  minha  estatura  vai  ficar  gravada,  porque 
desenho até onde o braço alcança. O importante, é que esse processo seja 
contínuo e ritmado' [...]. 'É como se eu tivesse chegado ao fim e tivesse que 
recomeçar.  Sempre  trabalhei  com desenho,  depois  com tecido  e  arame 
farpado128 e  a  grande  questão  sempre  foi  a  linha',  [...]  'O  que  fecha  o 
trabalho é a trajetória do tempo que vai ficar marcado e a transformação 
desses materiais que as pessoas, aos poucos, vão levar para casa. É como 
se congelasse esse tempo por um pequeno período' [...].129

O que seria esse gesto persistente ao extremo? O que se poderia dizer sobre essa 

obsessão com o tempo? Segundo Deleuze, repetir é um comportamento, em relação 

a algo único ou singular, que não se assemelha ou equivale, mas é como um modo 

de agir externo. Portanto, diz ele, esse modo de “[...] repetição talvez seja o eco de  

uma vibração mais secreta, de uma repetição interior e mais profunda no singular 

que a anima”.130 Nesse sentido, “[...] repetir um é um 'irrecomeçável', que não busca 

acrescentar uma segunda e uma terceira vez à primeira, mas elevar a primeira vez à  

'enésima' potência”.131 No caso dos desenhos sobre parede de Mara Perpétua, as 

linhas que se repetem, ao contrário de congelar o tempo como a artista diz, parecem 

mesmo instaurar um fluxo de tempo, restando, como registros de uma ação rítmica 

de um tempo, cada linha em seu próprio ritmo, sendo sempre a primeira e a última 

concomitantemente, daí sua potência latente. 

Quanto à uma concepção de tempo com a qual poderiam se relacionar os desenhos 

de  parede  de  Mara  Perpétua,  em sua  busca  por  capturar  o  instante,  ainda  em 

Deleuze, temos que:   

O tempo só se constitui na síntese originária que incide sobre a repetição 
dos instantes. Esta síntese contrai uns nos outros os instantes sucessivos 

128 O Espaço Cultural Yazigi funcionou na Rua Madeira de Freitas, 239 - Praia do Canto, Vitória (ES) 
(PERPÉTUA, Mara; FLORES, Gilca. Objeto desenho escultura. Espaço Cultural Yazigi.  Convite da 
exposição, Vitória, ES. 29 de out. a 22 de nov. 1991). 
129 ABELHA,  Christina.  A essência das linhas. Mara Perpétua,  entrevista  concedida ao jornal  A 
Gazeta, Caderno 2, p. 3, em 18 de março, 1993.
130 DELEUZE, Gilles.  Diferença e repetição. Tradução de Luiz Orlandi e Roberto Machado. Rio de 
Janeiro: Graal, 1988. p. 11.
131 Idem, p. 11. 
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independentes.  Ela  constitui,  desse  modo,  o  presente vivido,  o  presente 
vivo; e é neste presente que o tempo se desenrola. É a ele que pertence o 
passado e o futuro: o passado, na medida em que os instantes precedentes 
são retidos na contração; o futuro, porque a expectativa é antecipação nesta 
mesma contração. O passado e o futuro não designam instantes, distintos 
de  um  instante  supostamente  presente,  mas  as  dimensões  do  próprio 
presente, na medida em que ele contrai os instantes.132

Não proponho que as palavras do filósofo ilustrem uma prática da arte, nem que os 

desenhos de Mara Perpétua tenham como fim a ilustração de um pensamento filosó-

fico; busco, por meio da aproximação dessas formas distintas de materialização do 

pensamento, torná-los produtivos neste texto, instauradores de um modo de deslo-

camento.  A opção de  Mara Perpétua (Fig. 4) por executar seus desenhos direta-

mente sobre o suporte da parede da galeria não é isenta de intenções. Há, nesse 

gesto, a evidência de problematização do próprio espaço instituído para receber o 

objeto de arte, há um posicionamento em relação às discussões sobre o modo como 

o espaço moderno de exibição está imbricado no discurso da arte,  conforme diz 

Brian O'Doherty, em No interior do cubo branco: a ideologia do espaço de arte. 

Assim, quando Deleuze fala, “[...] é neste presente que o tempo se desenrola. É a 

ele que pertence o passado e o futuro: o passado, na medida em que os instantes 

precedentes são retidos na contração”,133 é sob um estado de emergência que o 

gesto da artista se faz,  numa materialização precária,  provisória,  em que,  o que 

resta são registros em vídeo e fotos para os quais nem se reclamou o estatuto de 

arte.  Um modo emergencial  que tem como estratégia  um exercício  permanente-

mente provisório de ação e contração.

Segundo O'Doherty, “O contexto supre grande parte do conteúdo da arte do moder-
nismo e pós-moderna. Essa é a questão principal da arte dos anos 70, assim como 
sua força e fraqueza”,134 pois:

Diante das grandes questões morais e culturais,  o indivíduo é impotente 
mas não mudo. Suas armas são a ironia, raiva, perspicácia, contestação, 
sátira, desapego, ceticismo. Um tipo familiar de mente vem à baila aqui – 
incansável, desconfiada de si mesma, inventiva diante de opções minguan-
tes, ciente do vazio e próxima do silêncio. É uma mente sem morada fixa, 
empírica, pondo sempre à prova a experiência, consciente de si mesma e 
portanto da história – e incerta sobre ambas.135

132 DELEUZE, 1988, p. 75.
133 Idem, p. 75.
134 O’DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. p. 89
135 Idem, p. 92.
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No caso dos desenhos sobre parede de Mara Perpétua, é possível notar uma prática 

impregnada por uma demanda crítica, não apenas em relação ao espaço institucio-

nal de arte e seu modo de operar ainda no final do século XX (nesse caso específico 

estou pensando localmente), mas o desenho, como operação inevitavelmente crí-

tica. Poder-se-ia pensar sobre um esgotamento das referidas demandas, ou  ignorar 

suas particularidades na “periferia” do mundo da arte. No entanto, suspeito que o 

debate em torno dessas questões ainda se encontra abertos e pulsante. Talvez seja 

importante investigar as particularidades desse ambiente, no sentido de pôr à prova 

a experiência artística e histórica.

Figura 4 – Mara Perpétua. Still de vídeo da Exposição Desenho na Itaugaleria, 1993

Na década de 1960, o artista japonês On Kawara usava diversos suportes, inclusive 

a  tela,  para  registrar  o  tempo e  assim atuava  de  forma crítica  em relação  aos 

espaços institucionalizados da arte. Havia também, em sua prática, uma “[...] preo-

cupação em fixar um instante, elevando-o à categoria de acontecimento artístico”.136 

Em sua série de pinturas, Date Paintings, iniciada em 1966, com telas de 20,5 x 25,5 

x 4,5cm com inscrições em sua superfície, que indicam dia, mês e ano de execução,  

cada uma das telas era executada no dia  mesmo indicado pela data registrada. 

136 BASBAUM, 2007, p 37.
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Segundo Basbaum, “A repetição do registro de datas e horários ou a indicação de 

pequenas ações não ocorrem aqui como nostalgia ou memória de acontecimentos 

especiais […]. Esses trabalhos interessam pela radicalidade com que investem no 

registro do instante […]”.137 O tempo “fixado em um instante”, de On Kawara, e o 

“tempo congelado por um pequeno período”, de Mara Perpétua, são apresentados 

como acontecimentos artísticos, entendidos aqui como decorrente de um processo 

que não aprisiona o tempo, mas o deflagra, tempo e realidade assim considerados 

por Guattari: “[...] a realidade e o tempo […] 'prendem-se' ao acontecimento ,  pois 

considera o tempo da história como o tempo da intervenção e dos diversos modos 

de temporalização”. 138

O embate institucional do trabalho de arte, no caso dos desenhos de Mara, deu-se 

ainda que  por  um processo intuitivo,  pela  própria  condição  problematizadora  do 

fazer, por sua atitude reflexiva em frente às condições constrangedoras do espaço 

institucional moderno.  Segundo Brian O'doherty: 

O artista que aceita o espaço da galeria estaria se submetendo a ordem 
social? O desalento com a galeria seria um desalento com a função debili -
tada da arte, sua cooptação e condição de errante, um refúgio de fantasias 
desenraizadas e formalismos narcisistas? Durante o modernismo, o recinto 
da galeria não foi visto como um problema. Mas, por outro lado, é difícil 
apreender os contextos estando neles. 139

Mara Perpétua percebe os riscos, sabe que uma parede coberta de carpete preto 

dentro  de  uma  agência  bancária  é  mais  que  pura  expressão  plástica;  é  ação 

humana corporificada,  é  também espaço simbólico construído politica e ideologi-

camente.  Nessa  exposição  de  1993,  na  Itaugaleria,  todas  as  paredes  foram 

desenhadas com giz branco, uma mesma ação repetida centenas de vezes, de alto 

a baixo, de um lado a outro o mesmo gesto, uma mesma linha repetida: “É como se 

eu tivesse chegado ao fim e tivesse que recomeçar”.

A linha principia na altura máxima alcançada pelo corpo da artista e desce em risco 

próximo aos seus pés. Ação que se repete parede a parede. Percebem-se ritmos 

particulares. Cada linha, afinal, guarda a proporção do corpo. Notam-se, também, 

tomando certa  distância, ajustes  rítmicos resultantes  da necessária  troca de giz, 

137 BASBAUM, 2007, p. 37
138 GUATTARI, Felix. Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo: Ed. 
Brasiliense, 1981. p. 161.
139 O’DOHERTY, 2002, p. 92
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sutis agrupamentos, não arbitrários, antes fluxos possíveis entre pausas. Sobre seus 

trabalhos, ela diz: “Tenho trabalhado muito com a linha. É como se eu estivesse mar-

cando um tempo. Nessa instalação, traço uma trajetória marcando o tempo deixando 

os sinais na galeria”.140 Ao executar, repetidamente, linhas que deixarão de existir no 

espaço físico após o término da exposição, a artista dialoga com o tempo, produz 

registros provisórios que ficarão na memória do visitante, um tipo concebido como 

participante/testemunha da ação. 

Figura 5 – Mara Perpétua. Desenho. Galeria de Arte e Pesquisa da Ufes, 1998

Em suas intervenções, Mara parece contar com uma materialidade residual (Fig. 5) 

e não apenas com resíduos físicos dos materiais utilizados, mas residual do próprio 

pensamento, como memória plástica que o espectador poderá transformar posterior-

mente. Ela diz: “O trabalho é a trajetória do tempo que vai ficar marcado e a transfor-

mação desses materiais que as pessoas, aos poucos, vão levar para casa”.141 Nesse 

sentido, ela se aproxima do questionamento de Marcel Duchamp sobre a concepção 

de obra de arte. Duchamp coloca em crise a noção de contemplação da arte, subli-

nha o caráter de interdependência entre o produtor e o receptor e defende o con-

ceito de obra construída num encontro entre a intenção do artista e a atenção do 

espectador, formando o que ele chamou de “coeficiente artístico”. 

O ato criador  adquire outro  aspecto quando o espectador experimenta o 
fenômeno da transmutação; pela transformação de uma matéria inerte numa 
obra de arte, é que a verdadeira  transubstanciação ocorre, e o papel do 
expectador  é  o  de  determinar  qual  o  peso  da  obra  de  arte  na  balança 
estética.142

O ato criador pode ser entendido, então, como uma sintonia entre a obra construída 

140 ABELHA,  Christina.  A essência das linhas.  Mara Perpétua,  entrevista  concedida ao jornal  A 
Gazeta, Caderno 2, p. 3, em 18 de março, 1993.
141 ABELHA, op. cit., p. 3
142 DUCHAMP, apud TOMKINS op. cit., p. 518-519.
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e a assimilação “criativa” do público. Entendendo-se a obra como o resultado desse 

compartilhamento entre artista e espectador, pode-se pensar nos desenhos de Mara 

Perpétua como ambientes estratégicos, que deixam para o público, como materia-

lidade, apenas uma memória residual, como tentativa de escapar à transformação 

em objetos ideais de contemplação estética.

Pausa...

A exposição coletiva  Pausa,143 no Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), contou 

com obras de Dionísio Del'Santo, Gabriela Machado, Hilal Sami Hilal, Júlio Schimidt, 

Mara  Perpétua e Maurício  Salgueiro.  Vou usar  uma citação sobre o trabalho de 

Gabriela Machado, do folder de apresentação da exposição, para me referir ― talvez 

mais apropriadamente ― à intervenção realizada por Mara Perpétua. “O trabalho é o 

registro  do impulso corpóreo de se envolver  fisicamente  em ato  contínuo”.  Essa 

frase se aplica perfeitamente ao trabalho de Mara, desde que se considere que o 

museu é  o  suporte problematizado por  ela.  A frase é de Ronaldo Brito,  do  livro 

Experiência Crítica,144 e se dirige, no livro, aos desenhos de Gabriela Machado. Diz 

ainda: “Mas, sem dúvida permanecemos no âmbito tradicional do desenho – todo o 

sucesso da operação depende, afinal, do mérito do traço”. 

Mesmo considerando que Ronaldo Brito não se refere aos trabalhos de Gabriella 

Machado que foram expostos no Maes, mas a outros, feitos em 1997, em bastão de 

nanquim sobre papel, ainda assim se pode estender suas palavras aos trabalhos de 

Gabriella Machado expostos no Maes. Alguns desenhos foram feitos a pincel em 

tinta vermelha sobre suporte convencional de pintura ou desenho. O que diferencia 

essas produções de Gabriella Machado do que foi proposto por Mara Perpétua é a 

condição instalativa do trabalho de Mara (Fig. 6), de se colocar de maneira incondici -

onal. Cada traço de carvão executado como um diálogo crítico com a instituição. 

Não há um trabalho a priori, mas uma conflituosa e afirmativa relação com o museu.

Mas  o que acontece nessa exposição? Todas as paredes foram desenhadas com 

traços curtos, rápidos, do piso ao teto. Há também a relação do corpo com a arquite-

tura, um corpo que se expande e ocupa todas as paredes da primeira sala com tra-

143 MUSEU DE ARTE DO ESPÍRITO SANTO.  Pausa. Convite da exposição. De 27 set. a 30 dez. 
2003. Vitória, 2003.
144 BRITO; LIMA, op. Cit., p. 220. 
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ços semicurvos, curtos, de talvez mão e palmo, e há o pó, caquinhos pretos e umas 

tantas bolinhas de gude pelo chão (Fig. 6). Os gestos que afirmam “estive aqui”, com 

traços curvos, repetidos, remetem às janelas do museu, como se dissessem que, 

mesmo lá dentro, há um lá fora com vida. 

Figura 6 – Mara Perpétua. Pausa. Museu de Arte do Espírito Santo, 2003

A repetição nada muda no objeto que se repete, mas muda alguma coisa no 
espírito que a contempla: esta célebre tese de Hume leva-nos ao âmago do 
problema. Como a repetição mudaria alguma coisa no caso ou no elemento 
que se repete, visto que ela, de direito, implica uma perfeita independência 
de cada apresentação? A regra de descontinuidade ou de instantaneidade 
na repetição é assim formulada: um não aparece sem que o outro tenha 
desaparecido.145

A repetição como gesto que não é igual ao já dado, o espectador com o participador 

de um espaço que é social e político, a emergência do ato de expor. Arte como 

experiência ontológica,146 histórica, conforme definida por Foucault, como constitui-

ção de agentes éticos que reinventam as relações. 

Em Pausa, uma sala maior tem as paredes totalmente desenhadas com pequenos 

traços em carvão, sem fixador. Ao lado, em uma salinha dentro da sala, de aproxi-

madamente 1,50 x 2,20m, há, além dos desenhos, uma espécie de bancada e mesa 

em vidro (Fig. 6 à esquerda) e umas tantas bolinhas de gude pelo chão, como refle-

xos de armadilhas a um olhar tátil. Nessa salinha, os traços são quase retos, curtos, 

riscos do tamanho de dedos ou mãos, verticais. Seriam esses desenhos marcas de 

145 DELEUZE, 1988, p. 75.
146 “A ontologia crítica de nós mesmos. É preciso considerá-la, decerto, não como uma teoria, uma 
doutrina, nem mesmo um corpo permanente de saber que se acumula; é preciso concebê-la como 
uma atitude, um ethos, uma vida filosófica na qual a crítica daquilo que somos é, simultaneamente, 
análise histórica dos limites que nos são aplicados e prova de sua transposição possível” (REVEL, 
Judith.  Dicionário Foucault. Tradução de Anderson Alexandre da Silva.  Rio de Janeiro:  Forense 
Universitária, 2011. p. 112).
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uma ética e uma arte como lanterna em noite escura? Mas, ainda há pouca visibili-

dade, talvez porque “[...] a linguagem ‘vela’ mais do que ‘revela’ aberturas para inter-

penetrações utilitárias e explicações”.147 Quando Mara usa o carvão para desenhar 

as paredes do museu, está operando com um instrumento clássico tradicional da 

arte, e os registros de tempo, “fixados” em instantes, também não exigem um status 

de ruptura, em que se reconheça neles uma revolução artística. Parece mesmo que 

tira partido de uma tradição do desenho para questionar seu estatuto artístico “― 

são linhas ―”, diria a artista. Por isso a importância do desenho diretamente sobre a 

parede, a escolha de um movimento, um ritmo sugerido pela própria arquitetura. Usa 

o desenho para encontrar e desencadear ritmos entre seu corpo, o corpo arquitetura 

e os corpos dos visitantes que ali passam. 

Já destaquei que sobre esses desenhos a carvão não foi  usado nenhum tipo de 

fixador, indicando que não se trata de um propósito esteticista, em que a imagem 

busca seu lugar-fim, como processo acabado. A técnica é subvertida em função da 

experiência direta no espaço. Em seu limite crítico, inaugura um instante. Por isso o 

pó e os fragmentos de carvão (Fig. 6 à direita) que resultam do risco executado têm 

a mesma importância que as marcas deixadas na parede. Por isso também as boli-

nhas de gude no chão provocam reflexos e confirmam a transitoriedade e são tanto 

mais obras!

O trabalho renuncia a busca pelo novo porque entende que não se trata mais de ela-

borar  a  forma estética,  mas elaborar  o  pensamente  artístico  como proposição e 

estratégia, posicionar-se num ambiente móvel e de múltiplos agentes, e não cabe ao 

artista fechar o sentido do trabalho, mas propor um espaço de reflexão para além 

dos limites da estética. 

As bolinhas de gude na sala e a poeira do carvão em fragmentos espalhados, parti-

cipam de um jogo relacional e ocupam um lugar de destaque no trabalho. Convocam 

a um envolvimento sensível com o instante.

A síntese do tempo constitui o presente no tempo. Não que o presente seja 
uma dimensão do tempo. Só o presente existe. A síntese constitui o tempo 
como presente vivo e constitui o passado e o futuro como dimensões deste 
presente. Todavia, esta síntese é intra-temporal,  o que significa que este 

147 “A museum of language on the vicinity of art”, in Robert Smithson: The Collected Writings, Jack 
Flam (Ed.), University of California Press, 1996, p. 78-94 (originalmente publicado em Art Interna-
tional, março 1968). (SMITHSON, apud BASBAUM, 2008, p. 52).
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presente passa. Pode-se, sem dúvida, conceber um perpétuo presente, um 
presente co-extensivo ao tempo; basta fazer com que a contemplação se 
aplique sobre o infinito da sucessão de instantes.  Mas não há possibilidade 
física  de  tal  presente:  a  contração  na  contemplação  opera  sempre  a 
qualificação  de  uma  ordem  de  repetição  de  acordo  com  elementos  ou 
casos.148

Parece haver uma concepção de tempo sendo elaborada por Mara Perpétua que 

não possibilita um afastamento para a pura visualidade e a busca de um suporte  

ideal, pelo contrário, o suporte buscado por ela é visceral. O museu e a galeria são  

campos de posicionamento ético-político, por isso a insistência em fixar um instante 

não se refere a um presente abstrato,  mas a um presente construído por  seres 

históricos.

Pequenos atritos, corpo carvão em corpo braço, mão, dedos, corpo pó em corpo pé, 

vidro, chão. Sutis armadilhas propondo interatividade e risco que levam as marcas 

físicas do trabalho no corpo. O trabalho poderá continuar lá fora, no transcorrer coti-

diano, montado provisoriamente em lapsos e reflexos de um público participante, 

quando e se ele se deixar contaminar. Mara parece saber que levar o trabalho no 

corpo é um acontecimento que talvez se dê um dia alhures.

Proposta em Arte...149

Acontece que, na exposição Proposta em arte (Figs. 7 e 8), as turbulências de um 

campo ampliado estão mais presentes. A capa do catálogo (Fig. 8 topo à esquerda) 

mostra uma fotografia com duas páginas abertas de uma agenda, com as datas 

2004 – 2005 e já “falam” do tempo. 

Entre o que penso e o que encontro, umas disparidades, lembranças de um dia, do 

ano de 2005, em que um telefonema de Mara para o Nino150 convida-o para fazer um 

caderno  para  uma  exposição  que  ela  estava  preparando  ―  o  trabalho 

acontecendo  ―,  o  que  ela  queria  era  um  caderno  com  capa,  assim  não 

encontrado, e teria de ser feito ― como foi ― por uma criança em adolescência. O 

que anoto aqui remete ao que foi exposto e vivido por alguns e algumas, uns de 
148 DELEUZE, 1988, p. 81.
149 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Galeria de Arte Espaço Universitário. Propos-
ta em arte. Mara Perpétua. Exposição: de 23 set. a 11 nov. 2005. (Catálogo).
150 Nino Prates Arcanjo é filho do autor. Aparece despejando sal no chão da Galeria (Fig. 7, à direita, 
embaixo).
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passagem; participantes de uma conversa numa sala com desenhos em processo, 

as tais linhas que marcam o tempo (Fig. 7 à direita, meio); ainda outros puderam ver 

na Praia da Costa, com filmagem e conversas o que agora só se pode ver na rede151 

― o  sal  devolvido  ao  mar.  É  que  houve  o  convite  para  que  pessoas  ― os 

participantes  ―  levassem  um  pouquinho  de  sal  para  depositar  na  galeria.  Os 

mesmos participantes152 que estiveram lá para construir bancos e mesa de madeira 

e se apresentaram para conversar e pensar juntos outros modos de produzir arte, e 

essa era a exposição.

No dia 23 de setembro de 2005, pela manhã, encontraram-se na GAEU um grupo de 

pessoas munidas com martelos. Elas se acomodam ali pelo chão, conversam sobre 

conversas,  riem e traçam planos, debatem os planos traçados e constroem uma 

mesa e alguns bancos nos dias que se seguem. O cheiro das madeiras já habitava 

aquele espaço quando lá chegamos. Éramos então: público, divulgadores, artistas e 

críticos participantes.

As diferenças entre  esses desenhos e  os  de exposições anteriores à exposição 

Pausa é que agora eles afirmam uma ideia de incompletude de algo em aberto. Não 

que, nas outras exposições, isso não estivesse em discussão, mas, agora, essa é 

uma questão explícita. A galeria não está toda tomada pelos desenhos, ainda que 

eles estejam espalhados por toda parte; Os desenhos foram se acumulando durante 

o tempo em que a exposição esteve aberta. O tempo de realização dos desenhos é 

o mesmo da exposição.

Mara levou algumas questões para conversar com os convidados. Quatro nomes de 

crianças assassinadas em Cariacica na comunidade em que ela trabalhava como 

arte-educadora foram apresentados por meio das manchetes de jornal sobre o fato, 

para a tentativa de pensarmos juntos um modo de relacionar a arte com essa difícil 

realidade social. Decidiu-se que os nomes VINÍCIUS, LEONE, FELIPE e GEOVANI 

seriam  esculpidos  na  mesa  a  ser  construída.  O  pó  dos  nomes  escavados  na 

151 PERPÉTUA, Mara. Proposta em arte - vídeo. Imagens Luara Monteiro, edição Silfarley Oliveira. 
Praia  da  Costa,  Vila  Velha  -  ES,  2006.  Disponível  em:  <http://www.youtube.com/watch?
v=Etj8VffwtQE>. Acesso em: 5 ago. 2013).
152 Participaram  da  exposição:  Alessandra  Araújo  e  Davi,  Alex  Muriel,  Ana  Maria,  Daniel  Alves, 
Douglas Domingues,  Edison Arcanjo, Fabrício,  Gabiru,  Borém, Kênia Ligia [Lyra],  Luara Monteiro, 
Luciano Cardoso, Mara Perpétua, Marcelo Gandini, Nildete Brito, Nini Prates,  Odila Coutinho, Olani 
Santiago, Rosa de Nova Esperança, Rosana Paste, Silfarlem Júnior, Tiago Balbino. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2005).
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madeira, pregos e uma série de dadinhos de jogo foram depositados em saquinhos 

transparentes de nylon. Indicação de um jogo encerrado? Um tempo congelado?

Figura 7 – Mara Perpétua. Proposta em arte. Galeria de Arte Espaço Universitário, 2005

Questões como plateia, público, participante e espectador são importantes para se 

pensar nesse trabalho de Mara Perpétua. Por exemplo, não houve abertura oficial 

da exposição, propositadamente, e nem houve coquetel, música, garçons... A gale-

ria, na data determinada para a abertura estava fechada. Naquela quinta-feira, 23 de 

setembro de 2005, à noite na GAEU, foi só uma noite mais noite, com as madeiras  

dentro, pregos e desenhos por fazer, mas um trabalho já acontecendo. 

Quanto à relação com os espectadores de arte, trago uma reflexão de Waltercio Cal -

das que fala sobre a diferença entre plateia e espectador que, parece-me,  toca em 

questões que estão colocadas no caso de  Proposta em arte. Uma exposição que 

evitou, por exemplo, a abertura convencional marcada por encenações e protocolos 

sociais:

Por que as plateias  me interessam? Tenho uma desconfiança  de que  o 
conceito de multidão está sendo substituído pelo conceito de plateia. A força 
gerada por uma multidão está sendo lentamente substituída pela energia 
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passiva das plateias. O espectador de arte, por outro lado, não faz parte de 
uma 'plateia', é um fruidor solitário, está sempre só diante do trabalho de 
arte. Já um integrante de plateia conta com a cumplicidade do indivíduo que 
está  ao  seu  lado.  A plateia  tende  a reagir  como um todo,  às  vezes  se 
comporta como um bloco. Isso leva este espectador a ter dois pontos de 
vista: um individual, e mesmo este dependendo da plateia, e outro do grupo, 
muito mais forte que o individual. De certa forma, esses 'eventos' que hoje 
predominam na arte inoculam no espectador solitário um gregarismo novo. 
Os  vernissages,  pouco  a  pouco,  tornam-se  'eventos'  e  deixam  de  ser 
simplesmente a abertura de uma exposição.153

A exposição  Proposta em arte, problematiza, de modo paradoxal, alguns desses 

aspectos relacionados com a participação. Retira da função estética o valor prioritá-

rio como chave para apreciação do trabalho e coloca em questão uma série de 

outros fatores a serem considerados, como: o lugar do espectador, a escolha, os 

processos  de  escolha,  o  compartilhamento  e  o  público,  mas,  sobretudo,  parece 

colocar em discussão o limite da autoria; autoria, nesse caso, que também inclui o 

participante, o visitante de exposições e a própria galeria. Em relação à ideia de pla-

teia, acredito que a exposição compartilha com o pensamento de Waltercio Caldas 

por tratar-se, no caso de Proposta e arte, de um trabalho esquivo ao modelo espeta-

cular visto que sua provocação participativa traz para o plano da arte o social e o 

político, mas de um modo que requer uma presença solitária, pensativa.

Os desenhos, nessa exposição (Fig. 7), são registros agrupados dos momentos em 

que a artista foi àquele espaço. Memórias compartilhadas com o público ― Esteve 

aqui tal hora ―, blocos de tempo que foram se acumulando pelas paredes.

Esses trabalhos são experiências que forçam suas margens, incluem novos procedi-

mentos e incorporam outros agentes no seu campo de operação. Por exemplo, algu-

mas esferas de sabão foram produzidas na galeria já aberta ao público sem catego-

rizar essa ação como performance ou  happening e, nem por seu resultado, como 

esculturas. Embora não deixem de ser um e outra ao mesmo tempo. As ações e os 

resultados juntam-se aos demais objetos na sala,  à mesa, aos seis bancos, aos 

desenhos na parede, ao pequeno monte de sal no chão, aos resíduos empacotados 

nos saquinhos de naylon e às pessoas que entram e saem da galeria. Talvez, sejam 

apenas objetos que aspiram a uma convivência comum (Figs. 7 e 8).

153 HONÓRIO, Thiago Henrique de Souza.  Ensaio. 2006. 242 f. Dissertação (Mestrado em Artes) - 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. p. 57.
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Figura 8 – Mara Perpétua. Proposta em arte. Galeria de Arte Espaço Universitário, 2005

Alguns pontos apresentados por Basbaum, refentes ao campo ampliado da arte con-

temporânea, talvez contribuam para a análise dos processos de hibridização154 em 
154 Hibridização entendida como os procedimentos adotados pela artista na exposição que incluem 
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Proposta em arte. De acordo com ele:

[…]  o  modelo  do  campo  ampliado  pode  passar  por  uma  operação  de 
complexidade  ― se sua 'lógica do espaço' for complementada por outras 
modalidades de concepção do tempo, uma vez que se trata de espaços 
elaborados em temporalidades não lineares.

Esta  operação pode ser  experimentada com a utilização do conceito  de 
'papel criativo do tempo',  proposto por Ilya Priggogine. A aplicação desta 
dimensão temporal dentro do esquema espacial do campo ampliado deve 
ser  cuidadosa,  e  é  necessário  precisar  em  que  medida,  e  sob  que 
condições, encontraremos esta 'atividade criadora' do tempo. Recuperando 
um detalhe importante do esquema proposto por Rosalind Krauss, vemos 
que, quando a autora escreve 'a lógica do espaço da práxis pós-modernista' 
[…] é organizada […] através do universo de termos sentidos como estando  
em oposição no âmbito cultural',  ela determina, com bastante exatidão, os 
limites de um território no qual pode ser localizada a presença temporal que 
procuramos: universo de termos em oposição.155

Pensar sobre uma presença temporal como um “universo de termos em oposição”, 

como  sugere  Rosalind  Krauss,  numa  análise  direta  com  obras  produzidas,  não 

parece tarefa  fácil.  No entanto,  para  o  mapeamento  que proponho das relações 

entre teoria e prática, e como esses dois campos se mesclam, o enfrentamento é 

inevitável.  Uma  associação  possível,  até  imediata,  é  o  caso  da  estratégia  de 

fragmentação dos desenhos de Mara nessa exposição, em que blocos de tempo são 

registrados  de  forma  conciliável  com  seu  cotidiano  comum  fora  do  espaço  de 

exposição.  Refiro-me  à  negociação  permanente  que  ela,  e  todo  artista,  talvez 

precise fazer entre o particular o público. No caso dessa exposição, ela dificulta a 

separação entre o momento em que começa e termina o trabalho. Não digo que haja 

para  a  artista,  necessariamente,  um  limite  rígido  entre  os  diversos  campos  de 

atuação  em que  ela  se  envolve,  mas  pergunto  sobre  as  múltiplas  “identidades” 

necessárias para a atuação nesse campo social complexo com suas estratégias de 

inclusão e exclusão. Parece que o fato de os desenhos serem feitos aos poucos, por  

pequenos blocos, expostos como um processo aberto e visível  aos visitantes da 

galeria, refletem estas questões colocadas em Proposta em arte: como produzir uma 

obra acessível à participação e ainda assim definir seus limites? Como se dá isso 

neste caso em análise? Para Basbaum:156 

[...] a afirmação específica dos objetos artísticos, de suas características e 

desde o debate sobre o que expor, o comprometimento do participante na coautoria dos trabalhos e a 
assimilação de de outros saberes.
155 BASBAUM, 2007, p. 110-111. 
156 BASBAUM, 2007, p. 113. 
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formas particulares de atuação, assim como seu percurso dentro do campo 
ampliado estendido, é que vão permitir a visibilidade das questões, proble-
mas e tensões próprias do campo cultural em que este objeto se desloca ― 
podemos dizer, inclusive, que o perfil deste campo [...] só é dado, concreta-
mente, pelo percurso do objeto, configurando a determinação de um con-
texto espaço-temporal.

De acordo com os autores citados, uma operação de arte é aquela que traz em si os 

movimentos de ruptura e, ao mesmo tempo, de reconfiguração de limites, pois esse 

é o seu exercício de autonomia. Nesse sentido, por mais que a artista convide à par-

ticipação, por mais que qualquer um pudesse entrar, visitar e se dispor a participar 

do processo, atuando na produção de algum objeto ou, simplesmente, como teste-

munha, ela comparecia lá como uma artista mediadora preocupada possivelmente 

com essa reconfiguração de limites, com uma necessária negociação permanente 

para que o trabalho pudesse oferecer alguma resistência ao evento como espetá-

culo puro e simples. Talvez aí se possa notar a presença de um certo ceticismo da 

artista quanto ao lugar do espectador de arte solitário ser ocupado por um especta-

dor de plateia.

Um catálogo foi feito a partir do livro-registro produzido pela artista para a exposição, 

uma produção coletiva que teve algumas de suas páginas como suporte de interven-

ções específicas, como é o caso de Martelos157 (Fig. 9), uma espécie de jogo reali-

zado  por  Silfarlem Júnior, um dos  participantes  dos  encontros  promovidos  pela 

exposição. Sua proposta consistiu em acompanhar o processo de construção dos 

bancos e incorporar as ferramentas utilizadas no processo como objetos produtores 

de som e imagem e arquivar parte desses registros. “[...]  A estratégia é localizar 

sonoramente a montagem dos bancos na galeria/tabuleiro através da gravação dos 

sons”.158

O trabalho Martelos, de Silfarlem (Figs. 9 e 10), faz uso de uma ferramenta concei-

tual muito importante no projeto NBP de Ricardo Basbaum, que é o diagrama,  um 

conceito deleuziano que Basbaum apresenta do seguinte modo:

Podemos considerar que um diagrama será sempre gerado como dispositivo 
relacionado ao local de proximidade máxima da experiência, configurando 
um 'mapa voltado para a experimentação ancorada no real'.  Assim,  será 
necessário falar de uma autonomia estética do diagrama (autonomia relativa 

157 Catálogo e CD-ROM anexo com registro da intervenção sonora de Silfarlem Oliveira. (UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2005).
158 Idem, p. 12.  
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e não absoluta), caracterizando-o como um objeto plasticamente construído, 
dotado de uma consistência visual que o possibilite apresentar um processo, 
funcionando em direção a proposições não-lineares, não-dialéticas e não-
conclusivas, ao conectar sincronicamente realidades conceituais, objetuais e 
gestuais.159

O trabalho proposto por Silfarlem, faz uso de um diagrama para pensar de modo 

crítico/lúdico o estatuto da galeria e dos agentes envolvidos no processo, em que 

ambos podem ser vistos como autores/atores de um jogo ao transformar conceitu-

almente a galeria em um tabuleiro. É por isso que o gráfico proposto pelo artista 

(Figs. 9 e 10) ultrapassa a simples ideia de mapa como representação e decalque. 

Figura 9 – Mara Perpétua. Proposta em arte. Galeria de Arte Espaço Universitário, 2005

159 BASBAUM, 2007, 62-63.
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Figura 10 – Mara Perpétua. Proposta em arte. Galeria de Arte Espaço Universitário, 2005

Uma segunda intervenção no catálogo é um poema que fala do tempo e funciona 

em sintonia com o registro fotográfico (Fig. 8 à esquerda, meio). Trata-se da atuação 

de Luara Monteiro.  Suas fotografias podem ser vistas como um tipo especial  de 

intervenção temporal, descritas por suas próprias palavras: 

Na tentativa de capturar
A ação e o espaço
O instante se revela
As imagens passam a ser registro
Registro do traço
Registro do gesto
Registro da tridimensionalidade 
E mais do que nunca
Registro do tempo.
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Singular é a participação de Rosa, com a receita e atitude para fazer o sabão que foi 

usado para construir algumas esferas presentes na galeria (Fig.  8). Registro que 

também se encontra escrito e fotografado no referido catálogo-obra de Proposta em 

arte.  Mas a estória,  aquela que foi  apenas verbalizada em nossos encontros na 

Galeria de Arte Espaço Universitário,  a de uma galinha aniversariante com bolo, 

festa  e  “Parabéns pra  você”,  encontra-se  apenas agora  escrita,  uma história  de 

Rosa de Nova Esperança, sua dona, participante.

Uma quarta intervenção (Fig. 11) é o registro do trabalho proposto por Luciano Car-

doso e lida com a ideia de resíduos, arquivos, “pacotes de tempo” como ele mesmo 

diz. Parece buscar uma sintonia com as proposições de Mara Perpétua e, a seu 

modo, imprime, registra, pressiona, costura gestos, marca e abre questões.

Figura 11 – Mara Perpétua. Proposta em arte. Galeria de Arte Espaço Universitário, 2005

Nomes agonizantes é o título  provisório  de uma intervenção gráfica que produzi 

como um dos participante de Proposta em arte (Fig. 12). Trabalhei com a impressão 

dos nomes das crianças mortas levados por Mara Perpétua para as nossas conver-

sas. Imprimi sobre quatro folhas de acetato de modo que, quando sobrepostas, os 

nomes  viram  quatro manchas  azuis  violáceas,  mas,  ao  serem  manipuladas, 
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quando, por exemplo, a primeira folha é levantada, o nome Vinícius salta ― revive 

na língua de quem folheia? ― e a mancha se desfaz por um instante, mas aí, entre 

o suspender e o virar da página, outras manchas podem ser produzidas, de um lado 

e do outro, entre o conhecer e o desconhecer com a luz. É só virar as páginas e 

ViníciusuicíniV, LeonenoeL,  FelipepileF e GeovaninavoeG. Quatro páginas e uma 

experiência. Quadrivida, quadrimorte entre o apagar e o acender dos nomes.

Figura 12 – Mara Perpétua. Proposta em arte. Galeria de Arte Espaço Universitário, 2005

A ideia de exposição é problematizada no trabalho de Mara Perpétua desde sua 

primeira individual, em 1993, em que o desenho era mostrado no limite do que o faz  

aparecer,  resíduo de um gesto ou atrito deixado sobre um suporte/galeria,  como 

monumento160 compartilhado, manifesto público.

Mara lida com a exposição como um espaço de problematização e talvez esse seja 

160 Monumento aqui, no sentido dado por Michel Foucault, não como algo que remete a um discurso,  
mas como algo que se mostra na própria coisa apresentada. "A arqueologia busca definir não os pen-
samentos, as representações, as imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se manifestam 
nos discursos; mas os próprios discursos, enquanto práticas que obedecem a regras. Ela não trata o 
discurso como documento, como signo de outra coisa, como elemento que deveria ser transparente, 
mas cuja opacidade importuna é preciso atravessar frequentemente para reencontrar, enfim, aí onde 
se mantém a parte, a profundidade do essencial; ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, na 
qualidade de monumento. Não se trata de uma disciplina interpretativa: não busca um 'outro discurso' 
mais oculto. Recusa-se a ser 'alegórica'" (FOUCAULT, 1987, p. 159).
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o indicador de seu interesse em participar do projeto Você gostaria de participar de 

uma experiência artística?, no sentido em que o trabalho de Ricardo Basbaum é um 

projeto que lida com esses conflitos entre o espaço institucional de exposição e o 

objeto de arte. 

A produção discursiva de Basbaum indica a importância de artistas, como Hélio Oiti-

cica e Lygia Clark, em seu processo, assim como Marcel Duchamp e Allan Kaprow, 

todos artistas que trabalharam para expandir as fronteiras do campo institucional da 

arte. Artistas que tiveram, como características de atuação, um forte apelo experi-

mental com um cuidado especial com a face discursiva do trabalho plástico. 

A análise que Oiticica161 faz em Esquema geral da nova objetividade, quando fala da 

“[...] atitude criativa dos artistas [brasileiros] frente às exigências de ordem ético-indi-

vidual”, é significativa porque ele tenta mapear e apontar o que ele acredita ser um 

traço característico da atitude crítica de vanguarda brasileira, um traço que se man-

tém e continua produzindo suas conexões:

No Brasil o papel toma a seguinte configuração: como num país subdesen-
volvido, explicar o aparecimento de uma vanguarda e justificá-la, não como 
uma alienação sintomática, mas como um fator decisivo no seu processo 
coletivo? Como situar  aí  a  atividade do artista? O problema poderia  ser 
enfrentado com uma outra pergunta: para quem faz o artista sua obra? Vê-
se, pois, que sente esse artista uma necessidade maior, não só de criar 
simplesmente, mas de comunicar algo que para ele é fundamental, […] não 
[para uma] elite reduzida a experts mas contra essa elite, com a proposição 
de obras não acabadas, 'abertas'.162

Mas é importante reconhecer que houve mudanças significativas na configuração 

social  desde que Oiticica (1986) apresentou seus escritos da década de 1960 e, 

mesmo que Mário Pedrosa tenha percebido, de forma visionária, que aquelas expe-

riências derivadas do neoconcretismo já não se enquadravam sob a égide moderna, 

e por isso ele cunhou, como alguns dizem, a terminologia pós-moderna para se refe-

rir a elas, mesmo assim, a chamada globalização e a revolução digital, implantada, 

sobretudo a partir da década de 1990 no Brasil, produziram configurações até então 

inexistentes no campo social. Mesmo assim, parece que o debate sobre vanguardas 

ainda se mantém aberto, talvez com outros termos, com uma atenção especialmente 

voltada para a ação compartilhada, para o lugar do público e a ideia de participação, 

além do conceito de rede.
161 OITICICA, Hélio. Aspiro ao grande labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. p. 97.
162 Idem, p. 97. 



92

Sirva-se...163

Figura 13 – Mara Perpétua. Sirva-se. Galeria de Arte Homero Massena, 2008

[…] gostou, levou. Isso significa que a parede tomada pelos desenhos é 
passado: vários espaços em branco vão surgindo nas paredes, à medida 
em que as obras vão sendo comercializadas. E aí a exposição atinge uma 
dimensão maior ainda, em seu diálogo com as linhas e os vazios: a força 
dos 'buracos' nas paredes de papel, aumentando dia após dia (num verda-
deiro desenrolar do discurso da artista no tempo), o jogo que se propõe ao 
olhar ao acompanhar as novas configurações da parede, a ausência que 
reorganiza a paisagem, instaurando novas 'ilhas' (agrupamentos de dese-
nhos)  aleatoriamente  formadas  pelos  espaços  deixados  pelas  obras  já 
vendidas e levadas pra casa. Dá vontade de passar por lá a cada 3 ou 4  
dias,  apenas  para  ver  essas  novas  reconfigurações  que  a  exposição 
assume, permitindo novas experiências para o olhar.164

163 PERPÉTUA, Mara. Sirva-se. Galeria Homero Massena. Exposição individual. Vitória (ES), 2008.
164 VIEIRA JÚNIOR, Erly. Sirva-se. Século diário, Vitória (ES). Disponível em: 
<http://aamarelinho.blogspot.com.br/2013/07/sirva-se-por-erly-vieira.html>. Acesso em: 22 set. 2013.
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Para a exposição Sirva-se (Fig. 13), Mara produz, durante alguns meses, centenas 

de desenhos a lápis e nanquim sobre papel. Os desenhos são dispostos em todas 

as paredes da galeria agrupados por temas em 29 séries. Diferente de Proposta em 

arte, Mara opera uma outra lógica, em que não são mais os traços as linhas que se 

repetem. Ainda que estas constituam os desenhos de forma evidente, agora, à linha 

é permitido representar, fluir, diluir as fronteiras entre superfície e memória, isto é, 

Mara Perpétua havia buscado afastar-se propositadamente do desenho ilustrativo. 

Retoma-o nessa exposição para encenar o próprio campo da arte. A linha não é 

mais  aquela  imediata  de  uma ação ocorrida  entre  giz/carvão/grafite  e  o  suporte 

parede ― o que me fez pensar na ideia de encenação ―, o suporte papel teria sido 

inserido na proposta para permitir um distanciamento e colocar em cena um jogo de 

representações, confirmado pelas várias figuras a que as linhas aludem; nuvens, 

cadeiras, chuva, guarda-chuvas e muitas outras referências ao cotidiano.

 Figura 14 – Mara Perpétua. Sirva-se. Galeria de Arte Homero Massena, 2008

A ideia de jogo lúdico está também presente na forma de montagem escolhida por 

Mara para a exposição. Como uma espécie de grande mosaico que, aos poucos, 

poderia ser desfeito pelos visitantes,  os desenhos foram oferecidos ao público a 

“simbólicos  10  reais”,  podendo  ser  retirados  durante  a  exposição.  A estratégia 

“pagou levou” reforça a ironia porque a exposição, ao se desfazer  ― mesmo que 

apenas virtualmente ― vai se fazendo também de um outro modo com os vazios na 

galeria. 

Mara criou um carimbo (Fig. 14) especialmente para essa exposição. Ao carimbar 

cada um dos desenhos, ela transforma toda essa série em um bloco, uma espécie 
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de objeto único, numa série cuja fragmentação é desejável como estratégia de infil -

tração, pulverização, contaminação. A galeria é transformada numa espécie de “mer-

cado”, onde o público também pode “brincar” de “consumidor” de arte. Ela parece 

interessada em intervir no modo de circulação do trabalho inserindo o momento de 

comercialização como um processo lúdico com o qual a artista também interage, 

dando ao gesto interessado a condição de participador ativo, que intervém na pró-

pria configuração espacial da mostra, pelo menos, parece tentar romper com essas 

fronteiras para inventar sua própria estrutura de pertencimento.

Existe também a elaboração de um trabalho em processo presente na exposição 

Proposta em arte, de 2005, sobre o qual escreveu Erly Vieira:

Linha e vazio, ausência e presença: variáveis importantes para se pensar o 
trabalho de Mara Perpétua. A mesa, por exemplo: na última exposição da 
artista, realizada no Espaço Universitário em 2005, ela surgia com nomes de 
quatro  crianças,  brutalmente  assassinadas  numa  chacina  em  Cariacica. 
Agora, ela reaparece, novamente com nomes de dez crianças, nascidas no 
último ano. E esse é apenas o primeiro de tantos jogos entre presença e 
ausência que Mara propõe. 165

Erly Vieira destaca muito bem esse importante dado no trabalho de Mara Perpétua,  

um desdobramento cujo processo tem se mostrado cada vez mais aberto, em que 

uma exposição pode ser embaralhada com outra, interagindo total ou parcialmente 

com outros trabalhos de exposições anteriores. Conforme me disse, ela está, atual-

mente, muito preocupada com a ideia de participação e de escolha. Está interessada 

em provocar algumas formas de encontro em que a outra pessoa tenha um lugar de 

participação equivalente ao dela, mas que tenha também que assumir o risco da 

escolha,  de  experimentar  a  escolha  como um elemento  de  um jogo.  Como  ela 

mesma diz: “Aceitar participar do jogo proposto implica em aceitar posicionar-se de 

modo a reinventar a maneira de olhar este universo de possibilidades, um jogo poé-

tico/lúdico que nunca termina”.166

165 VIEIRA JÚNIOR, 2008.
166 CALAZANS, Tânia.  Os bichos da minha vida não são os bichos do meu quintal. Exposição 
individual na Galeria Espaço Universitário, Ufes. Curadoria e texto de Mara Perpétua. De 4 jun. a 14 
ago. Vitória - ES. 2009. (Catálogo).
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CONSIDERAÇÕES A FIM

Com uma carta de Karin Lambrecht, iniciei esta experiência e sua busca por intensi-

dades. Retomá-la agora poderia ser também produtivo, apenas para indagar sobre o 

concluir, como fazê-lo. A busca por intensidades lançou a pesquisa a fluxos de prin-

cípios  simultâneos,  tornando-a  necessariamente  problemática.  Aproximou-a  da 

experiência de Ricardo Basbaum quase que de modo obrigatório,  em função do 

investimento desse artista na ideia de arte como processo relacional aberto e da 

ruptura promovida por ele das fronteiras rígidas estabelecidas entre prática discur-

siva e visualidade. Nesse sentido, o projeto NBP intensificou os laços da pesquisa 

com o conceito de ontologia do presente e de arquivo de Michel Foucault, na medida 

em que se trata de um trabalho em processo que rompe com as definições categó-

ricas e assume o risco de uma permanente negociação entre ambientes diversos, 

entre   linguagem  e  comunicação,  como  campos  de  atuação  imprescindíveis  à 

produção e reflexão de arte, ou seja, arte como aquilo que se faz em trânsito cons-

tante entre a produção teórica e plástica, podendo, inclusive, requisitar uma plástica 

da teoria como manifestação artística. 

Tentei argumentar quanto aos motivos pelos quais a pesquisa não se dedicaria a um 

viés historicista, o porquê de uma opção por uma deriva teórica, por uma espécie de 

passeio  alinhavado  por  alguns  conceitos  e  propostas  artísticas  que,  neste  caso 

específico, acabou girando em torno da problematização do arquivo e de seu lugar 

no presente. Por isso o resgate da carta de Karin Lambrecht se tornou tão impor-

tante, porque estreitou vínculos entre o referencial teórico e o arquivo  Festival de 

Verão. Do mesmo modo, a atenção dedicada ao projeto Você gostaria de participar  

de uma experiência artística?, que também é visto em funções múltiplas: por um fio 

condutor da pesquisa, por ser uma prática artística que lida com arquivos em uma 

linguagem contemporânea, como um exercício prático dos conceitos pertinentes a 

este estudo; por ser um recorte “exemplar” do que foi proposto como dinâmica de 

estudo de arte pelos Festivais de Verão em Nova Almeida, no sentido em que relaci-

ona teoria e prática, uma das premissas básicas dos Festivais; e, por fim, por se tra-

tar de um trabalho que investe sua força na ideia de experiência. Não como aquilo 

que se acumula com o tempo, mas como aquilo que se lança permanentemente ao 

desconhecido e que resiste  à cristalização e normalização.  É nesse sentido que 
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acredito estar um dos vínculos mais fortes entre o recorte para o estudo de caso e o 

todo do objeto, qual seria, Os Festivais de Verão em Nova Almeida. Daí, desdobra-

-se como pergunta: qual a função de se promover oficinas de arte em Festivais, 

senão a de manter abertos lugares onde se fabricam dúvidas. 

Poderíamos, então, pensar a pergunta Você gostaria de participar de um Festival de  

arte? como equivalente à questão provocativa de Ricardo Basbaum. Se tal Festival 

de arte se colocou, de modo evidente, como um lugar de estudo e produção de arte, 

quer dizer que aceitou um compromisso de questionar, o que significa que é inevitá-

vel  o contato com a experiência artística,  mesmo que ela  possa ser  classificada 

como uma relação distanciada, apenas de observador, o que não deixaria de ser  

uma experiência. No entanto, se a arte tem como uma de suas características princi-

pais ser provocadora, lançar perguntas, invadir espaços, infiltrar-se, vandalizar-se, 

chocar,  sensibilizar,  enfim,  alargar  suas próprias  fronteiras,  pergunto  se  eventos, 

como os Festivais de Verão em Nova Almeida, seriam lugares seguros para obser-

vadores passivos. Tenho minhas dúvidas. Por esse motivo desejei transformar esta 

pesquisa em uma experiência, e para isso me esforcei, atento ao que disse Jacques 

Rancière, como um exercício para coletivizar cenas de dissenso.  
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ANEXO A –  5º Festival de Verão em Nova Almeida + Teoria avulsa
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ANEXO B – “O meio artístico brasileiro é precário”
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ANEXO C – “Enquanto existe vida, há arte”
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ANEXO D – Entrevista com Paulo Herkenhoff 167

O que é arte para você?

A arte acho que passa por um fenômeno de expressão,  de construção do discurso.  Nessa constituição do 
discurso entram elementos como signos, como símbolos. A obra de arte é sempre um discurso, como exercício 
de uma linguagem. Agora nada disso valeria se não houvesse uma visão poética. Porque a arte não é um 
conhecimento exato, é exatamente essa inexatidão em busca de uma significação para isso tudo.

Você acha que a arte é uma expressão do artista? 

Eu acho que o artista, como qualquer ser humano, busca uma realização no que faz. Quando a gente fala de 
expressão, de expressividade, num certo momento a arte seria como a expressão de um eu interior. Hoje não há 
mais isso. Claro que a arte expressa um indivíduo, mas ela pode buscar elementos numa realidade externa.

E a arte pode ser profissão? 

A arte pode ser profissão, mas num país como o Brasil o sistema de arte não tem regulamentado bem suas  
profissões e instituições. Os museus são fracos, as galerias não são profissionais no sentido de um sofisticação 
profissional. Era uma pseudo profissionalização, mais do que uma profissionalização para todo mundo viver do 
seu trabalho. 

Qual a condição do artista e da arte num país em crise e sem patrocinadores? 

Eu acho que a crise tem duas faces. Evidentemente que existe um crise promovida pelo governo, que extingue 
órgãos  culturais,  então  há  uma crise  no  plano  institucional.  Agora  a  situação  econômica  do  país,  que  era 
grandioso mas nem sempre ético, porque havia dinheiro de caixa dois no mercado de arte. Eu acho que essa 
crise atual é capaz de regular melhor o mercado, de fazer um mercado mais no plano da realidade. Agora eu 
acho que a crise nada tem haver com a arte. Para mim a arte em sí é uma crise. Crise de um indivíduo que sente 
o mundo como ele está organizado.  Até a crise atual,  o artista  produzia e,  antes de mostrar  ao crítico ou 
instituição especializada,  mostrava ao marchand.  Houve essa banalização da relação com a arte.  O artista 
produzia para o mercado, o que levou a esse boom da mercantilização.

A crise elitizou o mercado de arte? 

O mercado continua elitizado e vai ser sempre. A propriedade da obra de arte não é para gente pobre. Os pobres 
têm outras necessidades mais imediatas. Na verdade isso estimula mais um espírito de propriedade do que a 
relação estética. Os lugares da obra de arte, em termos de circulação social, são os museus, as galerias, as 
revistas. Por outro lado, a coleção é necessária porque sustenta os artistas.

Você acha que a cultura e a arte no Brasil, precisam de apoio estatal? 

Eu acho que um país como o Brasil sim. As nossas elites são cada vez piores. Se a gente pensar no início do  
século, nos anos 20 até os anos 50, a gente vê que as elites brasileiras são muito piores. Hoje o que se vê na 
elite é uma falta de sensibilidade não trabalhada e ela acaba gostando de arte de segunda categoria. 

Seriam os novos ricos? 

Os novos ricos que veem a arte como decoração para colocar em cima do sofá. A missão da arte é mais ampla,  
é a de olhar criticamente o mundo e estabelecer novos significados. Porque hoje Chitãozinho e Xororó são um 
fenômeno musical, mas aquilo não é boa musica e sim a que todo mundo passa a ouvir. Esse é um exemplo de 
como o mercado manipula a cultura em função do seu marketing. Quais são os filmes brasileiros mais vistos? 
São Xuxa e os Trapalhões, que são filmes em que as pessoas saem com seu grau de sensibilidade diminuído, 
piorado.

Você acha que a elite brasileira consome arte de segunda categoria? 

Eu acho que a elite econômica brasileira de hoje é muito parecida com aquela elite holandesa do século passado 
que preferiu aquelas coisas jeitosinhas e não comprou Van Gogh. Van Gogh não vendeu. Hoje é o artista mais 
caro do mundo. A arte não é um processo histórico em que as antigas certezas são reafirmadas, é um processo 
que corre o risco da inovação. Como a sociedade daquela época não entendeu o Van Gogh, ela não está 
entendendo os bons artistas de hoje. 

Você acha então que é a história que faz justiça aos artistas? 

É o olhar histórico, o distanciamento. Quer dizer, no tempo de Van Gogh houve quem desse valor a ele mas não 
eram os ricos, não era a elite. Na idade moderna surge a ideia de vanguarda, como necessidade de romper com 
o passado e criar um futuro novo.

167 Entrevista publicada em A Gazeta: 1 fev. 1992, p. 7. (Jornalista responsável Ruth Reis. UNIVERSI-
DADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 1993.
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O que você pensa dessa nova lei de incentivo à cultura, a lei Rouanet? 

P.H.: Eu acho que existem diversos pontos. Primeiro, é uma tentativa que traz em si uma coisa positiva que é a 
questão ética.  Porque a lei  Sarney deu margem para muitas tramoias,  algumas bem próximas do Planalto. 
Agora, a lei Rouanet tem dispositivos que dificultam essas coisas. Ela é uma estrutura mais responsável, que 
exige mais de quem quer desfrutar dos benefícios fiscais. Antes havia um oba-oba, qualquer coisa servia.

Você acha que no Brasil a saída é o apoio do governo?

Não.  É  uma  das  saídas,  é  a  mais  imediata.  Eu  acho  que  a  universidade  tem uma  função,  os  meios  de 
comunicação tem uma função.  Agora  eu acho que para  que a circulação da obra de arte,  a  produção de 
informação sobre artes aconteça é preciso o apoio do governo. Porque senão a arte vai ficar cada vez mais 
superficial. Por exemplo, O cinema de Xuxa alcança um milhão de pessoas, mas aquilo não é arte.

Você acha que a Embrafilme cumpria esse papel de estimular uma arte mais profunda, mais crítica?

Os órgãos que existiam tinham muitas limitações: das pessoas que estavam lá, financeiras e políticas. Mas a 
avaliação crítica que a gente tem desses organismos não significam que eles não tenham valido a pena, que 
eles sejam desnecessários ou que eles não tenham feito coisas muito boas. A Funarte, por exemplo, editou livros 
que de outra maneira,  não  seriam editados.  Com todos os  erros políticos que foram cometidos,  o  saldo é 
positivo. 

Como a ação estatal poderia propiciar este tipo de coisa?

Eu acho que existe uma crise na educação do artista. A educação ficou muito ruim no Brasil. O Estado deveria 
criar  canais  institucionais  que  estimulasse  a  sociedade  civil  a  criar  cultura.  Deveria  também  entrar  como 
regulador do mercado para que nós tivéssemos um mercado que por si só desse curso do que há de melhor na 
arte. O Estado, num país como o Brasil, tem a função de subsidiar a cultura, o acesso à cultura mais crítica, mais 
complexa.

Nessa perspectiva qual seria a importância de um festival como o de Nova Almeida?

Eu acho que existem dois festivais, um dentro das salas e dos ateliês e o outro fora. Dentro eu acho que a  
possibilidade de você ter contato com uma pessoa que já tem a tradição na formação de artistas é uma coisa 
muito positiva. Há também um momento em que você experimenta questões mais específicas e que não são do 
seu cotidiano e isso amplia o seu potencial criativo.  Tem também o festival  fora,  onde há grandes trocas e 
discussões.

Qual a sua análise da produção artística brasileira no momento?

A arte brasileira encontra um grau de diversidade muito grande. Na verdade a arte brasileira seria composta por 
várias artes. A gente tem por exemplo uma tradição construtiva, mas tem também uma tradição regionalista. A 
arte brasileira é uma produção que alcança um certo grau de complexidade que foge, vai além do iconográfico, 
folclórico. Eu acho também que a arte brasileira pode ser vista pela perspectiva da sua singularidade. Nós temos 
nessa diversidade artistas muito diferentes uns dos outros. No entanto, com a qualidade da obra deles, o país 
ganha uma certa notoriedade internacional neste momento. As obras brasileiras têm uma relação muito profunda 
no plano da ética com a vida. Para falar em arte brasileira, a gente sempre tem que pensar em fenômeno 
complexo, muito diversificado, que hoje abrange o país todo. Não é mais uma concentração em termos de Rio e 
São Paulo. 

Você acha que existe um arte tipicamente brasileira hoje?

Eu acho que o brasil é feito de paradoxos, Você tem o modernismo e, ao mesmo tempo em que está pensando o 
futuro, está trabalhando o passado, resgatando o patrimônio histórico. Ao mesmo tempo que existe uma cultura 
nacional  muito  forte,  existe  uma parte  a  não querer  ser  apenas  uma cultura  típica,  folclorizada.  Mas uma 
tendência a ser coletânea do mundo. O brasil é feito disso.

Quais seriam os grandes nomes da arte brasileira atualmente?

Eu diria que hoje existem grandes artistas que participariam de grandes mostras internacionais, feitas criterio-
samente. São artistas que têm uma proposta significativa de trabalho. Nós temos o Waltercio Caldas,  Cildo 
Meireles, Ivens Machado, José Resende e tem outros que ainda não foram descobertos. Agora, na verdade, o 
mercado internacional  ainda não está aberto.  O Brasil  está sendo absorvido no circuito  de arte,  que é um 
caminho para abrir o mercado.

Como você vê as grandes exposições feitas no Brasil, como a Bienal?

Eu acho que a bienal vinha servindo como um grande portfólio, que mostrava a arte brasileira para os curadores 
estrangeiros. Havia discussões. Mas eu acho que a bienal deste ano foi um desastre, pois ela se organizou de 
maneira provinciana e não proporcionou o acesso de grandes artistas brasileiros.

Você acha que a tentativa de se criar um polo cinematográfico no estado é viável? 

Eu acho que existem várias tentativas de se criar polos de cinema. Mas não basta apenas ter vontade, É preciso 
que haja investimentos e também vontade de fazer cinema, e aí entra também a questão financeira. Eu não sei 
responder se o polo do Espírito Santo, em especial, é viável.
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Qual a sua avaliação da participação do Brasil em mostras no exterior?

Há diversos fatores que justificam essa participação brasileiras nestas mostras. O primeiro é que existe arte 
brasileira de boa qualidade senão não seria possível; a farsa seria descoberta. Havia um preconceito muito 
grande, que era tanto da imagem latina, “banana”, quanto da questão de sermos uma sociedade conservadora. 
Enfim, havia toda uma imagem negativa. Toda essa imagem era alimentada pelos artistas e pelos historiadores. 
Fazer a História da arte é uma atividade de poder e representa a reprodução de uma hegemonia. Com essa 
visão  pós-moderna  da  descentralização  passou-se  a  que  as  periferias  também produziam boa arte.  Outra 
questão é que com a grande concorrência entre historiadores , curadores, surgem aquelas que se interessam 
por arte brasileira, latina, e aí não surge espaço para o crítico brasileiro.

Como anda a crítica de arte no Brasil?

Eu acho que ela está bem. A crítica de arte se ampliou em termos numéricos. Há boas escolas. A melhor crítica 
de arte na América Latina é a do Brasil.

O cineasta Paulo Thiago disse numa entrevista que o capixaba não sabe se amar, e que ele só iria 
aprender a se amar através da arte. O que você acha disso? 

Eu penso que historicamente o Espírito Santo, como um projeto colonial, já foi isso, na medida em que o era, 
uma faixa  sujeita  ao não desenvolvimento,  para  evitar  que o ouro de Minas Gerais  fosse atingido.  É uma 
negação histórica. Um outro fator é que Vitória está voltada para o mar e não para o interior. Há um deliberado 
esquecimento do Estado.

Você quer dizer com isso que o Espírito Santo é centralizado? 

Completamente. Por exemplo, eu acho que há negação de Cachoeiro. Eu  não sei o que a Universidade do 
Espírito Santo fez até hoje por Cachoeiro. Desconheço ações de arte significativas.

Você acha que o caminho para quem quer produzir arte é sair do Estado? 

Não. Acho que o caminho que tem de ser feito é o caminho da realização pessoal. Agora eu sei que para se 
estudar arte hoje é preciso sair do Estado. Mas isso é passageiro. O que determina é o que você precisa para o  
seu cotidiano.

Como foi a sua oficina no 4º Festival de Verão de Nova Almeida? 

Em primeiro lugar, discutimos a linguagem verbal, a linguagem artística e como ela transforma um discurso numa 
presentificação. Discutimos também o minimalismo e o concretismo no Brasil, traçando um perfil de semelhan-
ças e diferenças. Trabalhamos também em cima do que os alunos trouxeram para a oficina. A oficina foi uma 
tentativa de olhar junto com os artistas.
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OUTRA INTRODUÇÃO

O que seguem nestas páginas não são entrevistas, mas conversas e, para eviden-

ciar o motivo por esse modo de construção narrativa, trago um trecho de conversa 

entre Guimarães Rosa e Gϋnter Lorenz ocorrida no Congresso de Escritores Latino-

Americanos, realizado em Gênova, em janeiro de 1965. Trata-se de uma importante 

referência para o posicionamento deste texto quanto ao seu método. Rosa diz o que 

entende sobre a palavra conversa e em que sentido a diferencia da palavra entre-

vista, esclarecendo ao seu interlocutor alemão: “[...] agrada-me conversar com você 

[...]”, e situa o motivo pelo qual diferencia as duas expressões:

[...] essa horrível expressão 'entrevista'. Eu certamente não teria aceito seu 
convite se esperasse uma entrevista. As entrevistas são trocas de palavras 
em que  um formula  ao  outro  perguntas  cujas  respostas  já  conhece  de 
antemão. Vim, como combinamos, porque desejávamos conversar. Nossa 
conversa, e isto é o importante, desejamos fazê-la em conjunto.1 

Trouxe a citação acima para destacar a motivação inicial destes escritos e o porquê 

de  sua  fuga  a  uma  metodologia  histórico-analítica,  porque  acredito  tratar-se  de 

trabalho em que só alcançaria êxito como produção coletiva. 

Produção  com  múltiplas  vozes,  como  modo  de  provocar  o  aparecimento  de 

diferentes experiências dos Festivais, acontecimentos em um lugar de diferenças e 

intensidades. Formatar tais experiências em um regime de procedimentos teóricos, 

metodológicos, que de antemão tenderiam a suplantar toda a carga poética de vidas 

pulsantes e encaixá-las numa suspeita ordem de hierarquias históricas para garantir 

uma possível habilidade do pesquisador e a pretensa verdade dos fatos pareceu-me 

algo a que deveria obstinadamente tentar escapar. 

Antes de cada uma das conversas, houve um prévio contato em que foi apresentado 

a cada interlocutor o que eu pensava como objetivo e o modo como seria conduzido 

o trabalho. Resumidamente, disse a cada uma das pessoas: Estou pesquisando os 

arquivos dos Festivais de Verão em Nova Almeida e busco a atualidade de suas 

memórias. Você gostaria de conversar sobre esse assunto? 

1 ROSA, João Guimarães. Ficção completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. v.1, p. XXXIII. 
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A dúvida que moveu a pesquisa era: Como produzir uma narrativa de intensidades 

sem a convocação do/a outro/a, sem o esforço incondicional de ouvi-lo/a? Escritos 

ficcionais certamente trazem grandes contribuições para esse tipo de prática, por 

isso, na apresentação do volume 1 deste trabalho, que chamei  Amarelinho: uma 

experiência  com  arquivos  dos  Festivais  de  Verão em  Nova  Almeida,  trago  o 

argumento  sobre  dois  conceitos  atuantes,  sem  os  quais  muito  se  perderia  da 

experiência. São eles: polifonia e ficção.

O conceito de polifonia, conforme escrevem Barros e Fiorin,2 é aqui requisitado para 

a emergência de um exercício de visibilidade máxima com o outro. comparece como 

ferramenta teórica complementar, mas necessária, no sentido estrito de um objeto 

conceitual de apoio. Segundo Bakhtin,3 o conceito polifonia deve ser entendido “[...] 

pelo deslocamento do conceito de sujeito. O Sujeito perde o papel de centro e é  

substituído por diferentes vozes sociais, que fazem dele um sujeito histórico e ideo-

lógico”. Portanto, é no esforço da construção de figuras históricas emancipadas que 

este texto se abre para as conversas, que poderão constituir mapas afetivos, provi-

sórios e abertos com a experiência em curso.

A emergência de um discurso polifônico com sua incondicional abertura, sem a qual 

o objeto concluído limitaria e muito a capacidade de agregar outros agentes produto-

res de sentido, deu-se no diálogo com o objeto de estudo, os arquivos dos Festivais 

de Verão em Nova Almeida, localizados na Sala de Arquivos do Centro de Artes da 

Universidade Federal do Espírito Santo, e os encontros com alguns dos participan-

tes dos Festivais.

O critério de escolha dos participantes para as conversas aconteceu em acordo com 

meu professor orientador, ao consideramos a importância de ter os depoimentos dos 

principais organizadores do evento por se relacionarem com todos os outros relatos. 

Assim, definimos os três nomes iniciais:  José Carlos Vilar  de  Araújo,4 Hilal  Sami 

2 BARROS, Diana Luz Pessoa de; FIORIN, José Luis (Org.). Dialogismo, polifonia intertextualida-
de: em torno de Bakhtin. São Paulo: Edusp, 1994. p 12.
3 Idem, p. 2-3.
4 José Carlos Vilar de Araújo é ex-diretor do Centro de Artes, é professor aposentado de escultura, foi  
o mentor e principal coordenador dos Festivais de Verão em Nova Almeida entre 1989 e 1999.  
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Hilal5 e Rosana Lúcia Paste.6 A escolha dos demais participantes pode ser caracteri-

zada pela imbricação com os próprios conceitos defendidos no referencial teórico, a 

começar pela  ontologia de presente de Michel Foucault,7 conceito que orientou a 

opção pelo estudo de caso deste trabalho, na medida em que aponta a necessidade 

de se pensar a atualidade da pesquisa. Com esse conceito, Foucault desenvolve um 

procedimento de análise arqueológica. O autor diz que, 

[…] em nossos dias, a história é o que transforma os documentos em monu-
mentos  e  que  desdobra,  onde  se  decifravam  rastros  deixados  pelos 
homens, onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, 
uma massa de elementos que devem ser  isolados,  agrupados,  tornados 
pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos [...].8

Nota-se que Foucault fala em produzir, inter-relacionar os arquivos, agrupá-los, orga-

nizá-los em conjuntos, torná-los pertinentes.

Os conceitos citados produziram um outro modo de olhar o arquivo, um modo em 

que uma pergunta tem lugar de destaque: O que trariam os arquivos dos Festivais 

de Verão para uma discussão atual?

Ao  abandonar  um aporte  historicista  para  a  pesquisa,  optando  pela  observação 

atenta dos arquivos, notei, entre todas as ementas de oficinas desenvolvidas nos 

Festivais, do primeiro em 1989 até o último em 1999, uma para qual a pesquisa foi  

atraída quase automaticamente, por tratar-se de uma ementa que traz a produção 

de texto como requisito de produção de arte; não o texto como crítica de obra de 

arte, ou como explicação de uma obra, mas o texto como parte constituinte de um 

trabalho de arte. Refiro-me às oficinas do artista Ricardo Basbaum, orientadas em 

três momentos diferentes de sua participação em Nova Almeida, período em que 

também iniciava o desenvolvimento de um projeto artístico chamado Novas Bases 

para  a  Personalidade  (NBP)  +  Você  gostaria  de  participar  de  uma  experiência  

artística?, um tipo de trabalho concentrado na interface entre a palavra e a imagem.

5 Hilal Sami Hilal é artista plástico, professor aposentado do Centro de Artes da Ufes, foi, junto com 
José Carlos Vilar, um dos mentores e coordenadores dos Festivais.
6 Rosa Lúcia Paste é artista, é professora de escultura do Centro de Artes, foi colaboradora na organi -
zação do evento desde a sua quarta edição e coordenadora desde a sétima edição.
7 FOUCAULT, Michel. O governo de si e dos outros: cursos no collège de france (1982-1983). São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. p. 21.
8 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987. p. 8.
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A pesquisa movimentou-se para um estudo de caso extremamente imbricado com 

seu método,  mais  ainda,  um estudo de caso que tendia  a funcionar  como uma 

espécie  de  modelo  vivo.  O  projeto  NBP,  de  Ricardo  Basbaum,9 tornou-se  uma 

espécie de bússola para todo o trabalho, atraindo outros conceitos necessários à 

sua dinâmica. Por exemplo, o conceito de deriva,10 que é usado para argumentar as 

passagens de um interlocutor a outro, no sentido de que possibilita uma construção 

narrativa  aberta,  polifônica,  instrumento  conceitual  para  a  inscrição de caminhos 

sem uma definição prévia.

Todos os participantes nas conversas registradas neste caderno, pelo menos por 

uma vez, estiveram presentes em alguma oficina nos Festivais de Verão em Nova 

Almeida. Alguns são amigos de convivência e formação na Universidade Federal do 

Espírito Santo, outros são conhecidos do meio artístico local encontrados ao acaso 

nas esquinas da cidade e nos eventos de arte. Assim, as conversas pulsam de um a 

outro interlocutor revelando acordos e dissonâncias nas falas que constituem este 

mapa volátil  da memória, construído com esforço de verdade pelos interlocutores 

que aceitaram o convite:  Leonardo Benjamim, Ricardo Basbaum, Márcia Prezotti, 

Karin Lambrecht, Mara Perpétua, Maria Lúcia Gomes Ferreira (Lu), Nilson Fanini, 

Júlio Tigre, Lincoln Guimarães e Paulo Sérgio Souza (Socó).

A conversa com Karin Lambrecht mostrou-se imprescindível, quando encontrei, nos 

arquivos  do  3º  Festival  de  Verão,  uma  carta11 com  referência  a  Robert  Musil, 

sintonizada com o conceito de ontologia do presente proposto por Michel Foucault. 

Entre 2012 e 2013, mantive uma longa conversa por  e-mail com Karin Lambrecht, 

quando questões relacionadas com o arquivo  se  materializaram nos próprios  e-

mails, assim como em um significativo caderno12 que ela produziu com registros dos 

momentos em que trabalhou em Vitória, primeiro no Centro de Artes da Ufes, pelo 
9 Ver em Amarelinho: uma experiência com arquivos do Festival de Verão em Nova Almeida: “Contri-
buição de Ricardo Basbaum: Projeto NBP”. Caderno v. 1 desta dissertação.
10 Deriva: “Modo de comportamento experimental ligado às condições da sociedade urbana: técnica 
da passagem rápida por ambiências variadas. Diz-se também, mais particularmente, para designar a 
duração de um exercício contínuo dessa experiencia”. (JACQUES, Paola Berenstein (Org.). Apologia 
da deriva: escritos situacionistas sobre a cidade/internacional situacionista. Tradução de Estela dos 
Santos Abreu. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. p. 65). 
11 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes. Sala de Arquivos. 3º Festival 
de Verão em Nova Almeida. Carta da artista à comissão organizadora. Vitória, 1991.
12 Reproduzi uma versão integral do caderno que me foi enviado por Karin Lambrecht aceitando-o 
como uma intervenção no modo de inscrição deste texto, busquei incorporá-lo como um objeto ativo.
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projeto  Artista visitante da Funarte em 1988 e depois em Nova Almeida por três 

vezes no Festivais de Verão:

[...]  Estou  te  enviando  pelo  correio  um  caderno  em  fotocopia  de  meu 
caderninho de anotação de 1991 do festival – é uma bagunça de anotação! 
–, e copiei dois depoimentos teus de 1988 muito bonitos, anexei e fiz capa 
para esta cópia que vais receber.13

Na compilação feita por Karin, todas as páginas trazem registros de seu bloco de 

anotações pessoal referentes a 1991. São fragmentos de seu diário de bordo, com 

anotações sobre  pintura,  o  andamento dos trabalhos,  destacando-se também as 

referências  a  Robert  Musil.  São reflexões que de  algum modo atravessam esta 

escrita dissertativa. Por exemplo, são as reflexões do personagem Ulrich do livro O 

homem sem qualidades,  de Robert Musil  (2006), que abrem o referencial  teórico 

desta  pesquisa,  quando o  personagem faz  a pergunta:  “Qual  é  a maneira  mais 

própria de começar?” para, logo em seguida, dizer que “[...] decidiu começar com 

tudo ao mesmo tempo; pois o pensamento pelo qual se angustiava a ponto de ter 

interrompido seu manuscrito era tão cheio de implicações como uma velha amizade, 

e nem mesmo se podia dizer como ou quando surgira”.14

A carta e o caderno de Karin Lambrecht produzem neste contexto outras camadas, 

desdobram-se numa ação micropolítica, mostrando o posicionamento da artista no 

que diz respeito à memória, ampliando a margem do que se pode entender por obra 

de arte,  o que não é  uma surpresa para  Mônica  Zielinsky,  pois  é  quem melhor 

contribui  para  o  entendimento  do  tipo  de  espaço  que  a  conversa  com  Karin 

Lambrecht instaura neste trabalho. Em um artigo de 2010, Zielinsky fala do compro-

metimento  de  Karin  Lambrecht  com  a  questão  da  memória  e  sua  potência  de 

intervenção micropolítica:

[…]  convidada  pelo  Instituto  Goethe  de  Porto  Alegre  para  desenvolver 
naquele  espaço  uma  exposição  individual  sobre  sua  obra  em 2009.  No 
entanto, Karin recusa o convite individual. Opta por uma ação micropolítica, 
pois,  em lugar  de  realizar  sua  própria  exposição,  sugere  à  instituição  a 
elaboração de uma mostra de suas obras e arquivos conjuntamente com 
outros artistas que tenham participado no passado de exposições e ações 
artísticas ao seu lado e naquele mesmo local, configurando, nos primórdios 
da década de 1990, uma parte significativa da arte contemporânea desen-

13 E-mail enviado por Karin Lambrecht para o autor em 14 março 2013, às 11h51min.
14 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. op. cit.
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volvida em Porto Alegre. Tão atuantes naquele momento em que a globali-
zação irradiava sua extensão a todos os cantos do mundo, esses artistas 
traziam sua visão alargada da arte no circuito local. 

Não são porém conhecidos estudos sobre esta visão, tampouco reflexões 
sobre a importância destes trabalhos em um espaço público mais amplo. 
Estes artistas, assim como inúmeros outros, fundamentais na constituição 
da história da arte contemporânea em Porto Alegre, raramente chegaram a 
vivenciar retornos sobre a sua arte, correndo o risco de tombarem em um 
progressivo e silencioso desaparecimento.15

 

A artista aceitou participar desta conversa por  e-mail sem um roteiro predefinido, 

disposta a traçar junto um risco à deriva começando por um emaranhado de fios 

soltos relativos aos Festivais de Verão. Envolveu-se em um projeto sabendo não se 

tratar  de  representação  do  passado.  Karin  Lambrecht  acessa  seus  arquivos 

pessoais e analisa com atenção os arquivos enviados por mim. Enfatizo que vejo 

como totalmente ativa a participação da artista, correspondendo atentamente a cada 

um  dos  e-mails  enviados,  disponibilizando-se  espontaneamente  a  produzir  um 

caderno,  além  de  enviar-me  o  livro  Eu  e  você.  Daí  a  abertura  para  um  fluxo 

produtivo, intervenção ativa. 

Aceitando a teoria como uma prática singular, retomo novamente a fala de Foucault:  

“[…] em nossos dias, a história é o que transforma os documentos em monumentos 

e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens […]”,16 para afir-

mar a materialização do dispositivo (caderno) criado por Lambrecht como um objeto 

de ação artística, mesmo porque não se trata de um gesto isolado, corporativista, 

mas, como se pode notar nas palavras de Zielinsky, a prática artística de Karin se 

desdobra para além das categorias, para além de suas próprias palavras, ou será 

preciso ouvi-la  mais atentamente e alargar  o  entendimento do que seja pintura? 

Mesmo que ela ainda diga: “[...] se pudesse sintetizar diria que sou pintora […]”.17

O trabalho de Karin Lambrecht mostra vínculos estreitos com a constituição 
de arquivos,  paralelamente ao desenvolvimento de sua pintura.  Compre-
ende-se, nesta reflexão, o conceito de arquivo como o que, segundo Michel 
Foucault, rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singu-
lares; é também, segundo este pensador, o que faz com que todas as coi-
sas ditas não se acumulem indefinidamente em uma massa amorfa, não se 

15 ZIELINSKY Mônica. Arquivos de artistas: fluxos entre identidade, memória e história.  XXX Coló-
quio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Arte > Obra > Fluxos. Trânsitos entre criação, crítica 
e  história da arte. Museu Nacional de Belas-Artes, Rio de Janeiro: 2010. p. 1255.
16 FOUCAULT, 1987, p. 8. 
17 E-mail de Karin Lambrecht para o autor em: 14 março 2013, às 11h51min.
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inscrevam tampouco em uma linearidade sem ruptura e não desapareçam 
ao simples acaso de acidentes externos, mas que agrupem, em figuras dis-
tintas,  componham-se  umas com as  outras,  segundo relações múltiplas. 
Segundo Foucault, o arquivo permite que as coisas ditas 'não recuem no 
mesmo ritmo do tempo, são as que brilham muito forte como estrelas próxi-
mas que venham até nós, na verdade de muito de longe, quando outras 
contemporâneas já se encontram extremamente pálidas'.18

As conversas com os participantes dos Festivais de Verão têm como característica 

uma  condição  caleidoscópica.  Compõem-se  de  múltiplas  vozes  e  texturas  cujo 

regime de verdade pertence também o conceito de ficção.19 Foram produzidas em 

encontros  pessoais  com duração  aproximada de  uma a  duas horas.  Em alguns 

casos, foram necessários dois encontros. As conversas foram gravadas em aparelho 

digital e posteriormente transcritas e editadas por mim, entre os meses de maio e 

junho de 2013.

18 ZIELINSKY, op. cit., p. 1256. 
19 Para Rancière “[...] não se trata, de dizer que tudo é ficção [mas,] o real precisa ser ficcionado para 
ser pensado.” (RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Tradução de Mônica 
Costa Netto. São Paulo: Ed. 34, 2005. p. 54). 
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Pra mim, foi como se uma nave espacial tivesse  

parado em cima da igreja e jogado bombom pra  

todo mundo!

(Leonardo Benjamim) 
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Leonardo Benjamim20

Conversa realizada na casa do artista,
Praia Grande, município de Fundão (ES),

em 11 de fevereiro de 2013 (carnaval).

Segundo dia de carnaval. Leo me esperava ao som de uma bossa. Uma só nota 

contra a proliferação sonora vinda da movimentada rua em frente à sua casa .  Em 

giz, riscada sobre o tapume usado como porta, a palavra loft, escrita nos dois lados, 

a  casa  um  poema  cinema.  Pendurados  no  teto:  tarol,  surdo  e  zabumba  com 

membranas perfuradas e baquetas suspensas por um fio no ar. 

Ao lhe dizer o motivo de minha visita ― conversar sobre os Festivais de Verão ―, 

ele  logo se  lembra de uma fita  VHS que lhe pertence,  mas se encontrava com 

Edmilson Vasconcelos o Rodrigo Trigo, agora em Florianópolis.21 Imediatamente me 

pede emprestado o caderno e se põe a escrever um bilhete para o amigo.

Decidimos, por insistência minha, caminhar até à Igreja Reis Magos, passando pela 

orla de Nova Almeida, onde funcionou o Bar Amarelinho. A essa altura já havia lhe 

feito a pergunta que motivou nosso encontro: Leo, o que é pra você essa história do 

Festival de Verão?

Não me lembro bem se foi no primeiro ou no segundo Festival. Acredito que 
foi no segundo, em 1990, mas a fita que está com o Rodrigo Trigo mostra 
tudo: as oficinas, o concurso de escultura na areia, o alojamento, tudo. É 
fantástica... 

Quando participei a primeira vez foi na oficina que o meu irmão22 (Fig. 4) 
coordenou. Ele era muito brigador, mas ali não teve muita briga, as pessoas 

20 Leonardo Coelho Benjamim é artista plástico. Vive em Praia Grande, Fundão (ES) desde a década 
de 1990. Participou de várias oficinas dos Festivais. Desenvolve trabalhos de pintura, desenho, obje-
tos e Teorias avulsas. É irmão do artista plástico mineiro Marcos Coelho Benjamim.
21 Edmilson Vasconcelos (Trigo) é um amigo em comum da época dos Festivais em Nova Almeida, 
veio de Pelotas (RS) com mais três, seu irmão Wagner Vasconcelos, Renato Coelho e Alexandre 
Antunes. Resolveram ficar no Espírito Santo e se instalaram perto de Nova Almeida, na Enseada das 
Garças, em Fundão, onde formaram o grupo Sim ou Zero, atuando com experimentações artísticas 
mesclando vida e arte.
22 “Marcos  Coelho  Benjamim  (Nanuque  MG  1952).  Escultor,  pintor,  cartunista,  designer  gráfico, 
ilustrador, desenhista e cenógrafo. [...] Participa da 12ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1973.  
Em 1974, conquista o prêmio viagem ao México no 2° Salão Global de Inverno de Belo Horizonte e, 
em 1977, o grande prêmio da International Cartoon Exhibition,  em Atenas.  [...]  Cria,  em 1988, a 
cenografia dos espetáculos Uatki e Mulheres, do Grupo Corpo, de Belo Horizonte. Em 1989, com o 
convite para expor na 20ª Bienal Internacional de São Paulo, inicia a fase de produção de obras em 
grandes  escalas  e  dimensões”.  (Disponível  em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfmfuseaction=artistas_biografia&c
d_item=1&cd_idioma=28555&cd_verbete=2641>. Acesso em: 25 maio 2013).

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfmfuseaction=artistas_biografia&cd_item=1&cd_idioma=28555&cd_verbete=2641
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfmfuseaction=artistas_biografia&cd_item=1&cd_idioma=28555&cd_verbete=2641
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estavam cada uma na sua. Pra mim, foi como se uma nave espacial tivesse 
parado em cima da igreja  e jogado bombom pra todo mundo.  Eu achei 
aquilo tudo fantástico (Fig. 3).23 

Depois  eu  fiz  a  oficina  de  biodança  [Descondicionamento  do  olhar com 
Cláudio Feijó]. Muito boa, porque havia a abertura para usar o espaço. 

Eu me sentia um ativista. Aquele espaço da igreja que antes era usado só 
para reza, reza e toma, toma, toma,24 agora podia ser usado para fazer arte. 
Ali se falava uma outra língua que a comunidade local não falava... A arte 
fala uma outra língua que as pessoas no cotidiano normalmente não falam.  

Eu gosto de ir  falando e olhando as margens. Olho para frente, para os 
lados, atrás, gosto de ir pensando assim... 

O festival era tudo muito, muito, muito... No boca da noite, quando o pessoal 
vinha das oficinas, ia para o alojamento, e depois para o jantar, e depois 
para os debates.  Eu não aguentava.  Fisicamente,  eu não aguentava,  eu 
voltava para o alojamento, mas ali virava outro debate.

Certas horas não combinam com arte. Tinha-se que almoçar e voltar para as 
oficinas. Eu tinha sono, pra mim, era muito cansativo. Eu funciono melhor de 
tardinha... 

O que você pensa das mudanças que ocorreram da década de 90 pra cá e sobre a 
interrupção dos Festivais de arte em Nova Almeida?

Hoje pode ser que estejamos fodidos...

EU CHAMO ISSO DE REDE GLOBO.  Pode  ser  que  houve  retrocesso. 
Quando eu cheguei e vi, no Festival, um monte de gente reunida na beira 

23 Ver em anexo no volume 1 desta dissertação, DVD com imagens do 5º Festival de Verão + Teoria 
avulsa de Leonardo Benjamim. 
24 Ele faz um gesto abrupto de soco com as mãos, tem um humor luminoso em seu rosto.

Figura 3 – Leonardo 
Benjamim. Teoria avulsa.
Still de vídeo.
Enseada da Garças, 
Fundão, 1999
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da praia fazendo arte,  e o dinheiro público pagando aquilo,  achei impor-
tante, gostei demais...

Estamos vivendo um momento que eu chamo de crise existencial global, 
financeira. Hoje só se vê design, o automóvel. Hoje estamos ocupados com 
o trânsito, com o design do automóvel. Estamos com a faca na garganta, a 
época agora é do automóvel.  Temos o trânsito e o  design do automóvel 
esse é o nosso problema: o resto não tem problema.25

Escrevo a Edmilson Vasconcelos quatro dias após a conversa com o Leo:26

Amigo Trigo,

Veja o que o Leo Benjamim lhe preparou: serviu-me e pediu que lhe envi-
asse...  A casa dele continua um filme, poema habitado,  como você bem 
sabe, aquela luz desconhecida.

'Minha alma está mais para morar em lugar nenhum', me disse em seu loft 
depois de escrever o BILHETE (Fig. 5).

Estive lá para os afetos do Festival, para acender memórias do Amarelinho, 
coisas  de  uma dissertação  em processo,  concentrada  principalmente  na 
atuação do Ricardo Basbaum e aquele convite: Você gostaria de participar  
de uma experiência artística?

Ao hipertrofiado texto acadêmico, arteiros afetos, assim... de certo.

Abraço, Edison 

Ainda nesse mesmo dia, 15 de fevereiro, Edmilson Vasconcelos responde:

25 Agora, um humor quase sarcástico permeia a sua fala.
26 Envio como anexo por  e-mail, o bilhete que Leo escrevera em meu caderno endereçado para o 
Edimilson Vasconcelos (Rodrigo Trigo) em 15-2-2013.

Figura 4 – Centro de Artes 
(Ufes). Marcos Coelho 
Benjamim.
Nova Almeida, 1991
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Olá, Edison. 

Que bela surpresa receber teu e-mail. Saudades do amigo e de um 
tempo Amarelinho...

Aqui,  em  Florianópolis,  estou  me  preparando  para  um  doutorado 
'focado em Foucault'  e no  Sim ou Zero,  e,  juntando o máximo de 
coisas daquela experiência coletiva que aconteceu antes mesmo dos 
coletivos  artísticos.  As  fitas  do  Leo  estão  comigo  para  futuras 
pesquisas nesse doutoramento; pergunto: as fitas irão participar da 
tua pesquisa de dissertação ou é apenas um pedido do Leo para 
reavê-las?... Pois tinha falado com ele para mantê-las comigo até que 
pudesse  digitalizá-las  e  enviar  para  ele  as  originais  e  as  cópias 
digitais. 

Vou  providenciar  as  cópias  e  fazer  o  envio  de  ambas.  Para  qual 
endereço devo fazer o envio?

Aproveito para dispor ao amigo o  site de artistas que desenvolvo e 
que,  se  desejares,  posso  criar  umas  páginas  para  ti  com  o  teu 
trabalho... é só fazer o envio das imagens ou do que achares conve-
niente mostrar... 

Vai o endereço da site: <www.dobbra.com/terrenobaldio.htm>

Tem um amigo artista que começou a dar aulas na Ufes,  o Yiftah 
Peled...  Se o vires, envie meu abraço...  e outro abraço ao querido 
Leo.... gracias

Obrigado pelo e-mail e bilhete do Leo

Trigo

Maio de 2013. Chega pelo correio a encomenda de Leo. No mesmo dia em que 

entro em contato com ele,  recebo sua vista.  Está ansioso para  rever  sua fita  e 

assistir à nova gravação em DVD. Diz não estar com essas “modernidades” em sua 

casa. Seu sorriso invade nosso pequeno apartamento, feliz em (re)assistir às suas 

Teorias avulsas. Teorias avulsas são uma sequência de vídeos curtos em que ele 

encena  aulas  de  Física  e  Mecânica  dos  corpos.  Numa  delas  discorre  sobre  a 

alavanca. Enquanto assiste ansioso ao seu vídeo, antecipa o áudio que viria logo em 

sequência, pra dizer: “Com um ponto de apoio, é possível tombar até o planeta”.

Figura 5 – Edison Arcanjo.
Bilhete de Leo para 
Edmilson Vasconcelos.
Vitória, 2013
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Eu considero o Festival de Verão minha grande  

obra, mas como obra mais sociocultural  do que  

minha obra pessoal de investigação.

(José Carlos Vilar de Araújo)     



144

José Carlos Vilar de Araújo

O escultor, ex-professor e diretor do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo na  
década de 1990,  José  Carlos Vilar  de Araújo,  chega em seu jeep  amarelo  ao  número  indicado  
daquela rua onde construiu e instalou o seu atelier,  às 9h48min. Preocupa-se em perguntar se o  
esperava há muito tempo. Digo-lhe que ainda não havia tomado o ar necessário ao descanso da  
caminhada empreendida até ali. Aquele número fica na virada de uma colina. Descemos um pouco e  
chegamos ao portão de acesso do grande galpão atelier onde nos esperava,  solitário,  o Brutus,  
pequeno cão genuinamente brasileiro, segundo Vilar.

Conversa realizada no atelier do 
artista, Mata da Praia, Vitória (ES),

em 5 de março de 2013, às 9h58min.

A história do Centro de Artes é marcada, na  década de 90,  pela realização dos 

Festivais de Verão em Nova Almeida, nos quais você teve participação decisiva. O 

que é pra você essa história? 

Vilar: Tem um lado gostoso do Festival. Eu considero o Festival de Verão 
minha grande obra, mas como obra mais sociocultural do que minha obra 
pessoal de investigação. 

O festival era em janeiro, mas, de janeiro a janeiro, tinha todo um processo 
de preparação, tinha toda a vida acadêmica e administrativa do Centro que 
me isolava do contexto, de tudo.

Como começa essa história para você? 

O Festival surgiu ― eu falo isto até com um certo orgulho ―, quando eu fui 
vice-diretor do Seliégio. Quando o Seliégio entrou para direção e eu fui seu 
vice-diretor, em janeiro de 1988. Em junho, eu fui a Poços de Caldas porque 
estava acontecendo lá o 20º Festival de Inverno da Universidade Federal de 
Minas Gerais e eu fui lá para saber ― eu já tinha participado do Festival de 
Inverno como aluno antes ―, mas, desta vez, eu fui com outro sentido, para 
colher alguma informação e ver o astral do Festival de Inverno.

Já havia uma conversa então a respeito desse assunto?

Sim, de fazer alguma coisa, de trabalhar nesta área cultural. Eu pensei: 'Eu 
vou  me  eleger  como  vice-diretor,  mas  eu  não  quero  ser  uma  pessoa 
meramente figurativa; eu vou fazer alguma atividade'. Eu confesso a você 
que, com a parte acadêmica, curricular, eu nunca tive muita intimidade, eu 
nunca gostei,  então eu tracei um plano de trabalho em cima da questão 
cultural. Coordenei galeria, retomei a 'Semana de Arte', que foi um projeto 
de extensão do Centro de Artes de grande importância junto às comuni-
dades, até para a própria dinâmica também do Centro de Artes, no que diz  
respeito à inserção dele na comunidade.

Quanto ao Festival de Verão, em junho de 1988, fui ao Festival de Inverno 
da UFMG, olhei e falei: 'Vou fazer um Festival de Verão'. Por coincidência, 
[encontrei]  o  Kleber  Frizzera,  que  era  diretor  do  IPHAN  [Instituto  do 
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Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional]  na  época  e  tinha  acabado  de 
restaurar a Igreja de Reis Magos, que estava lá, bonita, limpinha, própria 
para uso. Ele era também professor do curso de Arquitetura aqui, do Centro 
de Artes, e diretor do IPHAN regional. Conversei com ele sobre a ideia e ele 
topou. Fizemos os contatos, fomos à luta e fizemos o primeiro Festival em 
janeiro de 1989. 

Claro que não nas dimensões do Festival de Inverno. Mais o grande mote 
do Festival de Verão era a concentração das oficinas no mesmo e único 
espaço, o que provocava uma integração e isso fortalecia o Festival de uma 
certa forma, porque há uma integração pessoal e cultural, tudo ao mesmo 
tempo, o que é muito enriquecedor, ao contrário do Festival de Inverno, que 
tem toda uma dispersão, que toma toda a cidade. Então foi com essa ideia 
que surgiu o Festival de Verão.

Uma vez, conversando com o Hilal,  nós comentamos: 'Por que o Rio de 
Janeiro tem o potencial artístico que tem, Belo Horizonte, São Paulo: o Rio 
foi a capital do Brasil; Belo Horizonte tiveram lá Guignard, Aleijadinho e toda 
uma história cultural que envolve...; São Paulo nem se fala'. Então a gente 
viu que o Espírito Santo não tinha uma referência nesse sentido. Tínhamos 
bons valores artísticos aqui, grandes artistas, bons nomes, um Centro de 
Artes atuando bem, mas... Assim, buscamos criar uma referência, alguma 
coisa que tentasse dinamizar a produção artística.

O Hilal esteve junto com você desde o primeiro Festival?

O Hilal (Fig. 6) tava já desde o primeiro. Ele topava também, como volun-
tário, nada acrescido na carga horária dele. Quero dizer, não tinha nada de 
pagamento  extra,  nada  disso;  era  tudo  de  coração  mesmo e  foi  dessa 
forma,  tudo  com  muito  voluntariado,  muita  vontade  de  fazer,  de  deixar 
alguma coisa  aqui  para  o  Estado,  para  o  nosso  meio  cultural,  e  assim 
fizemos o Festival. Foram dez Festivais.

Passaram por ali grandes nomes. As referências 
da arte no Brasil  passaram pelo Festival:  Lygia 
Pape,  Karin  Lambrecht,  Ricardo  Basbaum  e 
Nuno Ramos. Tem também o Paulo Herkenhoff, 
Alfons Hug, Agnaldo Farias e o Rodrigo Naves. 
Esses nem eram oficinas o que eles davam, na 
verdade eram palestras. Lembro-me também do 
Tadeu Chiarelli. A noite sempre tinha os debates. 
A gente sabia que o Festival de Verão não podia 
acontecer o dia todo. Aquele espaço ali é muito 
sedutor,  tem aquela praia,  então a gente sabia 
que teria  o desgaste por  parte  da organização 
ou, às vezes, por parte de algum aluno, se qui-
sesse realmente fazer as oficinas começarem no 
horário cedo. 

Como  as  noites  eram  extensas,  depois  das 
programações  culturais,  depois  das  palestras, 
sempre se caía no boteco, no Amarelinho, e isso 
ia até – às vezes – de manhã cedo. Então era 
impossível  você  ter  aulas  de  manhã.  Eu  acho 

que aquilo ali traduzia bem até o próprio significado mesmo do Festival – o 
de juntar todo mundo no mesmo espaço –, ali continuava mesmo a história, 
essa aglutinação em torno [das ideias], mais de uma forma mais descon-
traída  e  sem  deixar  também  de  acontecer  as  discussões  acerca  das 

Figura 6 – Centro de Artes (Ufes). 
Da esquerda para a direita:  aluna 
do Centro de Artes, reitor da Ufes, 
Rômulo Augusto Penina, José Car-
los  Vilar  de  Araújo,  José  Aguilar 
Lorenzutti, Hilal Sami Hilal e mulher 
não  identificada.  Nova  Almeida, 
1991 
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próprias questões das oficinas, o que enriquecia muito, tanto pessoalmente 
quanto culturalmente.

Os concursos de escultura na areia que aconteceram durante os Festivais? Foi uma 

tentativa de aproximação com a comunidade local? Aconteceram desde o primeiro?

Desde o primeiro Festival. A escultura na areia surgiu da necessidade que 
sentimos de buscar uma interação com a comunidade, uma interação mais 
expressiva, porque, até então, essa interação dava-se através das progra-
mações culturais, das oficinas infantis para as crianças com o projeto de 
'Arte Educação' que já tinha desde o início. Talvez nos primeiros de forma 
um pouco mais incipiente. Sempre trabalhamos com pouco recurso, muito 
pouco.  Eu  tinha,  às  vezes,  que  colocar  dinheiro  do  próprio  bolso  para 
resolver coisas ali, muitas vezes. 

O concurso de escultura (Fig. 8) na areia foi no intuito de tentar dar oportu-
nidade à população de maneira geral de poder interagir com o Festival, de 
vivenciar momentos com o Festival. No primeiro Festival, já foi feito lá na 
praia de Fundão, em Praia Grande. A praia, o espaço era mais propício para 
essa atividade do que a praia em Nova Almeida, e foi feito.

Eu tive que trazer os professores para formar o júri. Teve um cara que fez 
um trabalho, um cara que já era viciado, que era rato de escultura na areia, 
um cara que era do Rio e passava as férias lá. Ele fez um Cristo (Fig. 9). 
Fez com aquele apelo, e juntava aquele monte de gente em volta e o cara 
'se  achando',  enquanto  tinha  uma  moçada  lá  do  Festival  que  fazia  um 
trabalho mais conceitual (Fig. 7). Não era totalmente conceitual porque eles 
fizeram  um  relógio  com  o  lixo  encontrado  na  praia,  e  foi  a  escultura 
vencedora.  Tivemos  que  sair  corridos  de  lá  –  a  população  se  revoltou 
contra. Mas, foi muito interessante... Eu não sei se o júri foi o Fajardo e o  
Marco Túlio... Eu não me lembro bem.

 

O Cirilo, na época que foi diretor do Centro de Artes, me chamou: 'Ei, Vilar, 
a  gente  tem  que  pensar  no  Festival,  mais  você  tem  que  ser  o 
coordenador...'. 

O último foi com Kleber, em 1999. Eu ainda coordenei. Em 1996, eu larguei  
como diretor e fiquei como coordenador. O Kleber foi um parceirão meu de 
muitos anos e eu sempre acreditei nele muito.

Figura 7 – Centro de Artes 
(Ufes). Concurso de Escultura 
na Areia. Escultura premiada em 
2º lugar no 1º Festival de Verão. 
Nova Almeida, 1989 

Figura 8 – Centro de Artes 
(Ufes). Concurso de Escultura 
na Areia. Escultura premiada em 
1º lugar no 1º Festival de Verão. 
Nova Almeida, 1989

Figura 9 –  Centro de Artes (Ufes). Concurso de Escultura na Areia. 
3º lugar no 1º Festival de Verão. Nova Almeida, 1989



147

Desde que eu fui diretor do Centro de Artes, eu nunca pensei: 'Eu vou fazer 
o festival do Vilar'. Eu sempre tentei trazer a referência do Centro – é um 
festival  do  Centro  de  Artes  –,  buscava  a  Pró-Reitoria  de  extensão  pra 
trabalhar junto, porque era uma extensão da Universidade e um dos pilares 
da  Universidade.  É  pesquisa,  ensino  e  extensão,  e  o  Festival  virou  um 
grande projeto de extensão. 

Em 1989, naquela publicação que o Itaú fazia dos eventos, o Festival de 
Verão apareceu como um dos grandes eventos culturais do Brasil no ano de 
89, citado por Frederico de Moraes, isso já no primeiro Festival.

Eu  sempre  quis  dar  essa  cara  para  o  Festival.  Eu  entendia  que,  no 
momento em que eu saísse,  o Festival  tinha que continuar.  Mais não é 
querer trazer louros pra mim, mais a pessoa tem que se doar. 

Eu abri mão durante esses dez anos... – meus filhos cresceram –, eu fiquei 
dez anos sem ter férias com eles. Quero dizer,  durante esse período de 
férias escolares deles, eu estava por conta do Festival. Quando eu podia, 
eu  até  levava,  eles  gostavam,  mas  eu  não  podia  viver  com eles,  eles 
estavam perto, eu estava trabalhando, eu tinha que levar o Ciro, que era o 
meu filho mais novinho, levava lá para o Amarelinho, deixava dentro carro, 
ele  dormindo. Depois levava para o hotel e ficava lá com ele, não podia 
deixá-lo sozinho no hotel. Então são coisas assim... Quero dizer, tem que se 
doar. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Meus filhos cresceram e eu não 
pude estar com eles,  enfim,  casado também, as mulheres,  com certeza, 
sentiram falta. Eu estava lá direto, não tinha a estrutura da Universidade e 
nem da Prefeitura da Serra, apesar de ter a parceria. Eu tinha que estar ali, 
tinha que limpar vaso entupido de bosta nos alojamentos, porque os alunos 
se revoltavam contra aquilo ali, limpar caixa d'água, chamar carro-pipa pra 
botar água e, ao mesmo tempo, receber autoridade – às vezes no aeroporto 
– e fazendo tudo isso.

O professor Penina (Fig. 6) que, na época, era o reitor, foi muito sensível e 
abraçou também a ideia do Festival. O Penedo depois foi reitor e também 
foi  parceiro.  Dava  total  apoio  ao  Festival,  pagava  as  passagens.  Nossa 
dificuldade era o pró-labore dos artistas, aí era com a Prefeitura da Serra. 
Tinha-se um pró-labore e pensão para os artistas, nem hotel era. O hotel 
Praia Sol patrocinava, sim, mas era porque cedia o espaço do auditório pra 
fazermos alguma palestra.

A que você atribui o encerramento dos Festivais no final da década de 1990? Acha 

que  tem implicações externas à  política  de interesse do  Centro  de Artes  ou  da 

Universidade?  

Não, acho que é falta de engajamento.

Você acha que é um tipo de projeto que ainda tem chance de acontecer?

A Ruth Reis é esposa do Kleber Frizzera, lá do Centro de Artes. Ela é da 
Comunicação, uma pessoa muito culta. Viu a importância do Festival, foi 
assessora de imprensa de vários Festivais. Ela diz: 'Vilar, nós temos que 
retomar o Festival...', mas sabe o que me distancia um pouquinho? Porque 
que eu não acredito muito que o Festival seja levado adiante? As pessoas 
questionam muito a minha volta ao Festival.  Mas eu acho que eu já dei 
minha  cota  para  a  Universidade.  Mesmo  na  época  que  eu  estava  me 
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aposentando, as pessoas me diziam: 'Vilar, não se aposenta, não, continua 
aqui  ainda,  pra  você  ajudar'.  Falavam  do  meu  trabalho,  da  questão 
acadêmica, da formação, mas eu acho que passou, o tempo passou. Deixa 
abrir espaço para outras pessoas, pra renovar, pra ter outras ideias, enfim... 
Eu continuo tocando a minha vida. 

* * *

Talvez porque tivemos uma história muito íntima com o Centro de Artes. 
Somos da terra, a gente se formou aqui,  vimos esse Centro de Artes se 
desenvolver, eu enquanto aluno, depois enquanto professor, você também, 
enquanto aluno, deu sua contribuição para o Centro de Artes ser o que é 
hoje e estar sempre melhorando. Mas por que isso?

Então  eu  não  acredito.  Sinceramente  eu  não  acredito  e  trabalhar  com 
pessoas  que  tem  esse  comportamento  me  deixa  mal,  me  sinto  meio 
esquisito,  eu  não  acho  um  comportamento  ético,  não  acho  correto.  As 
pessoas são muito individualistas, todo mundo olha seu umbiguinho, todo 
mundo quer se dar bem. 

Eu nunca me aproveitei  de nada,  nem de amizades que eu construí  ao 
longo desses dez anos à frente do Festival pra poder me privilegiar dessas 
amizades em benefício próprio, como algum crítico pra escrever sobre meu 
trabalho, ou arranjar espaço pra exposição. Eu fico na minha. Uma coisa é 
uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falta um pouco disso, por isso acho 
difícil fazer Festival. Também não sei. De repente, o tempo do Festival foi 
isso aí, dez anos.

Passou-se por momentos de desgaste também, evidentemente, porque a 
situação exigia, em prol  do Festival,  mas a intenção sempre foi fazer da 
melhor forma. A contribuição do Hilal, da Rosana, eu trazia a contribuição da 
Rosana Paste também pra isso. A equipe de apoio (Figs. 10, 11, 12 e 13),  
aquela rapaziada que eu levava comigo, o Geraldo, o Bené, o Archimedes, 
o Áureo, esses meninos eram tudo. O Geraldo era o capitão deles. Morreu. 
Birita demais. Essa rapaziada do suporte, o Marcos, que está lá hoje ainda, 
grande menino. Eu acompanhei muitos esses caras, eu formei essa turma, 
essa coisa do dia a dia mesmo, todo mundo muito afinado, eu era muito 
parceiro deles. 

Figura 10 – Centro de 
Artes (Ufes). Equipe de 
apoio do Festival de Verão 
em Nova Almeida. Da 
esquerda para a direita: 
Geraldo Wetler, José 
Joaquim dos Santos (Cabo 
Zé), Ademir Antônio 
Rosalém e Benedito Ruy 
Simões. 
Nova Almeida, 1992
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Essa coisa do operacional, da logística para fazer essa coisa da escultura 
na areia – já saiam cedo, de madrugada, pra demarcar a área na praia. No 
dia anterior, eu já fazia os santinhos ― sempre tive uma boa escrita, mais 
pro lado das artes gráficas ―, e já saía distribuindo na véspera, na praia. 
De  manhã  cedinho,  continuava  a  distribuir  os  santinhos,  para  levar  o 
pessoal pra lá. Então, esse pessoal do apoio era importante, importante, 
sim.

Eu tinha muito medo da comunidade se rebelar.  Eu sempre fiquei muito 
estremecido com qualquer manifestação da comunidade contra o Festival. 
Eu tinha noção da magnitude do Festival e queria continuar, tanto é que, no 
primeiro  Festival,  a  gente  fornecia  marmita  para  os  estudantes,  os  que 
estavam  alojados  na  escola.  O  que  nós  fazíamos?  Quando  sobravam 
marmitex,  a  gente  pegava  a  kombi  da  Universidade  e  saía  distribuindo 
marmitex para a comunidade carente ali do entorno, a gente buscava uma 
cumplicidade das pessoas com o Festival. Eu tinha que ficar preocupado o 
tempo todo com isso. 

Às vezes eu estava lá, no Amarelinho, depois que que terminava a progra-
mação cultural, às vezes terminava já era onze e meia da noite, íamos todo 
mundo para o Amarelinho, mas eu tinha que ficar me policiando para não 
beber demais, como a grande maioria fazia, porque, de madrugada, tinha 
que passar lá no alojamento pra dar uma 'incerta' lá para saber o que que 
estava acontecendo. 

No outro dia, tinha que levantar cedinho para saber se o café da manhã 
tava sendo providenciado, buscar na padaria o pão com manteiga, ver se o 
café estava sendo feito no alojamento, ver as oficinas de 'Arte Educação' 
para a comunidade...

* * *

Um  lado  que  era  interessante  do  Festival  era  essa  coisa  de  buscar 
integração. Por exemplo, levamos o Fernando Comarela. Ele era da Arqui-
tetura. Nós víamos que a praça de frente à Igreja de Reis Magos tinha um 
deficit de palmeiras muito grande, então ele começou a pesquisar o espaça-
mento entre as palmeiras, o quantitativo de palmeiras que existiam ali... 

Eu acho que o Kleber Frizzera estava na Prefeitura de Vitória. Eu consegui 
com o Kleber as mudas de palmeiras (Figs. 14 e 15). Nós demarcamos os 
locais do plantio e conseguimos com a Prefeitura da Serra os peões para 

Figura 11 – Centro de 
Artes (Ufes). Marcos Tavares 
Moreira.
Nova Almeida, 1992

Figura 12 – Centro de Artes (Ufes).
Da esquerda para a direita: Archimedes Pereira 
Gonçalves Filho, Eraclides de Oliveira e José 
Carlos Vilar de Araújo. Nova Almeida, 1992 

Figura 13 ‒ Centro de Artes, 
(Ufes). Áureo Luiz Tononi 
Sarmento. 
Nova Almeida, 1992
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cavar  os  buracos.  Então  o  que  eu  fiz?  Arranjei  uma merreca  e dei  pro 
finado: Nelson, 'Aquela casaca ali é dele', do mestre Nelson da banda de 
congo – 'o Festival está aqui do meu lado... Isso ai tem história'. Ele morava 
lá em Nova Almeida – agora mora no céu. Nelson, era o mestre da banda. 
O Zé Bento é vivo ainda – e mora lá ainda. 

Eu dei um dinheiro para o mestre Nelson, ele trouxe a banda de congo e 
fizemos o plantio. Mas faltou energia, a banda de congo bup bup  bup... e 
nós plantando as palmeiras. Eu chamei a kombi da Universidade para ir 
clareando – os faróis acesos –, aquilo projetava umas sombras na parede 
da igreja. Naquele evento, ficou uma coisa tão bonita, tão 'arte contempo-
rânea'. São coisas do festival. Hoje então se vê aquelas palmeiras novas 
que tem lá. Talvez a Rosana Paste tenha registros, talvez o Hilal, ele tava 
junto lá.

Eu não sei. De repente, o Festival teve o tempo dele lá. Eu acho que não 
acontece mais, porque já ocuparam a igreja de certa forma. Eles falavam 
que o Festival era coisa profana, o pessoal da comunidade. 

Eu lembro, acho que do primeiro Festival. Foi feita uma festa lá dentro da 
igreja.  Foi  no primeiro  ou  segundo Festival  –  eu era  muito  CDF –,  não 
deixava com medo da comunidade coibir. Era noite e iam fazer uma perfor-
mance lá. Tinha um negro, eu esqueci o nome dele, acho que Everaldo. Ele 
fez uma  fantasia com alumínio de marmitex. Aquilo foi tomando um clima... 
O pessoal, acho que foi 'biritando' e começou uma pulsação: Tum tuf Tum 
tuf Tum tuf... [segundo Nilson Fanini, Ronaldo Barbosa iniciou uma batida 
na caixa d'água com um bastão de madeira], um ritmo começou a conta-
minar  todo mundo e o negócio não parava,  não.  Isso foi  lá no pátio da 
residência, ao lado da igreja. O Everaldo depois foi lá pra escadaria onde o 
sino toca e veio de lá fazendo umas intervenções. Foi muito doido aquilo – 
eu acho que não foi registrado, nós tínhamos dificuldade de vídeo –, ele 
chegando com a fantasia de marmitex foi muito bonito. Depois ficou na paz 
Todo mundo: 'Acabou, acabou. Tá legal, vamos rezar'. São coisas interes-
santes que aconteceram.

Fig

Figura 14 ‒ Centro de Artes 
(Ufes). Da esquerda para a 
direita: Kleber Frizzera e José 
Carlos Vilar de Araújo. Nova 
Almeida, 1992

Figura 15 ‒ Centro de Artes 
(Ufes). Plantio de palmeiras 
imperiais. 
Nova Almeida, 1992 
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A grande maioria das oficinas eram à tarde, mas teve algumas de manhã 
também, às vezes dada à falta de tempo do artista, às vezes eles queriam 
dar uma semana só, não queriam ficar duas semanas, então eles faziam a 
coisa mais condensada. O Loio Pérsio deu uma oficina lá – o grande Loio, 
grande artista. O Dionísio Del Santo também...

Um programa legal foi o do Milton Machado (Figs. 16 e 17). Eu perguntei  
pra ele: 'Ô Milton, você vai fazer o quê'. Ele falou: 'Ah, Vilar, eu sei lá o que 
que eu vou fazer? Tenho que ver os alunos'. Então ele botou o nome da 
oficina  'Introdução  às  coisas',  depois,  no  outro  ano,  'Reintrodução  às 
coisas'. O Milton vinha pra cá e ficava apaixonado. 

Outra pessoa que veio para o Festival e que mudou a vida dele foi o Ruben 
Grilo (Fig. 18). Eu sabia que o Ruben Grilo já tinha vindo a Vitória, que já  
tinha feito exposição no Centro de Artes. A gente conversava, assim muito 
formalmente: 'Um grande gravador'. Veio pra cá muito sério. Ele veio pra cá, 
estava  uma  pessoa  meio  amargurado,  estava  se  separando,  tinha  se 
separado,  alguma  coisa  assim.  Conheceu  uma  mineira,  uma  aluna,  de 
Minas... conheceu no Festival de Verão. Foi o que houve de melhor na vida 
dele.  Casou  com essa  menina,  vive  feliz  da  vida  com  ela...  Agradece. 
Depois eu tive contato com ele. Já fui na casa dele. Olha, mudou a vida 
dele, se tornou uma pessoa, assim, mais feliz, começou a sorrir na vida.

As pessoas sabiam que trabalhariam no Festival e ganhariam pouco, mas 
tinha  um  clima  acolhedor  muito  interessante.  A gente  recebia  bem  as 
pessoas, procurávamos ser solícitos em tudo. 

Havia uma ciumeira...  As pessoas diziam: 'Ô,  Vilar,  você não me chama 
para o Festival, eu quero ir no Festival'. Isso era muito legal: 'Vocês fazem 
um Festival lá, eu quero ir no próximo, arranja um lugar lá'. 

O Festival tinha também um lado limitador, dado o número de salas. Como 
a  coordenação  era  muito  pequena,  a  gente  conseguia  administrar,  não 
podia abrir demais.

O Carlos Zílio veio, a Márcia X, o João Modé, o José Mogica. Me lembro 
dele, o Zé do Caixão – figura boa de trabalhar ele, com uma loura, a mulher 

Figura 16  ‒ Centro de 
Artes (Ufes). Introdução 
às coisas. Milton Machado 
(agachado com a mão 
levantada) e alunos da 
oficina. 
Nova Almeida, 1992

Figura 17  ‒ Centro de 
Artes (Ufes). Introdução às 
Coisas. Artur Lescher.
Nova Almeida, 1992
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dele. Ele, com aquelas unhas grandes, não conseguia fechar a mão, tinha 
uma certa atrofia na mão por causa das unhas que não deixavam fechar as 
mãos. A Rosana é que ficou mais próxima dele. Ela ficou de fazer essa 
coisa do vídeo. Eu sempre queria jogar mais paro lado das artes plásticas. A 
Rosana achava legal o vídeo, então eu disse: 'Então vamos fazer vídeo, 
desde que não radicalize também'. Tanto é que era com menos frequência, 
as artes visuais com aquela discussão toda em torno da arte contempo-
rânea e tudo mais era em maior volume.

 

Tínhamos que tomar  cuidado também porque tinha um certo  ciúme dos 
professores do Centro de Artes (Figs. 19 e 20) de não participar do Festival. 
Então procuramos ver quais desses professores poderiam atuar para levar 
seus conhecimentos para a comunidade. 

O conhecimento deles, o meu, o da Rosana, do Hilal estava aqui. Embora a 
grande clientela fosse daqui, vinha muita gente também de outros Estados. 
Mas era legal também dar essa pujança através de nomes de peso. Mesmo 
assim, tinha-se que trazer alguém daqui também ― não, o Festival não era 
só de gente de fora  ―, senão seria igual ao Museu da Vale, que só traz 
gente de fora.

Me lembro do Lorenzutti (Fig. 21) com aquelas oficinas de joalheria. Todo 
mundo ficava doido. Os artistas de fora queriam ir lá fazer alguma coisa, 
eles se abriam, relaxavam, se desarmavam de seus discursos, então iam 
para  aquela  singeleza  da  simplicidade.  Você,  como  aluno,  não  sei  se 
chegou a pegar,  antes do Festival,  o que era o ensino de arte antes do 
Festival e o que passou a ser depois do Festival. Mudou consideravelmente. 
Os professores procuraram se reciclar, procuraram abrir mais suas cabeças, 
tiveram contatos diretos com novos pensamentos sobre arte, enfim novos 
questionamentos e se adequaram a novas linguagens. Foi incrível isso aí. 
Eu acompanhei isso, foi fundamental. Você enriqueceu muito seu trabalho. 
Eu acompanhei seu trabalho. Lembro-me de seus trabalhos com pregos, 
com cola, eu falava: 'Ô Edison, vai acabar com os nossos pregos, nossa 
cola também'.

Figura 18 ‒ Centro de Artes 
(Ufes). Xilogravura. Rubem 
Grillo no centro da foto à 
direita. Nova Almeida, 1991

Figura 19  ‒ Centro de Artes 
(Ufes). Oficina do Barro.
Regina Rodrigues e Paulo 
Marendino. Nova Almeida, 1993

Figuras 20 ‒ Centro de Artes (Ufes). 
Desenho: Observação e crítica.
Ana Luiza Guimarães Galvão à direita.
Nova Almeida, 1993

Figura 21 – Centro de Artes 
(Ufes). Oficina de joalheria.
Professor Lorenzutti e aluna.
Nova Almeida, 1990
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Os quatro primeiros participantes no projeto NBP (Novas Bases para a Personali-

dade) e  Você gostaria de participar de uma experiência artística? do Ricardo Bas-

baum vêm da relação com o Festival  também. São quatro participações que se 

deram aqui, no Espírito Santo. No estágio inicial, quando ainda tinha apenas a sigla 

NBP e os conceitos básicos, o pessoal do grupo SIM OU ZERO, os gaúchos Renato 

Coelho, Wagner Vasconcelos e Edmílson Vasconcelos; depois, já no estágio em que 

o objeto estava pronto, quando ele fez uma exposição na galeria de arte e pesquisa 

no Centro de Vivência da Ufes e trouxe o objeto NBP, foi a primeira experiência no 

Brasil de circulação do objeto. Foi com Márcia Prezotti, em seguida foi Rosana Paste 

e depois Mara Perpétua. A Mara produziu um belo registro com a experiência, fez 

uma intervenção gráfica e criou um pequeno arquivo com páginas soltas e uma cai-

xinha no formato do objeto.  Tem umas fotos dela e da Luara interagindo com o 

objeto e o trabalho gráfico com as letras e palavras recortadas de revistas que evo-

cam bem a relação entre texto e imagem argumentada pelo projeto.

O Ricardo Basbaum faz referência à ideia de linha orgânica como uma herança que 

ele  absorve do trabalho da Lygia  Clark  e que,  em seu processo,  ele  chama de 

membrana, ou seja, a construção e atualização de áreas de contato como espaços 

de sensibilização e debate permanente:

São essas coisas que vão marcando a importância do evento. Mostra que 
não foi uma coisa assim, festiva, que não foi um trio elétrico que passou 
naquele  momento  e  ficou  por  ali  e  não  deixou  lastro,  que  não  deixou 
memória. 

Eu queria muito estar do outro lado do Festival, da oficina. Um dia eu vou 
fazer oficina; não dar oficina, mas fazer oficina também.

Na escultura na areia a Elisa Queiroz virou um sanduíche (Fig. 23), você 
estava no grupo, lembra? 

Lembro, claro, a Mara Perpétua estava no grupo também, depois fomos para um bar 
e compartilhamos o prêmio com a turna toda. Muito bom aquilo.

Na sua opinião qual foi  a grande mudança provocada pelo Festival de Verão no 
circuito de arte local?

Sinceramente, dada à nossa formação, à característica de ensino aqui, do 
Centro de Artes, que vem muito moldada à maneira de Belo Horizonte, das 
oficinas, do fazer de Belo Horizonte, dessa coisa... Dessa herança minha, 
do Hilal, dessa prática, da personalidade do trabalho. Isso tudo tem muito a 
ver com essa ligação com Belo Horizonte, com essa coisa da prática, do 
fazer, do Benjamim, do Marco Túlio. 
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O que me chamou muita atenção foi essa área conceitual que fazia falta 
aqui, no Centro de Artes, desses conceitualistas. Falo do Ricardo Basbaum, 
do João Modé, da Márcia X. Acho que eles começam a formar um novo 
pensamento  aqui,  no  Centro  de  Artes.  O  Antônio  Manuel,  embora  ele 
trabalhe  também a  coisa  prática  da  visibilidade  do  trabalho,  da  poética. 
Talvez o próprio Milton Machado tenha também um pouco desse pensa-
mento da 'introdução às coisas'.  Acho que foi um time que marcou. Não 
desmerecendo os outros participantes, em momento algum.

O Festival, o Centro de Artes cresce a partir do momento que começam a vir 
estas  pessoas:  'Você  vê',  veio  a  Lygia  Pape.  Num primeiro  momento,  a 
gente  tinha,  talvez,  uma  certa  resistência,  no  início,  porque  os  alunos, 
quando queriam fazer  o  Festival,  eles  queriam algo  concreto:  'Eu  quero 
fazer uma oficina com o José Resende; eu quero fazer uma escultura com o 
José Resende'. Ele não queria ouvir o José Resende falar, ele não queria 
voltar para casa com um monte de texto que o José Resende recomendou. 
Ele queria fazer alguma coisa com o Milton Machado, ou seja, ele queria 
fazer 'alguma coisa'. Então eu procurava ter um pouco essa preocupação 
para também satisfazer essa ansiedade dos alunos participantes. 

O que procurávamos no artista era, primeiro, ser um cara de referência – eu 
pegava o telefone e ligava: 'Benjamim, você conhece alguém?'. Mas, esse 
alguém não pode ser uma estrela, não podia ser um cara que só ficaria  
hospedado no hotel Praia Sol, hotel de quatro, cinco estrelas. Teria que ser 
alguém  que  topasse  ficar  lá,  na  pensão  do  Osmanir,  e  que  estivesse 
disposto a comer PF e ganhar merreca. Então tinha que ser uma pessoa 
que tivesse esse perfil de assimilar um pouco dessa dificuldade, assimilar o 
objetivo  do  Festival,  que  era  o  de  congregar  todo  mundo  em torno  da 
discussão de arte contemporânea, do fazer artístico sem cobrar frescuras. 
Então tinha que ter esse perfil, os dois perfis.

Figura 22 ‒ Centro de Artes 
(Ufes). Passeio de barco da 
Oficina Anotações urbanas. 
Kleber Frizzera. 
Nova Almeida, 1991 

Figura 23 ‒ Centro de Artes, Ufes. Hambúrguer. Trabalho premiado, 1º lugar no 
concurso de escultura na areia. Participantes: Elisa Queiros, Marcus Neme, Mara 
Perpétua, Edison Arcanjo... Nova Almeida, 1993
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Eu estava num passeio de barco (Fig. 22) com o Kleber Frizzera. Ele deu 
uma oficina chamada Anotações urbanas. Quis fazer uma visão da cidade 
do ponto de vista do navegador, do descobridor, então ele começava a dar 
umas aulas a partir do barco, para, a partir do mar, ver a cidade, porque 
sempre se tem um olhar invertido – da cidade você vê o mar.

Ele fez um instalação na cidade – muito bacana o trabalho, eu achei – que 
ele chamou  Ares da cidade  (Fig.  24).  O que ele fez? Ele instalou várias 
birutas, dessas de aeroporto, coloridas. Nós produzimos isso. Compramos o 
pano e ele produziu isso em torno da igreja, lá do alto. Ficou aquele monte 
de biruta  colorida e  os ares da cidade passavam por elas.  muito  bonito 
aquele trabalho, de uma sensibilidade tamanha – Ares da cidade.

Por volta das 12h50m “encerramos” nossa conversa. Nos passeios pelo atelier de 

Vilar, enquanto conversávamos, ele me apresentou uma gravura de Nelson Leirner 

da década de 70. Com dificuldade localizo o título; O esporte é uma cultura nacional. 

Mostra uma cena de tortura, clara referência ao anos de chumbo, duas figuras, uma 

suspensa de cabeça para baixo numa estrutura que faz pensar num pau de arara.

Entre os trabalhos de Vilar, algumas bateias de madeira, outras de metal e uma ou 

duas misturam os dois  materiais.  Ele  usa a expressão  Ouro de tolo, quando se 

refere a elas. Em uma delas, ele deposita casualmente uma grande quantidade de 

medalhas.  Além  de  escultor,  Vilar  é  também  esportista  amador  e  participa 

regularmente de provas de longo percurso.

Figura 24 ‒ Centro de Artes, Ufes. Anotações urbanas. Kleber Frizzera.
Nova Almeida, 1991
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[...] O Amarelinho é o quê? É uma cor, é um lugar  

de sensação, é o nome de um bar, é um lugar onde  

se  comia,  bebia  e  se  conversava,  onde  se  

quebravam as hierarquias normais que você pode  

imaginar  numa  universidade,  entre  professor  e  

aluno,  artista  e  estudante...  Ficava  todo  mundo  

numa horizontal  e criavam-se grupos de trabalho  

em  conjunto.  Essa  era  a  grande  mágica  desse  

Festival […].

  (Ricardo Basbaum)     
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Ricardo Basbaum27

Conversa realizada no
Cine Metrópoles, Ufes em 1º de

março de 2013, às 17h44min.

No dia 27 de fevereiro de 2013, enviei um  e-mail para Ricardo Basbaum falando 

desta pesquisa e perguntando sobre a sua disponibilidade para conversar a respeito 

de um trabalho chamado Amarelinho: uma experiência crítica com os arquivos dos 

Festivais de Verão em Nova Almeida. Surpreendeu-me a imediata resposta:

Olá, Edison!

Não sei se você sabe, mas estou em Vitória esta semana, para uma banca 
na UFES. Cheguei na terça e volto ao Rio no sábado. E seu e-mail chegou 
quando eu jantava com a Rosana Paste.

Claro que aceito colaborar! Seu trabalho é muito importante para resgatar 
um período tão interessante, ligado aos Festivais. Período particularmente 
intenso e interessante para mim ― não apenas pelos amigos e pessoas que 
conheci,  mas  por  ser  em  Vitória, por  desdobramentos  decorrentes  do 
Festival, em que o projeto  Você gostaria de participar de uma experiência  
artística? iniciou sua circulação pelo Brasil. E foi também no Festival (1999) 
que  finalizei  o  primeiro  vídeo  da  série  'Eu-você:  coreografias,  jogos  e 
exercícios'.

Ou seja, gostaria muito de conversar, sim.28

Dois dias depois nos reunimos e produzimos esta conversa:

Ricardo Basbaum, estou muito feliz que tenha aceitado o convite, por estar aqui, em 

Vitória, e se dispor tão prontamente, mesmo depois de dias exaustivos de trabalho.  

Esta é a segunda conversa que realizo pessoalmente. É muito bom que seja com 

você porque, afinal, eu tomo o seu trabalho com o NBP como um paradigma da 

experiência com os Festivais de Verão, por se tratar de um trabalho em processo 

que começou naquele período e está em desenvolvimento até hoje, além de contar 

com três participações aqui, em Vitória. 

27 Possui graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1982), mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1997) e 
doutorado  em Artes  pela  Universidade  de São Paulo  (2008).  Atualmente  é  professor  adjunto  do 
Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Artes,  
com ênfase no campo da Arte Contemporânea, onde desenvolve pesquisa como artista, além de 
trabalhar  nos campos de crítica  e  teoria  da  arte.  Atua principalmente  nos seguintes temas:  arte  
contemporânea, texto de artista, arte conceitual, performance e experimentalismo, teoria e crítica de 
arte. (Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do>. Acesso em: 14 maio 2013).
28 E-mail recebido pelo autor em 27 fevereiro de 2013.

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do
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Mesmo tendo participado do Festival em que você orientou oficina e ter tido oportu-

nidade de frequentá-la como ouvinte, não me lembro de ter conversado diretamente 

com você. No máximo, talvez, para solicitar alguns dos textos com os quais você 

trabalhava na época. Sendo assim, considero esta a primeira vez que conversamos 

pessoalmente.

Os Festivais de Verão em Nova Almeida dos quais você participou por três vezes 

são uma importante marca da década 90 no Espírito Santo. Uma marca que atra-

vessa de modo significativo qualquer ideia de fronteira que se tenha criado. Desse 

modo, acredito que conversar sobre esse assunto é falar sobre arte, simplesmente.  

O  que   você  acha  de  tomarmos  o  Amarelinho como  ponto  de  partida  desta 

conversa?

É muito legal você ter o Amarelinho como ponto de virada, um ponto estra-
tégico, como você acabou de dizer. Para fazer o trabalho, ter o Amarelinho 
como ponto de aglutinação foi importante pra você, porque, afinal, o Amare-
linho é o quê? É uma cor, é um lugar de sensação, é o nome de um bar, é 
um lugar onde se comia, bebia e se conversava (Figs. 25 e 26), onde se 
quebravam as hierarquias normais que você pode imaginar numa universi-
dade,  entre  professor  e  aluno,  artista  e  estudante...  Ficava  todo  mundo 
numa horizontal e criavam-se grupos de trabalho em conjunto. Essa era a 
grande mágica desse Festival, a grande diferença, mesmo, de outros luga-
res que eu já frequentei e trabalhei do mesmo tipo. Lá, pra mim, foi o lugar  
mais bem-sucedido de se criar mesmo um trabalho em grupo, coletivo, em 
que as pessoas estão ali por outro tipo de laço, o laço do trabalho intelectual 
com afetividade. Então, esses momentos, quando você consegue congregar 
isto, é raro, porque a coisa fica com uma força descomunal, muito particular, 
muito única. Então eu acho incrível, porque, de alguma maneira, é a Univer-
sidade Federal  do Espírito  Santo,  mas,  quando se chega lá,  de alguma 
maneira, a Universidade desaparece. Os protocolos de quando você entra 
no  Campus  são  tão  fortes,  tão  pesados  e  tão  difíceis  de  lidar.  Lá  eles 
sumiam, então eles desaparecem em prol dessa vontade conjunta de fazer 
alguma coisa ou de ficar junto e de experimentar, de fazer uma experimen-
tação qualquer, aprender, pensar etc.

Talvez, remontar um pouco da memória a partir dos registros nos ajude a encami-

nhar a conversa. Então, vou relatar pra você um pouco do que juntei com as minhas 

idas aos arquivos do Centro de Artes. Em 1993, no 5º Festival de Verão, você veio 

com a oficina  Propaganda da arte: conversas,29 em que desenvolveu assuntos em 

torno da arte contemporânea, como: O campo ampliado da arte; O moderno e o con-

temporâneo; A prática da arte como intervenção no campo da cultura; e A não seg-

29 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes. Sala de Arquivos. 5º Festival 
de Verão em Nova Almeida. Catálogo. Vitória, 1993.

Figura 25 ‒ Centro de Artes. 
Conversas no Amarelinho.
Nova Almeida, 1994
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mentação das linguagens artísticas. Nesse Festival, eu participei da oficina Objeto e 

experimentação, com Lygia Pape, e peguei alguns dos textos que você levou, acom-

panhei um pouco das conversas. Você participou da mesa de debate  Refletindo a 

arte contemporânea, junto com Milton Machado, e participou também do concurso 

de escultura na areia, como jurado, junto com o Alfonsus Hug, a Katie Van Schepen-

berg e uma pessoa da comunidade. Nesse concurso foi escolhida como vencedora 

do 1º prêmio a escultura performática Hambúrguer,30 protagonizada por Elisa Quei-

roz, fazendo-se passar pelo recheio de um imenso  hambúrguer de areia (Fig. 20). 

Esse foi um momento muito importante para a Elisa. Parece que foi o que indicou a 

direção de uma série de trabalhos dedicados à questão do corpo como objeto de lin-

guagem para ela.

Depois você voltou, em 1995, pela segunda vez para participar do 7º Festival de 

Verão. Desta vez com a oficina Objeto + conceito,31 com o enfoque teórico voltado 

para a discussão sobre o objeto. A ementa que você enviou para a organização diz 

“[...] o objeto é a [categoria] mais instigante da arte: seja através de sua construção 

ou apropriação”, porque ele pode tanto assumir uma dimensão escultórica quanto 

pictórica e por ter abertura de ser utilizado tanto em instalações como em perfor-

mances. Então, o curso foi dirigido para a discussão do objeto e da sua dimensão 

conceitual  e  cada  aluno  deveria  construir  um  objeto.  Houve  um  debate  com  o 

Agnaldo Farias, com o título Visão da arte contemporânea brasileira.

No 10º festival,32 o último que aconteceu em Nova Almeida, em 99, você trabalhou 

com  a  oficina  Eu  e  você,  discutindo  as  relações  entre  Corpo  e  palavra,  com 

proposições de jogos e atividades e projeção de vídeos, imagens, leitura e discussão 

de textos. Discutiu a tensão entre palavra e imagem como ferramenta de intervenção 

no  campo  das  artes  visuais;  da  irredutibilidade  da  visualidade  ao  discurso;  da 

relação de combate e captura entre os campos visual e discursivo; do jogo como 

atividade e movimento; do campo psicológico, das relações e inter-relacionamentos 

30O trabalho foi uma criação conjunta de vários artistas. Entre eles, Genildo Ronchi, Mara Perpétua, 
Edison Arcanjo, Elisa Queiroz, Marco Neme. (ABREU, Daniela; COUTINHO, Iluska. “Hambúrguer Na Areia.” 
A Gazeta, Cad. 2. Vitória (ES), janeiro 26, 1993).
31 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes. Sala de Arquivos. 7º Festival 
de Verão em Nova Almeida. Catálogo. Vitória, 1995.
32 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes. Sala de Arquivos. 10º Festival 
de Verão em Nova Almeida. Catálogo. Vitória, 1999.
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(Vito  Acconci),  de  interação/  incorporação,  tendo  como  referência  a  noção  de 

“memória do corpo”; da dissolução da arte na vida como “Prática de rigor”, tendo 

como  referência  a  concepção  de  “an-artista”  de  Allan  Kaprow;  do  desenho 

“diagrama” como forma de integração dinâmica dos campos visual e discursivo; e da 

concepção de linha orgânica de Lygia Clark.

Em que outros Festivais você trabalhou? 

Eu já trabalhei no Festival de Inverno de Ouro Preto, em Brasília, um ano 
antes, ou..., seis meses antes de vir pela primeira vez em Nova Almeida eu 
fiz uma oficina em Brasília (1992). Trabalhei também no festival de Goiânia, 
em Goiás Velho, agora nem me lembro todos, mas... fiz coisas em Recife,  
São Paulo e fora do Brasil. Trabalhei em residências com grupos de estu-
dantes, também na Dinamarca, Espanha, Portugal. Enfim, fiz muitas experi-
ências... com formatos diferentes, é claro, agora, com certeza, a situação de 
Nova Almeida foi muito especial.

A que você atribui a condição especial dos Festivais de Verão em Nova Almeida?

O que eu acho... pra mim, Nova Almeida, claro, aquele convento era um 
lugar... Eu acho que tem a ver com escala, é uma coisa que me preocupa 
muito. Eu acho muito interessante pensar a escala. Sé é muito grande a 
coisa  ganha  uma  dimensão  muito  difícil  de  lidar.  Você  cai  para  uma 
dimensão da espetacularidade, muda a forma da comunicação. Então eu 
acho que o Festival tinha uma escala muito boa. A escala do convento era 
uma escala ótima de trabalho, no sentido do local, do tamanho do prédio, do 
espaço de encontros,  do tamanho da sala,  do tamanho dos grupos que 
podem comportar ali e, sobretudo, a escala da cidade. Então, se você faz 
um festival numa cidade grande, cada um volta pra sua casa, você perde 
tempo no trânsito. Em Nova Almeida, você andava a pé entre um bar, o 
convento e a praia. Então eu acho que cria uma escala muito boa pra esse 
tipo de troca que você espera num Festival de Artes, vamos dizer assim, e 
sem os protocolos da formalidade da academia, mas com a mesma, ou até 
mais, se quiser, força de experimentação, de pensamento, enfim. Claro que 
a nossa visão, a minha, como alguém que foi lá, que ministrou uma oficina 
— eu também não tenho a noção completa do evento, principalmente por 
estar também dedicado a uma oficina ― é uma visão que tem sua parcia-
lidade, é uma visão que tem o seu fragmento, mas eu entendo que, nesse 
fragmento, eu consigo perceber, e só se for possível, por uma dinâmica do 
evento como um todo, enfim, porque também é feita uma troca com outros 
participantes  (Fig.  27),  com outros  artistas  e  o  tempo  todo  mantendo  o 
diálogo.

O que você pensa deste instrumento ― conversas ― como modo de mapeamento 

da experiência com os Festivais de Verão em Nova Almeida?

Eu acho que tem a ver com a metodologia que você tá estruturando o traba-
lho. Você falou de Foucault, falou em arqueologia. Quando você fala desse 
conceito de ontologia do presente, eu entendo o que você quer; não colocar 

Figura 26 ‒ Centro de Artes. 
Amarelinho. À esquerda: 
Rosindo Torres; à direita: 
José Augusto Loureiro.
Nova Almeida, 1994
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o Festival  num arquivo morto,  nem fazer uma catalogação convencional. 
Você quer fazer aflorar a intensidade daquele evento como projeto, experi-
ência, campo de experimentações que foi instaurado ali, trazer isso para o 
presente e afirmar a importância disso. Você não tá fazendo uma cataloga-
ção de informações, de nomes, de programas de curso, embora você monte 
um catálogo, que é importante você ter um catálogo de todos os cursos, de 
todo mundo que passou por lá, é claro, mas não é isso, você poderia parar 
o trabalho por aí, mas não é isso que você quer, eu entendo que, pelo que 
foi o evento Festival, indicar a importância disso como uma experiência de 
sociabilidade,  de convívio,  de produção de arte,  de produção de pensa-
mento, de construção de repertório, de discurso crítico, de discursividade 
crítica no sentido do embate de tempo real com a vida. 

Então  quando  você  coleta  das  pessoas  sobretudo  os  depoimentos  da 
experiência lá, no Festival, você está trazendo o material para isso, para 
esse tipo de escrita que você vai instaurar, ou para esse tipo de objeto que 
você vai construir, porque eu estou vendo, pela caixa que você me mostrou, 
que não é só uma questão de escrita, mas é uma questão de escrita e de 
suporte de inscrição dessa escrita.  Você está trabalhando a escrita,  seu 
modo de produção de escrita e seu veículo. Eu acho que a caixa é um 
veículo. Você não quer só aquela encadernação espiral que se produz no 
final de cada curso, daquela dissertação que vai para a biblioteca; você está 
fazendo um objeto mais singular. Então eu vejo isso, eu acho que você quer 
recuperar a intensidade das experiências de cada um naquele Festival. É 
uma  estratégia  adequada  para  a  metodologia  que  você  tá  trabalhando. 
Fazer  do  Festival  não  um  arquivo  de  fatos,  mas  um  momento  dessa 
intensidade  da  experiência,  e  não  tem como fazer  isso  sem fazer  isso 
aflorar novamente no presente. É claro, pra mim, que aquilo abre um ponto, 
uma membrana, uma zona de contato instigante e com toda a carga de 
tensão que isso pode ter ou provocação recíproca,  por exemplo,  com a 
Universidade, na Academia e a Universidade em Nova Almeida. São dois 
modos. Eu entendo que às vezes um modo pode estranhar o outro modo, 
agora,  você fazer  essa coisa transitar  de um lado para o outro  é  muito 
importante.

Figura 27 – Centro de Artes. 
Oficina Ritmo de congo. 
Mestres Nelson, Zé Bento e 
João. No centro, com o 
tambor nas mãos, Márcia X.
Nova Almeida, 1997

Figura 29 – Mara Perpétua. Mara e Nilson com objeto NBP. Vitória, 1995
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Parece que não vai ser possível delimitar um lugar específico para nossa conversa, 

porque ela atravessa vários níveis de motivação, porque ao mesmo tempo em que 

exercito um método de pesquisa propondo uma conversa, e não uma entrevista, 

sobre os Festivais de Verão, também não consigo deixar de colocar em avaliação o 

modo como coloco esse método em prática, sabendo que a conversa está sendo 

elaborada com um artista professor cuja experiência admiro.

Ela tem vários lugares... Estou aberto, é uma conversa que me interessa 
também, interessa te  ouvir,  e me interessa a chance de falar as minhas 
questões e impressões sobre esses temas que você traz, e seu  feedback 
sobre o projeto também é importante, e também quando você falou que tava 
pesquisando a história do Festival e do Amarelinho. Poxa! É uma coisa que, 
como eu te escrevi, pra mim é muito cara, muito. Eu vejo com muita alegria 
porque foi um espaço que pra mim se colocou como um espaço de experi-
mentação. Não é à toa que esse objeto chega em janeiro de 1995 aqui, 
inclusive a Márcia Prezotti. O material que ela me manda é do Natal que ela 
passa com a família, ou seja, 25 de dezembro de 1995.

Então, foi basicamente este objeto, que foi construído pela primeira vez em 
Londres, quando eu estava morando lá, fazendo um curso, um mestrado, 
um ano, um ano e meio. Então ele chega no Brasil. 'Mando por avião, navio,  
sei lá o quê'. Chega a caixa em outubro de 94 no Rio e vai direto para o 
Paço Imperial. Numa exposição no Paço Imperial. De lá vai pra minha casa. 
Nem cabia  na minha casa porque eu estava morando num apartamento 
pequeno, então ele fica no ateliê de uma amiga hospedado ali. A primeira 
chance  que  eu  tenho  de  movimentá-lo  é  mandar  para  Vitória.  Mandar, 
primeiro, para a Márcia (Figs. 30, 34 e 35), depois, não sei se foi Márcia, 
Mara, Rosana, ou se foi Márcia, Rosana, Mara (Figs. 29, 34 e 35). Mas isso 
foi logo que o objeto chega, foi a primeira participação aqui, no Brasil. Em 
Londres, teve uma participação com o objeto.

Eu  fiz  também  uma  peça  em  papel  quando  fui  para  um  workshop na 
Espanha, em julho de 94. Eu coloquei esse objeto de papel lá para fazer 
uma panfletagem, apresentei o projeto, foi quando eu vi o objeto físico pra 
ser trabalhado. Daí eu fui  pra Londres e lá foi  feito um protótipo que eu 
perdi, e foi feita a peça que foi exposta lá e veio pra cá, a mesma que veio  
pra Vitória.

Figura 30 – Márcia Prezotti. Lívia. Vitória, dezembro, 1995
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O primeiro vídeo que eu recebo do projeto é o vídeo do Sim ou Zero (Figs. 
31, 32, 33, 34 e 35). Eu tô na minha casa, lá no Rio, nesse apartamento,  
logo depois que eu voltei de Nova Almeida, em 93, de minha participação no 
5º Festival, chega um pacote pelo correio com uma fita que eu coloquei no 
vídeo cassete e eu tive um choque mesmo, de alegria com o que eu vejo 
que  eles  fizeram,  com  o  vídeo  que  eles  fizeram  lá,  na  Enseada  das 
Garças,33 que  é  tão  interessante,  com  tanto  investimento,  com  tanta 
intensidade, com tanta potência, explorando uma coisa do projeto que é a 
multiplicação da marca, de um jeito, claro, que eu jamais poderia fazer, já 
mostrando uma reação, um feedback, o que foi muito legal. E depois, em 
Nova Almeida, quando eu volto, em 1999... Eu vim em 93, voltei em 95 e 
depois em 99.

33 As Figuras 31, 32 e 33, apresentadas neste trabalho, ilustram outras intervenções produzidas pelo 
grupo Sim ou Zero relacionadas com à ideia de contaminação defendida no projeto NBP.

Figura 33 – Sim ou Zero. 
Still do vídeo Sim ou Zero com NBP. 
Enseada das Garças (ES), 1993

Figura 32 – Sim ou Zero. 
Estudos de Alexandre Antunes 3.
Enseada das Garças (ES), 1993

Figura 31 – Sim ou Zero. 
Edmilson e Wagner Vasconcelos. 
Enseada das Garças (ES), 1993
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Em sua tese de doutorado (2008), você fala sobre uma “conversa que nunca existiu 

entre  Lygia  Clark  e  Joseph  Beuys”.  Você  diz  que  o  projeto  “Você  gostaria  de 

participar de um experiência artística?” acontece como resultado dessa conversa. 

Poderíamos falar um pouco sobre isso?

Claro. Eu tive um interesse pelo Beuys, sim, nos anos 80, como todo mundo 
que tá construindo as referências nesta área da arte contemporânea. Então 
eu tive um momento maior de fissura pelo Beuys. Cheguei a escrever um 
pequeno ensaio quando fiz um curso da PUC, de especialização, um curso 
sobre o Beuys. Estudei um pouco aquele catálogo da exposição que ele faz 
no Guggenheim, depois,  um pouco eu abandonei,  me cansei da retórica 
dele,  ele  é  um político,  mais  eu ficava fascinado pelas ações dele,  pela 
relação dele se considerar um escultor, dele usar esses materiais, como a 
banha, como mel, isso tudo me fascinou, mas isso um pouco eu esqueci. 
Mas,  quando eu fui  convidado para a  Documenta XII  em Kassel  (2007), 
quando eu fui pra lá ― fui um dos primeiros convidados a ir pra lá... Eu fui 
convidado, em 2005. Apresentei um projeto e minha primeira ida lá foi em 
janeiro de 2006 pra começar a preparar o meu projeto, um ano e meio antes 
da exposição abrir, e voltei lá novamente em setembro ― pouco menos de 
um ano antes da inauguração, que se daria em junho de 2007 ―, ou seja, 
eu voltei em setembro de 2006. Foram feitos dez objetos lá, em Kassel, que 
circulariam por  ali,  seis  na  cidade  e  quatro  foram enviados  para  outros 
locais.  Eu cheguei...  A  Documenta abriu em junho de 2007, mas, desde 
setembro de 2006, esses objetos começaram a circular, seis na cidade de 
Kassel.

Lá em Kassel (Figs. 34 a 37) se referi-
ram  ao  objeto  como  escultura  social, 
Falavam: 'Olha!  Esse  objeto  é  uma 
escultura social'.  Eu pensei: 'Caramba, 
olha  o  Beuys  aí  de  novo'. Inclusive, 
esse objeto foi usado numa escola em 
Kassel,  escola  primária,  secundária, 
uma escola em que o Beuys tinha plan-
tado  árvores...  tinha  colocado  pedras. 
Então, assim, ele tinha agido na cidade. 
Eu fiz até uma foto do objeto do lado de 
uma dessas pedras, mas o que me rea-
vivou essa referência do Beuys foi exa-
tamente  o  projeto  ter  sido  imediata-
mente lido pelos moradores da cidade 
que usaram esse objeto como escultura 
social. Aí eu vi, claro, que tava a memó-
ria  do  Beuys  ali,  então  eu  não  tive 
nenhuma restrição mais em fazer essa 
associação,  porque  a  associação  que 
eu tinha conscientemente,  que eu lido 
com  ela,  que  eu  procuro  elaborar 
quando eu penso, é a associação com 
a  Lygia  Clark,  que  é  muito  mais  pró-
xima,  em  várias  instâncias.  Pensar  a 
linha orgânica, a membrana, região de 
contato. Eu digo que, no meu trabalho, 
a  linha  orgânica  se  transforma  em 
membrana, que é uma maneira de reler 

Figura 35 – Ricardo Basbaum. Você 
gostaria de participar de uma experiência 
artística? Detalhe do painel com nomes 
de todos os participantes no projeto até 
2007. Documenta XII. Kassel, 2007 

Figura 34 – Ricardo 
Basbaum. Você gostaria de 
participar de uma experiência 
artística? Painel com nomes 
de todos os participantes no 
projeto. Kassel, 2007
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a linha orgânica da Lygia Clark. Penso a linha orgânica também como uma 
ferramenta conceitual, e pensar esse objeto como uma espécie de objeto 
relacional também, não é? Ele vai embora. O que importa é a experiência 
realizada; não importa o objeto, ele some, mas fica a experiência na memó-
ria  daquela  pessoa,  do  participante,  daquele  que  experimenta.  Então, 
quando lá,  em Kassel,  houve essa leitura do objeto tão direta,  imediata, 
como escultura social, eu achei incrível, porque aí não foi uma associação 
que eu forcei, uma construção teórica, nada disso. Foi uma associação nas-
cida e avivada ali mesmo, em Kassel. 

No doutorado... Eu terminei o doutorado em 2008, entrei em 2004. Eu entrei 
no doutorado querendo fazer algo sobre esse projeto, Você gostaria de par-
ticipar de uma experiência artística?. Apresentei o projeto em 2003 ainda. 
Eu considerava que, eventualmente, a Universidade seria um lugar interes-
sante para esse projeto ser pensado, ser ativado, na medida que ele tam-
bém não se presta a certas relações com o circuito da arte, como o mer-
cado, nada disso ― em relação ao mercado, eu procuro proteger esse pro-
jeto. Eu não posso vender aquele objeto, eu não posso vender as experiên-
cias que as pessoas fazem com ele, não é? Não são minhas.  

Então, no meio desse processo do doutorado, apareceu o convite para a 
Documenta e o convite era assim: 'O que você quer apresentar?' Eu podia 
apresentar o que quisesse. Eu achei: 'Bom! Já que estou nesse embalo, 
entrei no doutorado com esse projeto ― o convite da Documenta', então me 
parece que vai ser, paradoxalmente, a primeira oportunidade de apresentar 
esse projeto nas suas diversas etapas'. A Documenta é um lugar de supervi-
sibilidade, um lugar que todos os holofotes estão ali, virados para lá. Então, 
curiosamente, foi uma das primeiras vezes, se não a primeira, em que eu 
apresentei todas as etapas desse projeto, inclusive adicionando mais coi-
sas, que foi a instalação que eu criei lá, e aí,  nesse momento, o projeto 
Você gostaria de participar de uma experiência artística?  muda de escala, 
passa de um ou dois objetos que haviam em circulação, para vinte, porque 
aí eu propus produzir vinte peças novas. Dez foram feitas na Europa, em 
Kassel, e dez foram feitas no Brasil, em Florianópolis. Eu distribuí essas dez 
peças para vários lugares em Kassel,  mantive seis objetos por causa da 
Documenta e os outros foram para outros locais, outros países, inclusive.

Hoje  estão  circulando  alguns  por  aí.  Alguns  desaparecem,  eu  perco  o 
contato. Tem um em Chicago, um no País de Gales, um na Estônia, em São 
Paulo, tem um no Rio,  tem um em Porto Alegre e...  tem uns por aí  que 
também às vezes eu perco um pouco porque às vezes eu sou meio rela-
xado e deixo a coisa ir rolando e às vezes os contatos somem. Enfim, o 
projeto  não  parou,  eu  mesmo  me  surpreendo  com  o  interesse.  O  ano 
passado, um grupo de estudante da Estônia se interessou pelo objeto e 
consegui mandar uma peça para lá, em uma exposição que foi organizada 
em  Plymouth,  no País de Gales.  Eles quiseram o projeto  e  eu consegui 
mandar pra lá. Fiz uma exposição em Chicago a partir desse projeto e foi 
muito interessante, consegui deslocar uma peça para lá também. 

Em São Paulo, na Pinacoteca, uma exposição em que o Guy Brett34 fez a 
curadoria, ele queria esse projeto ― eu propus a ele, e ele aceitou. Então o 

34 Exposição “Aberto fechado: caixa e livro na arte brasileira”, de 20 out. A 13 jan. 2013, na Pinacoteca 
do Estado de São Paulo. Cerca de 90 obras realizadas pelos artistas: Amelia Toledo, Anna Bella 
Geiger, Anna Maria Maiolino, Antônio Dias, Artur Barrio, Cildo Meireles, Ferreira Gullar, Hélio Oiticica,  
Jac Leirner, Luciano Figueiredo, Lygia Clark, Lygia Pape, Mira Schendel, Paula Gaitán, Raymundo 
Collares,  Regina  Silveira,  Regina  Vater,  Ricardo  Basbaum,  Rubens  Gerchman,  Sérgio  Camargo, 
Tunga, Waltercio Caldas e Willys de Castro. (Disponível em: <http://www.pinacoteca.org.br/pinaco-
teca-pt/default.aspx?c=exposicoes&idexp=1149&mn=537&friendly=Exposicao-Aberto-fechado-caixa-
e-livro-na-arte-brasileira>. Acesso em: 15 maio 2013).

Figura 36 Ricardo Basbaum. 
Você gostaria de participar de 
uma experiência artística? 
Instalação, Documenta XII. 
Kassel, 2007
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objeto  circulou  por  São  Paulo.  Agora  mesmo,  uma  exposição  que  foi 
inaugurada em outubro e encerrou em janeiro (2013), então [o projeto] está 
muito vivo. Enfim, o meu papel é o de manter a circulação. Virtualmente, eu 
não sei quando isso vai terminar.

A partir de 2007, com a participação na Documenta de Kassel, que tipo de implica-

ção essa mudança de escala coloca para o trabalho?

A mudança se dá numa responsabilidade maior, no sentido de uma escuta 
que tem que ficar  cada vez mais apurada numa certa  medida,  porque o 
projeto começa a ter dobras. Uma coisa é em 1994-95, quando esse objeto 
nunca havia circulado e não havia uma história dele mesmo, agora alguém 
que  recebe  esta  peça  é  capaz  de  ver  outras  experiências  realizadas, 
consultar um arquivo. Então você já trabalha a partir de um feedback, não 
é?.  De  uma  história  que  o  próprio  projeto  vai  construindo  dele  mesmo, 
então,  vão  se  adicionando  camadas,  aumentam,  assim,  os  fios  dessas 
relações que o projeto estabelece. O meu papel sofre também mudanças no 
sentido de eu considerar que não sou mais o único responsável por ativar o 
pensamento desse projeto, eu já não me sinto capaz. Acho que não é mais 
uma responsabilidade [só] minha, no sentido de que, no início, eu me via 
como: 'sou eu que tenho organizar essas coisas'. Hoje eu penso. 'Não! Eu 
preciso  de  outras  pessoas  que  vão  me  ajudar  a  pensar  nisso,  porque 
sozinho não sou capaz'. Eu tenho que dar um passo atrás também, tenho 
que descobrir.

Então, eu acho que, na questão da escrita, a modificação é a minha relação 
enquanto autor. Eu tenho que encontrar outras posições em função dessas 
mutações que o projeto vai se dando. Então eu vejo um pouco isso, sou 

Figura 37 – Ricardo Basbaum. 
Você gostaria de participar de uma experiência artística?
Instalação para a Documenta XII. Kassel, 2007 
(estrutura arquitetônico-escultórica)
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quase, numa certa medida, um outro participante. Só que a minha participa-
ção não se dá pegando esse objeto; minha participação, quando eu vou lidar 
com essas coisas todas, eu dou o meu feedback. A minha experiência se dá 
não com a peça; a minha experiência se dá com o próprio projeto, não é?. 
Enquanto um objeto, vamos dizer assim. Ser capaz de perceber as transfor-
mações do projeto, pra onde ele está indo e o que eu devo fazer: Como eu 
tenho que me transformar como autor em relação a isso? Qual é o meu 
papel? Porque, na verdade, eu sou um autor paradoxal,  não é? Sou um 
autor que procura coautores e, sem esses coautores, a minha fala corre o 
risco de ser uma fala meramente... Corre o risco de ser uma fala decorativa.  
Na verdade, o meu cuidado ― assim o vejo muitas vezes ― é cuidar, é evi -
tar que esse processo se feche em conclusões, em resultados e palavras 
finais. É manter uma certa dinâmica na pulsação, não é? Então aí, ao invés 
de amarrar resultados, você tem que manter em aberto, tem que [manter] 
uma produção de conceitos que sejam conceitos abertos, uma interferência 
que não seja uma interferência conclusiva, de fechamento. É manter aberto, 
é manter o sistema aberto, de certa maneira. Eu vejo assim esse tipo de cui-
dado.  E  também,  claro,  às  vezes  eu  me  pergunto:  'Isso  não  tem  que 
acabar?'.

Você  disse  há  pouco  que  o  projeto  “Você  gostaria...?”  não  se  presta  a  certas 

relações com o circuito da arte como o mercado. Já houve, por parte de alguma 

instituição, o interesse em adquirir o projeto?

Houve. Quando a exposição terminou em Kassel,  o curador da Documenta 
me disse  que,  eventualmente,  a  própria  Documenta,  que  adquire  um ou 
outro trabalho da Documenta, não todos, a cidade de Kassel teria interesse 
em adquirir  a  peça  e,  naquele  momento,  eu  me  animei,  porque  aquilo, 
fisicamente, é uma peça grande, que não tem como levar pra casa, inclusive 
isso me fez manter o trabalho num depósito durante meses, pagando uma 
soma considerável na Alemanha, mas essa questão nunca veio. Ao mesmo 
tempo, quando veio o interesse, eu pensei: 'O que que eu faço? Eu posso 
vender  isso?  Eu  posso  usufruir, eu,  Ricardo, do  lucro  da  venda  desse 
projeto? Como isso pode ser vendido de modo que não fique parado num 
acervo? A instituição que compra será capaz de entender que a cada mês eu 
possa ter que levar um vídeo novo para lá? Que aquele objeto tem que sair 
do  museu  e  continuar  circulando?'.  Tudo  isso  foram  questões  que 
apareceram. Por exemplo, sobre a venda, eu concluí que, se eu vendesse, 
eu não poderia usufruir do lucro, na medida em que isso envolve esforço de 
tanta gente, que fez coisas, experiências. Então, me sugeriram ― e  achei 
boa a sugestão ― que, se eu vendesse, que deveria constituir um fundo do 
próprio  projeto  para  poder  investir  no  site,  para  investir  num arquivo  de 
documentação, pagar um assistente para me ajudar a organizar isso. Que 
esse  dinheiro  não  fosse  simplesmente  para  minha  conta  bancária.  Eu 
poderia ter ― vamos dizer assim ―, uma comissão de dez por cento, mas 
que, nesse projeto, particularmente, se eu vendesse, o dinheiro constituiria 
um fundo para que o projeto continuasse a existir, ― então eu achei que era 
ótima a solução. 

E a solução da instituição que adquirisse? Como ela cuidaria? Eu percebi 
que a única maneira de a instituição aceitar qualquer coisa nesse sentido 
seria  elaborar  um  contrato,  como  existe. Muitos  artistas  fazem  isso. 
Desenvolvem contratos que medeiam a relação da obra com o colecionador. 
Quando compra, o colecionador se compromete a assinar aquele contrato e 
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ele só pode fazer aquilo que o contrato permite. Então, esse contrato desse 
projeto tem que dizer que aquele objeto tem que se movimentar, que aquele 
objeto  pode  ser  eventualmente  destruído  por  um  participante,  pode  ser 
dobrado ao meio ― sei lá, que a instituição possa até fazer uma nova peça 
se for o caso, que ela, eventualmente, pode ter que gastar um dinheiro para 
fazer fotografias, pra editar um vídeo, não sei.

Nesse momento, digo, de 2007 até hoje [2013], nunca foi vendido, porque 
essa instituição, a cidade de Kassel, desistiu da compra. Não fez a compra, 
então  o  objeto,  esse  projeto  nunca  foi  vendido.  Kassel  iria  comprar  a 
instalação que estava na Documenta, não foi comprada, então, no momento, 
todo o projeto é meu. 

Vamos  dizer  assim,  o  projeto  é  um  arquivo  de  imagens,  vídeos  e 
documentos. Eu cheguei a pensar também que esse projeto, a maneira dele 
lidar  com a instituição,  não é entrar  num acervo;  é a instituição alugar o 
projeto por um tempo ―  por seis meses vai  ficar no museu tal,  por seis 
meses no museu tal, outros seis meses no centro cultural tal. Esse projeto 
tem que entender sua própria situação e criar suas ferramentas. Essa foi a 
maneira  que  eu  consegui  desenvolver,  a  partir  de  2011,  quando  fui 
convidado para  uma exposição  na Antuérpia  (Bélgica),  dentro  do  projeto 
Europalia, [quando] eu fiz a segunda tentativa desse objeto ficar dentro de 
um museu, a primeira foi a Documenta. 

A Documenta tem o apelido de O museu dos cem dias, porque ela dura cem 
dias em exposição. Eu percebi que o meu projeto, a minha instalação na 
Documenta era o museu do meu projeto, era o museu do Você gostaria de 
participar  de  uma  experiência  artística?.  Então,  era  o  museu  dentro  do 
museu. A minha instalação na Documenta criava uma maneira de organizar 
o arquivo, das pessoas sentarem ali e verem o arquivo, acessarem o site do 
projeto. Tinha, inclusive, uma peça [um objeto NBP] que ficava presa por ali, 
dentro de uma estrutura e não podia sair de lá. Ela ficava presa num display 
de exposição, meio antagônico à própria natureza de circulação do projeto, 
mas,  para mostrar  que,  quando aquilo  está  em exposição,  o objeto  está 
trancafiado. Enfim, eu chamo aquilo de museu dentro do museu. 

Na exposição na Antuérpia, eu fiz a segunda tentativa, que foi também uma 
estrutura com aqueles materiais que eu trabalho, com metal, aquela grade, 
mas que eram bancos e também a estrutura de uma cama, e as pessoas 
sentavam ali. Era uma estrutura modular e, dentro dessa cama, que era uma 
estrutura mais  larga,  de dois  metros,  dois  metros e  meio,  que abria  por 
baixo,  ela  é  oca  na parte  de  baixo,  quando você  abre,  o  objeto  está  lá 
dentro. Então a instalação está no museu com o objeto embaixo dessa cama 
e, assim que a exposição inaugura, o próprio museu abre aquela porta e 
retira a peça e ela sai do museu para circular onde for, e esse participante 
experimenta e depois essa peça volta para o museu, entra debaixo dessa 
cama e sai novamente. Ao mesmo tempo, na parede, tem um diagrama do 
projeto,  um diagrama feito  especialmente para essa situação,  que ocupa 
metade  da  parede  apenas,  a  outra  metade  vai  sendo  ocupada  pela 
documentação dessas escapadas do objeto. Ele sai de lá, é utilizado por 
alguém, se produz documentação que vai imediatamente para essa parede 
do museu e o objeto volta, entra embaixo da cama e assim por diante.

Então, essa estrutura, por exemplo, permitiria que o museu pudesse ter essa 
peça,  mas  o  museu  tem  que  aceitar.  Uma  coisa  que  não  acontece 
normalmente. Você abre uma exposição, aquilo não pode sair e voltar, sair e 
voltar. 

Para  a  Pinacoteca  [onde  expôs  a  peça  em  São  Paulo,  2012],  é  um 
transtorno ter que tirar a segurança ― esse negócio sai e entra. Você vê que 
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a instituição não está preparada ainda para entrar e sair. Eles têm medo do 
roubo de obras, enfim. Neste momento, eu estou pensando essa estrutura 
como uma estrutura que pode estar em um museu num momento, depois sai 
e vai para outro.

O que são os diagramas no seu trabalho?

O que eu chamo de diagrama do projeto, que é um mapa (Fig. 39), que tava 
em Kassel ― você já deve ter visto em alguma foto ―, que tá na minha tese 
também. Na minha tese, eu falo da construção desse diagrama, das várias 
etapas. Ele vai ficando cheio de camadas, inclusive a partir da tese eu inclui  
oito questões ali no diagrama que são os capítulos da tese. Mas, nesse dia-
grama,  eu nunca apago nada;  eu sempre vou  acrescentando mais uma 
camada na medida que é necessário, que aparecem elementos de  reflexão 
novos sobre o projeto. A última coisa que eu acrescentei nesse diagrama 
até o momento, em 2011, foi uma outra linha, um outro campo que dizia que 
talvez o interessante para esse projeto seja Você gostaria de participar de  
uma experiência artística?, que já existe desde 1994, portanto há dezenove 
anos. O ano que vem são vinte anos do projeto ―, pensar que instituição 
esse próprio projeto desenharia para se estruturar,  para se manter,  para 
continuar  existindo,  porque,  claro  que  eu  começo  a  pensar  como  esse 
arquivo vai ser organizado, porque eu cuido disso, e depois? Daqui a trinta 
anos, eu não vou estar mais cuidando disso, onde vai estar esse negócio? 
Embora esse objeto possa ser feito daqui a cem anos, ele é um múltiplo,  
daqui a duzentos anos alguém pode fazer esse objeto, ele é um múltiplo, 
eles são sempre iguais, mas eu tenho que começar a pensar como ele vai 
se estruturar institucionalmente, então um caminho interessante é pensar 
como esse projeto desenha o seu próprio modelo de instituição. Eu estou 
começando a pensar  nisso,  ainda como um projeto,  ainda  especulando, 
mas é um caminho interessante que ele aponta.

Atualmente, o  site do projeto NBP recebe os arquivos no formato digital. Você tem 

um banco de dados digitalizados, diferente do início do projeto, quando as pessoas 

lhe enviavam os arquivos em forma de objetos, imagens e suportes audiovisuais, o 

que  resulta  numa  mudança  importante.  Você  tem  pelo  menos  dois  modos  de 

circulação do  arquivo:  um que  você  visualiza  e  acompanha pelo  site,  e  o  outro 

materializado pelo participante que faz um caminho desconhecido.

É, mudou. Mudou? Pra bem ou pra mal ao mesmo tempo. Não sei se é bom 
ou ruim exatamente. No meu trabalho, em minha tese, tem uma hora que eu 
falo do arquivo como membrana, porque é claro que a WEB é insuficiente. 
Ao mesmo tempo, esse projeto, que começou em 1994, antes da internet 
existir como a gente conhece hoje, dela existir socialmente e nem se tinha a 
ideia de rede social, esse projeto instaura uma rede social, ele já se instaura 
como rede, ele já fala disso. Então, quando eu fiz o  site, eu percebi que o 
site é o lugar do projeto, no sentido de que é o lugar do arquivo, mas o 
arquivo digitalizado. Por exemplo, o que a Mara fez, não tem mais (Fig. 38), 
e outros, porque eu recebia o material pelo correio. Isso é uma perda, se 
perde alguma coisa aí,  mas outras coisas acontecem, que é o comparti-

Figura 38 – Mara Perpétua.
Caixa e livro/registro NBP. 
Vitória (ES), 1996
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lhamento, a transmissão rápida, o compartilhamento rápido das informações, 
mas, ao mesmo tempo, tem que se fazer isso sem perder a intensidade de 
cada experiência realizada. Isso é uma coisa que me preocupa, claro, senão 
também o trabalho não acontece. A relação das pessoas com esse objeto só 
tem sentido se tiver uma intensidade, se for um envolvimento do desejo e a 
vontade de trabalhar. É assim que ele acontece.

A partir da questão de como o projeto NBP mobiliza a produção de textos ― entendo 

que o seu projeto trabalha com essa condição ―, assim como Duchamp, que é um 

artista importante para o que se entende hoje como arte contemporânea, alguém 

que mobilizou toda uma construção de escrita que se mantém aberta. Tem uma frase 

sua  que  me chamou muita  atenção  por  apresentar  esse  modo duchampiano ― 

“'Criar problemas para si próprio' é o nome carinhoso desta insensatez” ―, e que 

achei  muito  bonita  por  mostrar  esse  cuidado  de  construção.  Enquanto  estava 

ouvindo você falar, fiquei pensando nessa frase e na dificuldade que ela lhe impõe, 

de um projeto que nunca o deixa em paz, que sempre o coloca numa condição de 

ter que produzir  novamente alguma resposta e que deve ser também uma outra 

pergunta, como uma promessa de desassossego. O que me parece um modo mais 

difícil de relação com a arte.

Legal isto que você fala, porque de fato acontece isto. Pra mim, minha vida, 
como artista, meu trabalho, não se resumem a esse projeto. Digo assim, 
existe o trabalho Você gostaria de participar de uma experiência artística?, 
mas existem também os Jogos e execícios eu & você, existem agora o que 
eu tenho feito que são as  Conversas coletivas, existe o que eu chamo de 
Sistema-cinema, que é uma coisa de circuito fechado. Tem os  Diagramas, 
enfim,  tem projetos  que  eu  faço  e  posso  vender  e  podem entrar  numa 
coleção,  mas,  no  meio  disso  tudo,  o  projeto  Você gostaria...?  tem uma 
diferença, uma singularidade que é diferente dos outros projetos meus e 
que para mim é importante manter, é importante. Eu poderia me dedicar só 
ao  Você gostaria...?  e eu teria trabalho suficiente e não daria conta dele, 
mas  eu  não  quero  fazer  isso,  eu  não  quero  ficar  só  nesse  projeto.  É 
importante  pra  mim  sair  dele  e  fazer  as  outras  coisas,  assim  como  é 
importante, quando eu faço as outras coisas, ter esse projeto para também 
me puxar. Então, de alguma maneira esse projeto é exatamente como você 
falou. Ele é um ponto que me puxa para fora de mim mesmo, ele me obriga 
a o tempo inteiro me pensar e me repensar, quer dizer, se eu quiser, se eu 
quiser  mantê-lo  em aberto.  Mas  ele  desempenha  esse  papel.  Desde  o 
início, ele se estruturou em três perguntas. Está no diagrama do projeto, na 
primeira  versão  dele,  de 94.  Ele  termina  lá  com três  perguntas:  'O  que 
acontecerá com: o projeto NBP? O espectador? O artista?'. 

Este projeto só existe devido ao fato de que ele permanentemente, basica-
mente convida. Para mim é um projeto que se fez importante da maneira em 
que eu me construí e me construo como artista, porque ele me obriga a ir ao 
outro em busca de uma resposta que nunca é final ― mas eu não tenho. Eu 
digo: 'Eu não sei'. E vou perguntar: 'E aí? O que eu faço? Como é que é 
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isso? O que que é isso? Eu não sei...'. E, então, delegar ao outro, de certa 
maneira, um processo de trabalho conjunto, não é?

Na Bienal de São Paulo, 2012, você produziu o trabalho Conversas coletivas, como 

é esse trabalho? Como ele acontece? Ele se relaciona com Você gostaria de parti-

cipar de uma experiência artística?.

Eu trabalho com um grupo, a gente constrói um texto coletivo, uma espécie 
de roteiro conjunto, depois a gente faz uma leitura pública. É uma série que 
eu tenho trabalhado recentemente que eu chamo Conversas coletivas.

A gente faz um roteiro conjunto que é composto por todo mundo e isso é lido 
em público,  e essa leitura  é percebida também como produção de som, 
como canto também. De um certo modo, a gente grava e este som, volta 
para a instalação como peça sonora e fica presente ali, vozes sobrepostas, 
uma leitura polifônica. 

É  bem  interessante,  é  um  roteiro  que  envolve  várias  línguas,  inglês, 
português. Nesse caso […], a gente tinha vários idiomas no grupo, polonês, 
apesar do inglês ser a língua que permitia a nossa comunicação, o texto final 

Figura 39 – Ricardo Basbaum. Conversas & exercícios [área instalação + conversa 
coletiva]. 30ª Bienal. São Paulo, 2012. Parede com Diagrama do projeto
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envolveu  português,  polonês,  inglês,  hutu,  uma  língua  indiana:  malaiala. 
Todos os participantes que aceitaram um convite trabalharam juntos ali. De 
certa maneira, essa fala tem a ver um pouco com o Você gostaria...?, mas 
não apenas.

Considero que alguns artistas elaboram o humor com uma atenção muito especial. 

O Marcel  Duchamp, o Waltercio Caldas e  Guimarães Rosa, que eu acho de um 

humor belíssimo, o modo como ele brinca com as palavras, como uma criança e ao 

mesmo tempo tão sério, que disfarça todo o humor que está lá mantendo viva a 

escrita. Você pensa o humor no seu trabalho? Como?

Penso, mas não o humor no sentido de você cair  na gargalhada, mas o 
humor como um desarmamento, de você poder se desarmar, como abertura 
de clausuras, então quando eu digo: NBP - Novas Bases para a Personali-
dade, é claro que você tem que entender isso com um fio de humor, eviden-
temente.  Não é um experimento de Psicologia dura, de behaviorismo, de 
condicionamento, de estampagem, como fazem com animais, não. Mas uma 
das ferramentas do pensamento, que é também o humor. Mas o humor tem 
muitas gradações. Tem o humor como escárnio, tem o humor como ironia, 
tem humor... Acredito que uso humor num grau de descondicionamento, de 
desarmamento, de ruptura de rigidez e como acelerador do pensamento. As 
vezes com humor você vai mais rápido numa coisa do que pelo passo a 
passo da racionalidade linear, porque o humor vai no ponto, na mosca. Sem 
dúvida, se você vê essa imagem aqui [um homem se movimentando com 
uma das pernas passando pelo orifício do objeto NBP], tem que ter humor 
pra vê-la, para fazer esta foto, para fazer isto com esse objeto. Mas eu posso 
dizer: 'Isso aqui é o quê? É dança contemporânea? O que é isso?'. Essa 
sequência de fotos pode ser tanta coisa, não é? Tem que ter humor para 
entender isso, mas não é uma piada que você ri e vai contar para o outro; é 
uma construção em que o humor está ali pra você pensar mais rápido, para 
você se aproximar das coisas e para poder escapar de certos momentos de 
clausura.

 * * *

Li  recentemente  o  livro  do  Calvin  Tomkins  (2009),  As vidas dos artistas. Estava 

buscando experiências de escrita a partir de entrevistas ― que é o que ele faz para 

para escrever aquele livro. O livro relata as experiências de vida e arte de nomes 

consagrados  pelo  mercado  internacional  de  arte  contemporânea:  Damien  Hirst, 

Cindy Sherman,  Julian  Schnabel,  Richard  Serra,  James Turrell,  Matthew Barney, 

Maurizio Cattelan, Jasper Johns, Jeff Koons e John Currin. Mas fiquei muito impres-

sionado com a ausência de densidade, com o peso que o mercado parece exercer 

sobre aquelas produções, e isso não parece ser um problema para eles. Não parece 

ter  aquele  comprometimento  ético  que  se  pode  notar,  ou  que  alguns  autores 

Figura 40 – Ricardo 
Basbaum. Conversas & 
exercícios [área 
instalação 
+ conversa coletiva], 30ª 
Bienal. São Paulo, 2012
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ressaltam nas obras de artistas como Hélio Oiticica, Lygia Clark, ou mesmo naquela 

tensão que o Marcel Duchamp construiu para manter um jogo com o mercado que 

fosse favorável para o tempo e ação do artista. 

Esses  artistas  que  o  Calvin  Tomkins  escolheu...  Poxa  vida!  Também,  é 
oposto do que... Eu não sei, sinceramente, é o oposto do que o Guy Brett  
faz, é o oposto. Não tem como. São artistas completamente incrustados em 
outra lógica de relação, deles com a produção e deles com o mercado. O 
Damien Hist é impossível falar desse cara. O que falar? Só fazer crônica 
social, e nem o Jeff Koons, o Jeff Koons é mais interessante, um pouco mais 
inquieto. Essa questão que você indica, eu não vejo como ela pode existir 
nem no Jeff Koons nem no Damien Hist. Esses artistas eles trabalham numa 
escala de economia do trabalho que eles acreditam, eles aceitam, mas isso 
tem um preço a pagar. Acho que não tem como e o próprio escritor Guy Brett 
e o escritor Calvin Tomkins se colocam de modo totalmente diferente nesse 
cenário. O exemplo que você mostra dá para criar polaridades opostas: Guy 
Brett e Oiticica numa ponta e Calvin Tomkins e Damien Hist na outra ponta, 
são antípodas. 

Talvez quando o Calvin Tonkins escreve sobre o Jasper Johns e Duchamp, 
ele pode ver outras coisas. Quero dizer, talvez eu esteja até expressando 
um preconceito. Quando eu vejo Oiticica, vejo que ele se movia em um outro 
terreno,  em  uma  outra  margem  de  mobilidade  que  ele  fez  questão  de 
manter, ele morou em Nova York e, em nenhum momento, ele fez questão 
de  desenvolver  uma  carreira  no  sentido  convencional.  Poderia  perfei-
tamente, se ele quisesse, buscar um outro caminho, mas ele quis manter um 
outro tipo de conversa e deslocamento. Agora, ele não viveu os anos 80.

Damien  Hist,  Jeff  Koons  e  Cindy  Sherman  já  aceitam se  colocar  numa 
escala  de  economia  do  trabalho  que  eles  são  praticamente  pequenas 
empresas, pequenas corporações que assinam um nome só. Eu não tenho 
nada  contra,  mas  são  coisas  diversas.  Mas,  enfim,  eles  também  estão 
atentos  ao  que  seria  o  campo  da  arte  contemporânea.  Talvez  a  Cindy 
Sherman  e  o  Jeff  Koons  um  pouco  mais  que  o  Damien  Hist,  porque, 
sinceramente, eu não vejo nada ali que possa servir pra pensamento, não 
vejo  nada  útil.  Apenas  como  um  contraexemplo,  como  alguém  que 
demarcou um lugar e fez falar o extremo do que é o mercado de arte hoje,  
alguém que quis levar essa questão ao extremo, ao seu, vamos dizer assim, 
a uma espécie de informação exponencial. Então é isso. É uma informação 
sobre economia do fetiche, sobre manipulação de um grupo social e como 
esse grupo faz mover a história da arte. Ele fala da economia Londrina, ele 
fala da Margareth Tatcher, fala da economia da Inglaterra frente ao mundo. 
Enfim, todo artista tem algo a dizer nesse sentido. Faz seu trabalho falar, 
mas é um terreno muito árido comparado com o terreno do Hélio Oiticica. 

O Duchamp é outra coisa. Ele viveu uma outra época e um outro momento. 
Quando você tava falando, no início, da instituição, o Duchamp teve a inteli -
gência de deixar toda a obra dele num lugar,  o  Etant Doné  e o  Grande 
Vidro, e alguns  ready-mades  estão todos na Filadélfia. O problema não é 
institucionalizar-se,  a instituição não é um problema, a instituição não se 
escolhe ter ou não ter, a gente é... A arte é uma coisa instituinte, nós... Os 
deslocamentos da arte instituem relações e coisas. O problema é quando a 
instituição se arcaíza, quando a instituição se cristaliza, quando a instituição 
se reacionariza, ou seja, tem muitos tipos de instituição que se movem e 
que não se movem, que se arcaízam e que se renovam, que se desafiam e 
que se pensam, em escalas diversas. É claro que, quando uma instituição 
tem uma escala espetaculosa, ela vai se mover com muito mais dificuldade 
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que uma instituição pequena. A gente pode falar em Capacete e pode falar 
em  Tate  Modern. Capacete vai  ter  mais  agilidade  e  vai  manter  uma 
conversa  mais rica com corpo a corpo. A Tate Modern vai se mover numa 
escala global, gigantesca e não vai ter uma conversa tão fértil, num corpo a 
corpo,  a  conversa  vai  ser  empresa  empresa,  nessa  escala  de  relações. 
Então você tem que entender as diferenças das instituições, mas elas estão 
aí. Elas não  só em si, más ou boas, mas também são o que a gente faz 
delas... Enfim. São só comentários.

Acho que em Marcel Duchamp, nas entrevistas feitas por Pierre Cabanne, no livro 

Engenheiro do tempo perdido (1997),  aparece essa “consciência”  institucional  da 

arte como campo de tensão. Duchamp parece jogar com essa “consciência” institu-

cional numa proporção que seja favorável à constituição de um tipo de tempora-

lidade.  Assim como você  ressaltou,  parece  haver  uma forte  “consciência”  desse 

poder instituinte da arte em Duchamp. É o que me parece quando leio uma frase 

como esta: “Gosto mais de respirar do que de trabalhar”.35 A frase que acabo de 

citar, fala dessa busca de Duchamp por uma presença ativa nesse jogo que envolve 

tantos modos diferentes de instituição. É o que me parece também estar presente 

em Você gostaria de participar de uma experiência artística?. 

É muito importante o que você fala. Eu, claro, respeito a Cindy Sherman e 
alguns trabalhos do Jeff  Koons eu acho legais, só que tem uma coisa, o 
europeu e o norte-americano, como eles têm aquele circuito de arte ali ao 
lado,  não  têm  tanta  descontinuidade  como  o  brasileiro  ainda  tem.  [O 
brasileiro] é mais excêntrico, no sentido de estar mais longe desse centro, 
mas o planeta já tem vários centros,  mas eles ainda estão no centro do 
poder econômico de fato, então essa aceleração do trabalho deles se dá 
muito mais natural e você vê que isso não causa mais neles dúvida. Eles 
usufruem essa aceleração como uma consagração  inevitável  da carreira, 
como um dado natural ― não é um dado natural,  aquilo  é  uma grande 
máquina que você pode influir nisso. 

Do Damien Hist eu não espero nada, agora da Cindy Sherman eu espero 
que ela não fique só feliz em ter o trabalho dela valendo cetenas de milhares 
de dólares e estar presente nas mais importantes coleções do mundo. Esse 
valor que ela construiu, é mérito dela, e ela tem todo direito e merece cobrar 
a fortuna que ela cobra. Vale isso, mas ela tem que fazer disso algo mais, 
porque isso não é nada. Só isso, às vezes, parece que fica um pouco essa 
dívida, porque essa máquina é muio forte nessa escala. Eu acho que ela,  
minimamente, na inquietação de sua poética, compreende, imagino eu, pelo 
tipo de trabalho que ela faz, os limites dessas relações e sabe o quanto isso 
também pode aprisioná-la, e o quanto é importante pra ela criar frentes para 
abrir  o  trabalho. Mas,  são comentários  muito  genéricos,  eu  também não 
acompanho os trabalhos dela, nem sei o que ela tá fazendo neste momento, 
em 2013.

35 DUCHAMP, apud CABANNE, Pierre. O engenheiro do tempo perdido. São Paulo: Perspectiva, 
2012. p. 121.
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O meu primeiro contato, digamos, mais teórico, com o trabalho do Jeff Koons se deu 

quando li o texto  Limite, excesso, grotesco,  publicado no seu livro Além da pureza 

visual (2007).

Aquele é um texto muito particular que eu fiz no mestrado e fala exatamente 
de  um série  do  Jeff  Koons,  muito  particular,  dele  com Cicciolina.  É um 
momento divertido e interessante dele também. Ele resolveu casar com ela 
―  que  loucura!. Teve  filho  com  ela,  depois  se  separou,  mas,  naquele 
momento, ele faz fotos em que se coloca na posição de quase um ator do 
cinema pornô ―  mas eu falo da pureza desse gesto ―, ele é o artista 
superstar, o que é legal, porque não tem moralismo. Eu acho muito bacana 
aquilo. Não é a Cicciolina como atriz de filme pornô 'suja'; é um modelo de 
beleza assumindo a visibilidade máxima da sua construção de imagem, não 
tem  sombra ―  mesmo  a  intimidade  da  alcova. É totalmente  visível, 
construída, tornada e compartilhada em público. Acho interessante ele ter 
se movido ali,  nesse extremo, acho superinteressante, acho que ele fala 
muito bem daquele período, dos anos 80.

* * *

Se me permite um desvio, tem um trabalho seu, presente em sua tese (2008), um 

pôster do Sagrado Coração de Maria e Jesus com o olho na altura do peito de cada 

um daqueles ícones. Como você pensa a questão da espiritualidade?

Nesse trabalho que você cita (Fig. 41), eu apenas quis pegar uma imagem 
que ― você poderia dizer ―, está no lar de todo brasileiro, ou da maioria da 
população. Considerando que esse é um país basicamente católico. Colocar 
um olho naquele lugar seria uma maneira do olho estar presente nesses 
lares brasileiros. 

O olho é um trabalho que eu fiz nos anos 80 (Figs. 41 e 42). É um precursor  
da marca NBP...  que depois participou da exposição  Geração oitenta. Eu 
repeti muito esse olho em diversas situações. A ideia era trabalhar com a 
repetição, com a memorização da marca, de um desenho que se repetia, 
com o campo da comunicação. 

Nesse trabalho, particularmente, o que eu quis na verdade foi mostrar toda a 
retórica que existe na imagética religiosa, toda retórica persuasiva que tem 
nessa imagética,  toda a propaganda que a retórica religiosa tem da sua 
causa e usar esse suporte, essa propaganda para colocar a minha marca, a 
que eu estava trabalhando na época, que é o olho, quer dizer, esse era o 
meu interesse. Então, fazendo aquilo, eu pensava que esse olho estaria no 
lar de todo brasileiro que tem no seu lar aquele pôster. É nesse sentido que 
eu usei aquela imagem. Não me interessa elaborar muito, nada sobre espiri-
tualidade. 

Eu venho de uma família judaica que cultiva o ateísmo, chamados judeus 
laicos. Eu não estudei em escola judaica mas me considero judeu, mas não 
religioso. Então, eu não tenho, quero dizer, eu alimento uma suspeita de 
qualquer religião institucionalizada. Eu prefiro as instituições de arte às insti -
tuições religiosas, embora uma e outra podem ser perigosas. Mas eu não 
elaboro  muito  essa  questão.  Talvez,  no  sentido  de  Georges  Bataille,  a 
religião como algo que também produz o êxtase num outro sentido, o êxtase 

Figura 41 – Ricardo 
Basbaum. Coração Sagrado. 
Esmalte sintético,
pôster, 50 x 70cm, 1985
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da ligação.

O olho como janela da alma, o olho é que te dá entrada naquele corpo 
inexpugnável.  O olhar é o ponto de maior vulnerabilidade... Quando você 
cruza o olhar com outra pessoa... ou mesmo um animal, é perigo... E você 
tem uma fera ali, um urso, um tigre, mesmo um cachorro bravo, o que se 
recomenda é não olhar no olho desses animais; se olhar no olho o conflito 
pode estar deflagrado e você vai ser atacado. Mesmo entre seres humanos, 
você olhar para outra pessoa estabelece o contato. Então, quando você não 
quer  ser  perturbado  por  um  certa  pessoa,  você  nem  olha  para  aquela 
pessoa. Ao mesmo tempo o olhar pode deflagar paixões, ou mesmo, como 
já ouvi pessoas falarem, na estrada: 'Não vamos olhar nos olhos do policial  
que ele vai nos abordar', porque a polícia vai te olhar no olho, olhou no olho 
ele  já  te  parou.  Então,  o  olho  é  esse  lugar  de  vulnerabilidade  tão 
interessante, como se diz, 'janela da alma'. Então,  quando eu usei o olho, 
também tinha um pouco esse papel, não de entrar naquilo, mas de inverter; 
em vez de você olhar, você ser olhado. Inverter um pouco essa relação com 
o objeto. Em vez de você olhar, o objeto passa a te olhar.

Figura 42 – Ricardo Basbaum. Olho. Adesivo, 19 x 9cm, 1984
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O que importava não era o conforto para ter uma  

noite bem dormida, era o pensamento, era surrar  

o pensamento até a ponto dele sangrar, ou dele  

ficar  muito  muito  confortável  a  ponto de só ele  

existir...

(Rosana Paste)     
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Rosana Paste

Conversa realizada no Museu da
Vale, Vila Velha (ES), em 15

de março de 2013, às 16h58min.

Há poucos dias, havíamos combinado esse encontro para uma conversa e vimos, na 

oportunidade desse seminário36 sobre a trama das redes, o momento especial para 

colocá-la em prática. Mas tudo começou depois do e-mail que enviei para o Ricardo 

Basbaum no dia 27 fevereiro 2013: 

Caro Ricardo, como vai?

AMARELINHO... é o título da dissertação que ando a escrever, conforme 
conversamos no 2º semestre 2012 […]. O trabalho tem como referência o 
conceito ontologia do presente, de Michel Foucault, concentrando-se princi-
palmente na ideia de arquivo e está estruturado da seguinte forma:

• Primeiro capítulo [mapeamento/arquivo] a ser feito a partir de conversas 
com participantes.

• Segundo capítulo como um estudo de caso que toma o projeto NBP como 
paradigma de uma experiência em processo, por abranger questões relacio-
nadas com 'espaço público, politização, resistência, arte vida, arquivo como 
membrana',  bem  como  pelos  links históricos  que  o  projeto  tem  com  o 
período estudado. São quatro participantes do Espírito Santo, entre 1994 e 
1996: o grupo  SIM OU ZERO composto por Alexandre Antunes, Pedro de 
Vasconcelos,  Renato  Coelho  e  Wagner  Vasconcelos,  a  Márcia  Prezotti, 
Rosana Paste e Mara Perpétua. 

• Terceiro capítulo, como desdobramento, atém-se ao trabalho de um dos 
participantes no arquivo NBP.

[...]

A ideia é concentrar as conversas entre o mês de março e abril. Pode ser 
por e-mail, skype, carta ou pessoalmente, como preferir.37

 

A resposta chega no mesmo dia:

Olá, Edison!

Não sei se você sabe, mas estou em Vitória esta semana para uma banca 
na UFES. Cheguei na terça e volto ao Rio no sábado. E seu email chegou 
quando eu jantava com a Rosana Paste.

Claro que aceito colaborar! Seu trabalho é muito importante para resgatar 
um período tão interessante, ligado aos Festivais. Período particularmente 
intenso e interessante para mim ― não apenas pelos amigos e pessoas que 
conheci, mas por ser em Vitória, por desdobramentos decorrentes do Festi-
val, em que o projeto Você gostaria de participar de uma experiência artís-

36 O “Seminários Internacionais Museu Vale” aconteceu do 13 a 17 de março de 2013 e teve como  
tema Cyber-Arte-Cultura: a trama das redes.
37 E-mail do autor enviado para Ricardo Basbaum em 27 fevereiro 2013, às 15h33min.



179

tica? iniciou sua circulação pelo Brasil. E foi também no Festival (1999) que 
finalizei o primeiro vídeo da série Eu-você: coreografias, jogos e exercícios.

Ou seja, gostaria muito de conversar, sim.

[...]

Um abraço, Ricardo.38

Por duas, ou três vezes, Eu e Rosana (Fig. 43) nos falamos por telefone e pessoal-

mente, por causa da surpresa, minha, dela e também do Ricardo Basbaum, com o 

fato deles receberem o  e-mail quando também conversavam sobre os Festivais. 

Assim, nem foi preciso fazer pergunta alguma, porque a conversa já estava mesmo 

pelo meio.

Rosana Paste: Quando aconteceu aquela coisa com o Basbaum, a gente 
estava num certo remember. Eu comecei a pensar que, naquele momento, 
eu  estava  ouvindo  o  CD dos  Titãs,  o  Cabeça de  Dinossauro. Eu  fiquei 
pensando nessa relação direta com o Cabeça de Dinossauro dos Titãs que 
foi  um disco que marcou aquela  coisa da década de 1990,  eu acho.  O 
Cabeça de  Dinossauro tem uma proposição  que  já  foge  completamente 
àqueles anos 80 que ainda vieram meio massacrados com a ditadura, com 
aquela bandeira da liberdade. Ele veio, parece, com a coisa já mais conden-
sada, já mais firme e aí você ganha realmente o status da liberdade, você 
chega lá – eu faço, eu posso, eu tenho direito, eu quero. 

Eu, ouvindo Titãs, a conversa com o Basbaum, a sua interferência falando 
sobre o Festival, eu comecei a ouvir e pensar nisso, como é que isso se 
deu.

Eu e o Basbaum estávamos falando do Festival [quando] você veio falando 
do  [Amarelinho],  naquele  e-mail que  mandou  pra  ele,  na  hora  que  nós 
estávamos tomando uma caipirinha.

Eu vinha ouvindo Titãs aquela semana inteira.

* * *

Eu desenhei isso, de como era a década de 90, época que aconteceu o 
Festival de Verão em Nova Almeida e de como era essa situação política, 
social, de nós, que éramos jovens. O Cabeça de Dinossauro é de 91, 92, 
talvez 1986, mas, de qualquer maneira, quando o disco foi lançado, não foi 
uma coisa daquele ano. Ele vinha de uma explosão que tava sendo neces-
sário fazer, eu acho. Tem uma diferença muito grande do final dos anos 80 
que foi quando a gente começou a ser ativista, a trabalhar com arte, estar 
na faculdade, porque ele veio com uma certeza maior dessa liberdade e aí 
surge o Festival que abraça a gente. Uma das coisas que também eu me 
lembro, do que ele foi, pra formação de minha personalidade, do meu cará-
ter, do repensar o tempo todo a vida é esse 'lugar do igual'. No Festival, não 
tinha hierarquia. As pessoas ficavam juntas o tempo inteiro e elas se faziam 
iguais  o tempo inteiro  (Figs.  44 e 45).  A gente tinha essas pessoas que 
vinham de fora, claro, e a gente os tinha como aqueles que vinham nos 
ensinar, ou, enfim, trocar, mas, no cotidiano, a gente estava tudo igual, com 

38 E-mail de Ricardo Basbaum recebido pelo autor em 27 fevereiro 2013, às 23h39min.

Figura 43 – Centro de Artes, 
Ufes. Rosana Paste.
8º Festival de Verão.
Nova Almeida, 1997

Figura 44 – Centro de Artes, 
Ufes. 8º Festival de Verão. 
Da esquerda para a direita, 
os três primeiros à mesa: 
Rodrigo Naves, Carlos 
Fajardo e Carlos Clemen.
Nova Almeida, 1997
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problemas iguais e vivenciando uma situação junto, coletiva. 

De manhã, todo mundo ou estava dormindo ou estava junto em algum lugar; 
à tarde eram as oficinas que, sei lá se tinha pauta ou se não tinha. As pes-
soas chegavam trabalhando e se sentiam parte daquele momento ali; e, à 
noite, uma coletividade absurda, de uma intensidade, de conversa, de falar 
o que estava acontecendo na oficina, que também já estava acontecendo 
na outra e, parecia que uma emendava na outra. Então parecia que você 
vivenciava todas as oficinas,  você estava matriculado em uma, mas, por 
essa não hierarquia, você acabava fazendo parte desse fluxo intenso e eu 
acho que pra mim foi isso, foi um aprendizado tão intenso! Eu acho que foi 
uma organização muito  pós a organização dela. Ela é atualíssima. Se eu 
tivesse que participar de um novo momento... eu sinto verdade nesse for-
mato; os demais formatos, acho que eles engessam.  

As pessoas que vieram de outras regiões para fazer curso ou para dar oficinas, 

demostram também muita alegria por essa mistura de trabalho e despojamento que 

encontraram no Festival, isso de não separar o caminhar na praia, da pesquisa, do 

produzir objetos e do cultivar ― no sentido de laborar ― a sensibilidade.

Sim, eles encontraram 180 pessoas dentro de um colégio acampadas. Eles 
num hotel muito simples, porque sempre foi, muitos deles muitas vezes iam 
dormir lá no nosso acampamento, porque as festas aconteciam e tombavam 
ali mesmo e, permanentemente, tinha um ou outro andando na praia, outro 
colhendo o material que ia trabalhar ou indo tomar cachaça no mesmo lugar, 
tomar o cipó. Essa não hierarquia que acontecia no Festival, pra mim, foi 
uma  coisa  muito  marcante  e  que  fez  uma  diferença  muito  grande  na 
vivência daquele  momento,  que talvez eu [não]  tivesse essa consciência 
total como eu tenho agora e para um caminhar da vida que é até hoje.

Um fator que me incomoda muito e que tento entender é essa questão da 
liberdade: como nós, essa geração 90, que esteve no Festival de Verão em 
Nova Almeida, jovens, produzindo arte, como a gente conseguiu entender a 

Figura 45 – Centro de Artes, 
Ufes. Voo Fantástico: oficina 
cultural com José Mojica 
Marins (Zé do Caixão) no 8º 
Festival de Verão. Nova 
Almeida, 1997
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liberdade, porque liberdade você pode transformá-la num ato idiota rapida-
mente. 

Quando nos foi dada a liberdade de pensamento, de produção e ação, nós 
pegamos como um compromisso violento de transformar isso para o outro, 
para o nosso trabalho, para quem vinha nos auxiliar nessa busca perma-
nente de linguagem, de produção artística. Isso é um negócio que é perigo-
síssimo.  Sou  mal-entendida  muitas  vezes  em  minha  disciplina,  quando 
estou como professora, porque pergunto: 'Qual é seu foco? Você gosta de 
folha? Então vamos trabalhar com a folha. Você gosta de quê? Você gosta 
de  orelha?  Então  vamos  trabalhar  com  orelha.  Traz  orelhas  pra  gente 
trabalhar?'.

Penso que havia, nos cursos que frequentei nos Festivais, um exercício de limites, 

exercícios de exploração de limites do corpo, do pensamento, de percepção das 

coisas, da paisagem, experimentação de limites em várias instâncias. Por exemplo, 

na oficina com o Evandro Salles, uma das propostas consistia em ficar olhando para 

objetos  comuns,  dez,  doze  participantes;  cada  qual  havia  levado,  a  pedido  do 

Evandro, algum objeto de uso comum do cotidiano, uma coisa qualquer, e o objetivo 

era colocar esses objetos para todos ficarem olhando pra eles até que eles, apenas 

pelo exercício do olhar, se transformassem em coisas. Retirar, apenas com o olhar, 

todas as camadas de funcionalidade de um objeto, desfuncionalizar o objeto. Foi 

uma das experiências mais importantes pra mim.

Pra mim, hoje, que eu trabalho com a juventude o tempo inteiro e me traba-
lho o tempo inteiro... [Digo]... 

Você pode escolher o que você quer, e a gente já tinha isso nessa época. A 
gente meio que desfrutou isso enquanto academia, porque o novo estava 
chegando.

A gente tinha um embate com a escola que ainda era muito tradicional, que 
não trazia pra nós aquilo que estava sendo discutido em outros centros de 
estudo.  E o Festival  era  um momento onde tinha essas discussões e a 
gente sabia agarrar isso com força e [passávamos] o ano todo tentando tra-
duzir aquilo que a academia nos insistia em fazer naquilo que [aprendíamos] 
naquele momento de Festival.

Eram dois  momentos  distintos  da  academia:  um durante  o  ano  letivo,  seguindo 

padrões clássicos e moderno; e outro, por força da ação conjunta de alguns profes-

sores, apoiando a realização dos Festivais. Em Nova Almeida, o Cento de Artes era 

tensionado a se abrir para um exercício de experimentação e pensamento, o que 

não acontecia no Campus da Ufes. 

O Ricardo Basbaum, quando me encontrou, a primeira coisa que ele per-
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guntou foi:  'Como é que está  aquele  menino que estava sempre com a 
gente?'. 'O Bené?. Porque tinha o Geraldo e o Ademir, mas o Bené era o 
mais festeiro. Foi uma pessoa que pra ele tem uma importância fundamen-
tal. Então, nessa questão da hierarquia, foi muito importante essa diluição. 

O Festival rastreia nas minhas células até hoje... Nesse sentido de perceber 
o mundo desta maneira rizomática, em rede, já que estamos num seminário 
discutindo  a  trama das redes,  já que estamos aqui falando sobre rede o 
tempo inteiro. 

Se você transportar tudo isso que estamos ouvindo aqui pro Festival... Ele 
estava em rede, o pensamento era em rede. Foi o que o André Parente 
acabou de falar aqui, agora: 'Não é na rede; é em rede'. Eram 180 pessoas 
falando [o dia todo] e de noite, principalmente depois que tomávamos uns 
cipós e ficávamos mais falantes...  Eu não sabia mais em qual oficina eu 
estava inscrita.

Na conversa com o Leo Benjamim, ele diz que, à noite, depois das palestras, ele 

estava cansado e não aguentava mais ir para o  Amarelinho. Às vezes preferia ir 

para o alojamento, mas, ao chegar lá, encontrava um grupo de pessoas conver-

sando sobre as oficinas, sobre os trabalhos, conversas efervescentes que duravam 

quase a noite toda. 

Era isso mesmo. Na torre do sino era isso também. Eu lembro do Trigo, o 
Edmílson Vasconcelos falando isso: 'Vou andar na praia sozinho, porque 
não quero encontrar ninguém, preciso me esvaziar'. Do nada, vinha alguém 
que chegava ao lado, pra falar alguma coisa que estava acontecendo ou 
perguntando o que achava de alguma situação ou outra. Enfim, era muito 
intenso isso tudo. 

Como foi a oficina com o José Mojica (Zé do Caixão)?

A oficina do Zé do Caixão (Figs. 45, 46 e 47) foi à noite. Ele pediu para ser 
uma oficina noturna pra que pudesse ter a experiência com o espaço inteiro, 
porque ele faria exercícios que poderiam incomodar as outras oficinas. Na 
época da produção, fui a pessoa que fez contatos com ele por telefone, e 
ele sugeriu que a oficina acontecesse assim, pra que pudesse não ter limite. 
Ele proporia exercícios com gritos,  com captação de imagem e usaria o 
espaço todo do convento pra isso.  Então,  como foi  uma oficina noturna, 
consegui fazer. 

Foi uma oficina marcante. Talvez eu tivesse um pensamento [equivocado 
dele], por ele trabalhar com o terrir. Talvez achasse que a didática dele não 
seria tão poderosa como foi.  Mas ele foi  tão professor.  Necessitava que 
tivéssemos imersão absoluta nas proposições. Tinha brincadeira, na hora 
que ele propunha brincadeira. Ele tem um trabalho violento de conceito de 
ator, de como pensar a dramaticidade da ação na área do cinema, de como 
o ator se comporta, como você forma o ator, como você compõe uma cena.

Acredito que deve ter sido umas 25 e cinco ou 30 pessoas que trabalharam 
na oficina dele. Ele acabou formando equipes: de iluminação, de gravação, 
de edição e direção de arte. Fizemos duas produções de vídeo... 

Figura 46 – Centro de Artes, 
Ufes. Voo fantástico: oficina 
cultural com José Mojica 
Marins (Zé do Caixão) no 8º 
Festival de Verão. 
Nova Almeida, 1997

Figura 47 – Centro de Artes, 
Ufes. José Mojica dando 
autógrafo.
Nova Almeida, 1997.
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Ele chegou no dia da Festa de São Benedito (Fig. 48). Estava acontecendo 
a  puxada  do  mastro.  Saí  com ele  na  rua  […].  Ele  foi  meio  disfarçado, 
disfarçado, não, ele foi de gente, não foi de Zé do Caixão (Fig. 47).

Ele ficou louco com aquilo e já começou a captar as imagens ali mesmo, por 
aquele aglomerado de gente, de pessoas vestidas a caráter, da puxada do 
mastro, da fé, da religiosidade. Já se encantou com isso e foi pra oficina, 
para a preparação do que ele veio fazer e começou a trabalhar num roteiro, 
que era uma disputa. Na verdade, era um jogo de roleta-russa entre duas 
pessoas – Róger e Serjão (Fig. 49). Não me lembro agora o que era, uma 
disputa de alguma coisa.  Essa ação aconteceu durante a Festa  de São 
Benedito. Então ele intercalou aqueles momentos de tensão entre os dois e 
o tambor que rodava e as mulheres dançando. Disso foi feito um vídeo. Na 
verdade, ele propôs que, a partir  dessa ideia, se criassem roteiros e ele 
escolheria um roteiro. 

Um dos exercícios de criação de roteiro foi em cima dessa história real da 
festa  de São Benedito.  Que se criasse um roteiro  que a gente pudesse 
finalizar com as imagens que já tinham sido obtidas da festa. 

Ele escolheu o roteiro do Guilherme Espíndola. É uma história de dois caras 
que acabam na roleta russa e um deles tem que morrer – não tem jeito –, o 
destino  de  um deles  é  morrer.  Esse  é  o  conteúdo  do  vídeo.  Então,  foi 
escolhido o roteiro e nós trabalhamos a produção desse roteiro. 

O outro trabalho, a Márcia Capovilla tinha me fotografado no estúdio e tinha 
feito  um videozinho.  Colocou  uma  música  da  Roberta  Flack,  Killing  me 
softly.  Ela estava fazendo a oficina, era a diretora de fotografia da oficina. 
Ela mostrou isso pro Zé do Caixão e ele quis me dirigir a partir daquele 
pequeno ensaio. Então ele fez um roteiro específico pra mim e utilizou a 
mesma música, trabalhou mais ou menos com o mesmo figurino, mudando 
algumas coisas. Criou esse roteiro a partir daquilo que ele tinha visto. Então 
eu fui atriz do José Mogica Marins, o Zé do Caixão. Tenho muito orgulho 
disso.

Fizemos  dois  vídeos:  um foi  coletivo,  ele  captou  imagens  na  cidade  e 

Figura 48 – Centro de Artes, 
Ufes. Festa de São Benedito. 
Nova Almeida, 1997
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lançou  como proposta e outro nós fizemos no segundo sábado. O vídeo 
que ele me dirigiu é uma cena de traição... Era uma coisa de dancinha. Ele  
criou  um roteiro  a  partir  disso.  É  uma  estória  de  traição,  como  se  eu 
estivesse  fazendo  uma  dança  meio  de  orgia,  porque  eu  descobri  que 
estava  sendo traída por alguém, então eu estava fazendo uma macumba 
pra que essa pessoa sofresse; e ela sofre. O mais importante é que ele 
[José Mojica] pirateia ele mesmo. Ele pega imagens de filmes dele e coloca 
nesse filme. Muito bacana a hora da edição. O Erly Vieira quem fez. O Zé 
Caixão narra o começo.

Vale citar a ementa da oficina dele que é sensacional, objetiva, bem humorada e 

irônica: o Voo fantástico, com José Mojica:

O curso será rápido, intensivo e objetivo, sobre a arte de representar. Tal  
curso, que é totalmente prático, além de preparar o aspirante a enfrentar as  
luzes da ribalta, bem como câmeras de televisão e cinema, destaca-se pelo  
brilhantismo e dinâmica, pois cada aula é um verdadeiro espetáculo. Já são  
legendárias as apresentações de José Mojica, que trabalha como se incor-
porado pelos antigos mestres da interpretação, mas sempre em linguagem  
de fácil acesso, independentemente da heterogenia do grupo participante.  
Sucesso em todo o País, este curso está mais do que lapidado e, o mais  
importante,  sempre  sendo  atualizado  com  novas  técnicas  que  venham  
surgindo no cenário artístico internacional.39

É  isso  mesmo,  é  uma  coisa  do  Zé  do  Caixão,  do  personagem Zé  do 
Caixão, porque ele sabia que as pessoas também vinham esperando isso 
dele.

Durante as oficinas, ele revela por que ele tem esse personagem, Zé do 
Caixão: porque ele nasceu no interior de São Paulo e, quando era criança – 
pode não ser verdade, mas foi o que ele falou –, tinha o Batata, o cara da 
rua que dava balinha pra todo mundo. O Batata era 'o Cara', Zé Batata, 
alguma coisa assim. De repente o Batata sofre alguma coisa e morre – o 
Batata morreu, foi o fim da rua –, a criançada toda saiu desesperada. Do 
nada  ― ele  lá,  sem respiração  ―, levanta,  porque o que ele  tinha era 
catalepsia. E o Batata ressurge da morte.  Pronto! 

Ele fala que tudo que ele criou com esse personagem e toda essa estória  e 
tudo que ele produziu está nesse lugar aí da infância.

 * * * 

O 8º Festival foi marcante porque foi a primeira vez que tentamos trazer o 
audiovisual, foi uma conquista, talvez por isso me marcou esse Festival.

Qual era a sua experiência anterior com audiovisual?

Minha primeira experiência com vídeo foi em 1987, com o vídeo Formólia 
do Socó [Paulo Sérgio Souza].

Muito  bom você  trazer  esse  assunto  do  vídeo  na  Universidade.  Recentemente, 

39 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes. Sala de Arquivos. 8º Festival 
de Verão em Nova Almeida. Folder. Vitória, 1997.

Figura 49 – Centro de Artes, 
Ufes. Voo fantástico: oficina 
cultural com José Mojica 
Marins (Zé do Caixão).
À esquerda Erly Vieira, José 
Mojica ao centro e Serjão. 
Nova Almeida, 1997.
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conversei com um amigo, o Hélio Mattos Júnior, ele fez Comunicação na Ufes, na 

mesma época que você e o Socó fizeram. Ele sempre fala desse vídeo como uma 

referência de videoarte na Escola. Foi feito por você e Socó?

Não. Na verdade, o Socó quem fez. Nós pegávamos a câmera e capitá-
vamos algumas imagens que ele aproveitou também, isso em 1987, eu e 
Mac. Eramos pós-Balão Mágico, porque o Balão Mágico já tinha se diluído, 
mas eu e Mac juntamos as pessoas que ainda restavam desse movimento: 
o Ernandes tinha uma ação lá, na Comunicação; o Chalhub tinha na Arqui-
tetura; o Socó era universal, o que passava por todos os cursos. Era uma 
pessoa acessível.

O Socó marcou profundamente naquela  exposição que ele  fez na Bibli-
oteca,40 que ele juntou todo o lixo que tinha em volta da Biblioteca e botou 
no primeiro piso da Biblioteca. Em cima, ele coloca uma vitrine com um 
aquário, com uma carne. Vedado, todo fechado, e a carne vai apodrecendo 
ali até chegar num estágio que ele limpa tudo.

O vídeo  entra  nesse  momento,  a  Comunicação  recebe as  câmeras,  os 
alunos têm acesso e a gente passa a fazer parte dessa experimentação. 

O Formólia é um vídeo do microuniverso, do macro, quero dizer, do microu-
niverso para câmera. A formiguinha dentro do formigueiro, tudo dentro, tudo 
que é pequenininho numa dimensão da imagem tentando ampliar. A formi-
guinha ocupava a imagem inteira, aquilo ampliava, ficava um negócio de 
todo tamanho, uma formigona. Era mais ou menos por aí essa experiência. 
Os fungos...

Desde a década de 80, tivemos experiências com vídeo. Eu, Ernandes e 
Mac fizemos uma história da Nefertiti no Egito (Nefertiti in cult), em que eu 
era a Nefertiti. Ganhamos menção honrosa num Salão de Artes Plásticas 
no Centro Cultural Carmélia, em Vitória. Depois veio o [grupo] Éden Dioni-
síaco do Brasil,  de 1988 a 1992, quando a gente já inseria o vídeo nas 
performances, e daí para frente, em 1994, faço um trabalho com a Luiza 
Lubiana, a primeira direção de arte.

Eu trouxe essa discussão para a coordenação, no caso, para o Vilar, pra 
gente tentar dar conta disso, inserir [o vídeo],  porque era ainda muito secci-
onado, a Comunicação fazia [vídeo, o Centro de Artes] não.

Nesse mesmo ano que veio o José Mojica com o vídeo, veio também a Márcia X 

com a oficina  Outros pecados, introduzindo uma prática de performance com uma 

reflexão conceitual. Interessante pensar nessa relação poética, à distancia. Acabam 

mostrando as lentas rupturas que acontecem no meio artístico...

O Vilar tinha essa preocupação, de trazer pessoas que chegassem e não 
estranhassem esse ambiente, mas que chegassem e já tirassem o sapato e 
botassem  a  camisa  e  o  shortinho  pra  entrar  no  Festival,  porque,  se 
trouxesse  uma pessoa que  destoasse  muito  desse  universo,  ia  dar  um 
quiproquó danado,  [por  isso]  essa  busca  pelo  Ricardo  Basbaum e  pelo 
Benjamim, que sempre tiveram um pouco essa atitude também. Como eles 

40 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Biblioteca central. Peças, máquinas e ruídos. 
Exposição realizada entre 13 de julho e 13 de agosto de 1988.

Figura 50 – Centro de Artes  
(Ufes). Alojamento. Festival 
de Verão.
Nova Almeida, s/d
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já  conheciam  e  amavam,  eles  podiam  sugerir  nomes  que  não  estra-
nhassem aquilo dali e que não mudassem aquele conceito do Festival que 
já estava bem firmado, bem organizado. 

Eu acho que isso foi um mérito muito grande do Vilar e do Hilal. Desde o 
começo, o Hilal foi o idealizador junto com ele. Acho que nasce muito dali. 
Qual  a  importância  de  cada  um,  eu  não  sei,  porque  eu  não  estive  na 
gênese. 

Esse deslocamento que a gente tinha, porque era praticamente uma aldeia, 
onde você se tornava ali  seu chefe, você era chefe de você mesmo ali.  
Tinha um isolamento do mundo 'real' para um mundo que era só o nosso, 
que a gente construiu e que a gente dava conta de resolver. Isso fortalecia 
muito o próprio Festival. Esse deslocamento do lugar, geográfico mesmo, 
acho que isso foi uma coisa importante pro Festival ter a importância que 
ele teve.

Você se refere ao fato de ficar concentrado todo um grupo no mesmo lugar, de não 

ter dispersão?

Não ter dispersão, mas esse deslocamento. Ninguém estava no conforto de 
sua casa (Fig. 50). Ele se deslocava para um espaço que não importava se 
o colchão era fino ou mole, nada disso. O que importava era esse lugar,  
essa concentração. O que importava não era o conforto para ter uma noite 
bem dormida; era o pensamento, era surrar o pensamento até a ponto dele 
sangrar, ou dele ficar muito muito confortável a ponto de só ele existir. O 
corpo era uma mero carregador do pensamento, porque o pensamento era 
importante naquele momento (Fig. 51).

Talvez, pra muita gente, tenha sido angustiante demais, mas, para quem estivesse 

disposto à experiência de tensionar o pensamento, de sair da “zona de conforto” e 

Figura 51 – Centro de 
Artes (Ufes). Atitude: 
materialização de ideias. 
Aluno da oficina orientado 
por João Modé no 9º 
Festival de Verão. 
Nova Almeida, 1998
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apresentar  um trabalho  pra  ser  questionado  pelo  orientador,  pelos  colegas,  por 

críticos  “profissionais”  e  teóricos  que  passavam  por  lá  com  frequência,  era  um 

desafio. Em nenhum outro momento, como nos Festivais, tive a oportunidade de 

vivenciar esse confronto permanente. Havia esse clima, vi algumas pessoas saírem 

chorando  porque  não  suportaram  críticas,  porque  acreditavam  que  aquilo  que 

levaram de casa, feito com preciosismo, era o máximo.  

Tinha. Eu nunca mais participei disso. Nas oficinas que eu já fiz em vários 
eventos, não consegui esse lugar. 

Não estou dizendo que não se tentava, como coordenadora, melhorar as 
condições para ocorpo. Sempre se pensou nisso, mais não tinha mesmo 
essa condição naquele espaço, naquele lugar, que era Nova Almeida.

Houve  muitos  embates,  de  protestos  (Fig.  52),  dos  alunos  requererem, 
pedirem – eu era aluna também – em relação ao alojamento, protestos de 
água, do banheiro – era muito podre tudo – mais a gente não conseguia,  
não tinha verba pra alojar os alunos no mesmo hotel, pra colocar num lugar 
melhor. O que a gente fez foi tentar melhorar pelo menos a alimentação, 
porque os professores teve uma época que se alimentavam no hotel e os 
alunos na própria escola.

Teve um período em que uma equipe do restaurante (Fig. 53) universitário da Ufes 

se deslocava pra lá, e as refeições eram lá, na própria escola.

Sim. Teve um período assim, mas nós conseguimos fazer a alimentação ser 
igual [para professores e alunos] num restaurante licitado na região. Pelo 
menos a alimentação se tornou algo um pouco melhor, e as acomodações 
continuaram  a  mesma,  porque  não  tinha  dinheiro.  A  Prefeitura  nunca 
ajudou.  A  Universidade  nunca  patrocinou  pra  esse  ponto  ficar  mais 

Figura 52 – Centro de Artes 
(Ufes). Protesto.
5º Festival de Verão. 
Nova Almeida, 1993

Figura 53 – Centro de Artes 
(Ufes). Equipe de cozinheiros.
Nova Almeida, 1991
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redondo.
Eu não estou dizendo que era bom escravizar o corpo, estou dizendo que 
quem participava dessa experiência aceitava porque o pensamento era a 
grande necessidade.

Uma outra oficina que eu lembro, foi muito marcante, inclusive nós fizemos 
juntos, foi do Lescher e do Milton Machado (Figs. 54 e 55).

Tem imagens lindas de uma instalação com jornais. Na minha opinião foi a experi -

ência coletiva mais bem-sucedida entre todas das que participei. A julgar pelas fotos, 

em que o Milton Machado e o Artur Lescher aparecem nessa instalação, acredito 

que eles também ficaram felizes com o resultado. Foi um trabalho coletivo, não teve 

uma autoria isolada, mas teve a participação ativa dos dois.

* * *

O Ivens Machado participou no 7º Festival com uma oficina chamada  Natureza X 

cultura  percursos  –  configurações, e  no  9º  Festival,  o  título  da  oficina  dele  era 

Dentro-fora (arte do privado e arte público). Você pôde acompanhar o trabalho dele?

Ele já não trabalhava mais no espaço fechado. A sala de aula era para 
encontrar. Eles iam para onde tinham as argilas diferenciadas (Figs. 56, 57 
e 58). O Antônio Manuel tinha isso também [de sair do espaço fechado e 
trabalhar no pátio], mas o Ivens Machado foi mais. Ele surrou mais, até o 

Figura 55 – Centro de Artes (Ufes). Introdução às coisas. Alunos da oficina 
construindo intervenção com sal no pátio atrás da igreja de Reis Magos. À esquerda, 
com uma sacolinha na mão Suzana de Carvalho; em pé, ao seu lado, Rosimeire da 
Cruz.  As demais pessoas não foram identificadas. Nova Almeida, 1992

Figura 54 – Centro de 
Artes (Ufes). Introdução às 
coisas. Milton Machado e 
alunos. 4º Festival de 
Verão. Nova Almeida, 1992
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ponto dele trazer as argilas e jogar na parede da igreja, que foi um tumulto 
com a cidade. Acharam que era devastação de patrimônio público. 

Chegam todos os participantes da oficina pintados com as argilas diferen-
ciadas, porque lá têm as falésias. Então ele foi até lá, fez vários exercícios 
com os alunos, de corpo mesmo. Eles chegam pintados na cidade, todos 
com argila, que eles tinham colhido e começam tacar argila na parede da 
igreja,  na  parte  de  traz.  Veio  a  comunidade  inteira  dizendo  que  era 
destruição do patrimônio histórico. 

No outro dia, toda a argila já tinha caído e ficaram aquelas rodinhas, umas 
bordinhas  que  ficam.  Nós  preparamos  cal  e  os  alunos  foram pintar  as 
paredes de branco porque era previsto isso. Mais do que ninguém o Ivens 
tinha consciência daquele espaço.

Esse  estranhamento  parece  que  estava  presente  o  tempo  todo  nessa  relação 

Universidade/comunidade, entre a tradição da cultura e a ruptura da arte. Um dos 

primeiros  que ocorreu lá, talvez tenha sido o batuque que alguém começou numa 

caixa d'água, numa noite e que ganhou a adesão coletiva com uma improvisação de 

dança do Everaldo Nascimento.41 O Vilar, ele ficou assustado, porque a coisa saiu 

fora  do  controle,  num  sentido  de  um  êxtase  coletivo.  Depois,  os  rumores  da 

comunidade foram ouvidos pelos organizadores do Festival.

41 Sobre esse evento, Everaldo Nascimento disse: “[...] Isso foi no primeiro Festival, em 1989 (janeiro). 
Era uma noite de quinta-feira e estava combinado um baile à fantasia. Eu era o negro da fantasia de 
super-marmitex... A Simone Guimarães fez umas fotos que nunca vi. Lá no alto da torre, me lembro 
de estar com Verônica Cerqueira, Tinoco e outras pessoas que não me lembro. Lembro muito de uma 
canção do Caetano Veloso (O Quereres) que tentei cantar acompanhando e atrapalhando Verônica.” 
Em e-mail para o autor em 3 de abril de 2013.

Figura 56 – Centro de Artes (Ufes). Natureza x cultura percursos. Ivens Machado. 
7º Festival de Verão. Trabalho com os alunos da oficina. Nova Almeida, 1995
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Querendo ou não, era um estranho chegando num lugar e invadindo aquele 
espaço.  O  Vilar  tentava  de  um  certo  jeito  ter  uma  relação  com  a 
comunidade  antes,  durante o ano,  conversando com os líderes comuni-
tários. Essa história de dar oficina para professores e alunos também era 
uma  tentativa  de  uma  aproximação  com  a  comunidade.  Tem  um  lado 
político, tem um lado social e tem um lado de ramificação, de tentar fazer 
com que as pessoas tivessem proveito daquilo também e não só nós lá, 
invadindo.

Você  sabe  se  houve  alguma  tentativa  de  contato  com  os  índios  da  aldeia  em 

Aracruz, assim como houve com a comunidade de Nova Almeida, com os mestres 

de congo, dos pescadores com os passeios de barco e com o concurso de escultura 

na areia?

Com a aldeia eu não me lembro de nenhuma, mas a Regina fez algumas 
coisas com cerâmica dali  [de Nova Almeida].  O Adel  Souk fez algumas 
coisas em que a vitrificação era uma tentativa de buscar os barros que 
existem  ali,  naquelas  falésias,  e  o  Máximo  Soalheiro  levou  para  Belo 
Horizonte para tentar apurar, para ver se conseguia tirar dali cor para a vitri-
ficação da cerâmica dele.

Figura 58 – Centro de Artes (Ufes). 
Natureza x cultura percursos. 
7º Festival de Verão. Ivens Machado 
e alunos. Nova Almeida, 1995

Figura 57 – Centro de Artes (Ufes). 
Natureza x cultura percursos. 7º Festival de Verão. 
Intervenção de Ivens Machado e alunos. 
Nova Almeida, 1995
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E o Ricardo Basbaum? Ele veio para o Festival de Verão por três vezes e, em 1995,  

inclusive ele expôs na Galeria de Arte e Pesquisa da Ufes, agosto/setembro, como 

era comum acontecer com os artistas que participavam do Festival. Durante o ano, 

eles vinham expor. Sua participação com o projeto NBP vem dessa relação com o 

Festival?

No Festival de 1993, ele deu a oficina Propaganda da arte: conversas. Em 
1999, foi a oficina Eu e você com os vídeos, em que participaram o Eduardo 
Cozendey e a Taísa. Ele fez o trabalho com as camisas de futebol. Nesse 
ano de 93, eu não fiz oficina com o Ricardo, fiz com Milton Machado e o 
Artur Lescher: Reintrodução às coisas. Mas foi nesse Festival [93] que eu e 
Ricardo Basbaum começamos a ter um afeto. 

Eu tenho todas as cartas que nós trocamos nesse período de namoro. Eu fiz 
duas caixas, uma com todas as cartas do Ricardo Basbaum, e uma com 
todas as cartas do Edmílson Vasconcelos (o Trigo). 

Eu fiz esse trabalho das caixas e expus.  Peguei duas caixas dessas de 
correio que achei no lixo, botei numa delas – o título do trabalho é Ricardo 
Basbaum e  Edmílson  Vasconcelos.  Em uma das  caixas,  botei  todas  as 
cartas  do  Ricardo  Basbaum  e,  na  outra,  todas  as  cartas  do  Edmilson 
Vasconcelos, então mostrei esse objeto na exposição Apolos e Dianas42 na 
galeria Espaço Xerox. Então meu trabalho são essas duas caixas com as 
correspondências  recebidas  de  duas  pessoas  com  as  quais  havia  tido 
relacionamento. 

42 A exposição Apolos e Dianas aconteceu no Espaço Cultural Xerox com curadoria de Clélia Soares. 
Uma coletiva com a participação de: Attílio Colnago, Celso Adolfo, César Cola, Fernando Acarino,  
Hilal Sami Hilal, Jean, José Gomes, Lando, Leo Benjamim, Mauro Starling, Rosindo Torres, Fátima 
Nader,  Icléa  C.  dos  Santos,  Ivanilde  Brunow,  Joyce  Brandão,  Maria  das  Graças  Rangel,  Mara 
Perpétua, Nelma Guimarães, Nelma Pezzin, Rosângela Martins, Rosana Paste e Tânia Calazans. De 
23 de novembro a 20 de dezembro de 1994 (Mara Perpétua, convite da mostra). 

Figura 60 – Ricardo Basbaum. Eu-você, jogos, exercícios e coreografias. 
Nova Almeida, ES, 1999

Figura 59 – Centro de 
Artes (Ufes). Ricardo 
Basbaum. 5º Festival de 
Verão. Nova Almeida, 1993
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Como foi o seu contato com o projeto NBP ?

Vem do 5º Festival de Verão em Nova Almeida, em 1993.

Minha relação com o projeto NBP era afetiva, muito afetiva, era um filho – 
quer dizer –, eu encarei assim naquele momento. Não digo em hipótese, 
digo com certeza o que aconteceu: o namoro e, de um certo jeito, o fim dele, 
e eu recebendo esse objeto. 

Então a minha relação com ele era afetiva nesse sentido. O NBP pra mim 
era um filho: eu ia ver televisão e colocava ele em frente à televisão comigo 
― eu tenho fotos botando comida naquele buraquinho dele ― levei ele ao 
cinema, fui à praia com ele. Fiz aquilo que cotidianamente acontece numa 
relação de mãe com filho. Foi essa a minha estratégia com o NBP.

É curioso isso, porque é um objeto que tem uma estranheza, é um objeto feito de 

aço,  ágata, tem uma forma desconfortável,  tem uma dureza que parece deixá-lo 

deslocado dentro de uma casa. 

Eu acho, vendo agora, conversando contigo, eu acho que era um resquício 
de uma relação que eu tive com o Ricardo Basbaum. Pra mim é muito claro 
isso.

O Ricardo Basbaum me disse que, próximo ao Natal de 95, ele enviou o objeto da 

experiência  Você gostaria de participar de uma experiência artísticas?  para a sua 

primeira participação no Brasil. Enviou para Vitória, para a Márcia Prezotti.

Eu tive uma conversa com Ricardo por telefone que eu pegaria – ele viria, 
até porque a gente já tinha uma relação mais próxima – mas a Márcia só 
teria aquele prazo para realizar a experiência dela, e ela já tinha, mais ou 
menos, o desenho. Ela só teria aquele prazo e parece que ela já tinha essa 
intenção  de  trabalhar  com  esse  objeto  naquele  momento  do  encontro 
familiar.

Analisando no  site do projeto e vendo o Ricardo Basbaum mostrar  os registros, 

percebi  que  essa  relação  afetiva –  embora  tenha  esse  lado,  da  estranheza  do 

objeto,  do  desconforto  –,  acontece  com uma  certa  frequência.  As  experiências, 

muitas delas se deram por um tipo de relação afetiva, como encontros familiares, em 

associação comunitária, crianças brincando, pessoas se alimentando etc. Mas teve 

outras mais conceituais também, como a polêmica doação dele para o museu em 

Santa Catarina, pessoas que cortaram, que amassaram, enfim, muitas.

Pra mim esse objeto de trabalho do Basbaum passa muito por esse lugar, o 
tempo inteiro, em tudo que ele conversa, tudo que ele escreve, tudo isso 
passa por uma relação de afeto desesperadora; do outro, dele, da relação 
que se estabelece – que ganha dimensões filosóficas certamente.
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Eu não tive uma empatia imediata com o projeto. Esse trabalho não veio pra mim na 

oficina do Festival em 1993, ainda que eu tenha me aproximado da oficina como 

ouvinte e tenha pegado vários textos para ler. Na época eu tinha um interesse muito 

voltado para as questões da autonomia do objeto. Sentia uma certa aversão por 

toda  aquela  arquitetura  conceitual.  Achava  que  era  retórica  demais  e  fútil.  No 

entanto, eu digo agora que fui abduzido pela ideia do projeto  Você gostaria...?,  à 

medida que comecei a me dedicar a seu estudo, a ler a tese do projeto e outros  

artigos escritos por Ricardo Basbaum. Então percebi que o projeto se coloca como 

uma ferramenta, útil  para operações no campo da arte e me fascinou percebê-lo 

desse modo, ou seja, o corpo conceitual, os textos, as ações, as aulas, o exercícios, 

não são anexos do projeto a dar suporte para um objeto autônomo e privilegiado; 

mas são matérias singulares de um trabalho que opta por estimular relações. O que 

quer  dizer  que não há hierarquização dessas matérias.  Objeto  de ágata  NBP e 

objeto-texto, conceito, são, ambos, estimuladores de relações. Comecei a percebê-

lo como alguma coisa ligada àquela ideia do Beuys de esculpir com o pensamento. 

Foi aí que ele me cativou, porque é um tipo de escultura em processo e que constrói 

um processo de abertura.

Quando eu voltei a estudar, quando ingressei neste curso de mestrado, tendo como 

desafio escrever esta dissertação, eu pensei: “Preciso de uma ferramenta  que me 

dê condições de trabalhar com arte, uma ferramenta teórica e que também seja uma 

ferramenta artística”. Foi aí que olhei para esse material do Ricardo Basbaum com o 

cuidado  necessário  e  enxerguei  –  uma  linguagem,  perpassando  o  campo 

acadêmico, com arte. 

Há ali um esforço de construção fictícia, sem, contudo, abrir mão de um contato com 

o real. Acho isso pelo modo como os seus escritos colocam em debate a ideia de 

real. O investimento que faz para manter o trabalho aberto, tendo aí, nesse esforço, 

uma função micropolítica agindo por meio desse aporte conceitual. É um trabalho 

que exige isso o tempo todo, a cada contato com a produção de um participante. 

Que exige um estado de alerta máxima permanente. Claro, pode-se dizer que todo 

trabalho exige isso, mas, no caso desse projeto, isso é o material do trabalho. 

Em 1995, quando você participou do projeto, ainda no início dele, nem você nem 
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nenhum dos outros participantes, e nem mesmo o Basbaum tinham distanciamento 

para pensá-lo como já é possível hoje, dado o distanciamento, a ampliação e todo o 

agregado de experiências que isso trouxe,  além das modificações sociais decor-

rentes da revolução tecnológica que, na década de 90, apenas se anunciava. Então, 

como pensar esse trabalho hoje? Como pensar sua relação com a arte contempo-

rânea hoje? Como pensar esse trabalho no contexto atual tecnológico, informacional 

em rede? 

Vou tentar pensar ao contrário. Se eu recebesse esse objeto hoje, com a 
carga toda que eu tenho desde então, como seria? Hoje, neste momento, 
eu diria que talvez eu tivesse até a mesma experiência com o objeto, porque 
acho que, na época, talvez eu tenha frustrado uma expectativa que ele, 
como artista, estava propondo, no sentido de que o resultado, eu mandei 
pra  ele  ― um caderno  espiralado  com as  fotos  ― talvez  eu não tenha 
provocado um diálogo com essa minha experiência com o Ricardo, talvez 
tenha ficado uma coisa meio... – não da parte dele, da minha –, por algum 
motivo tenha ficado pra traz, talvez por causa do envolvimento afetivo que 
nós tivemos, talvez eu não tenha dado o resultado que ele esperava em 
termos de registro. Mas isso não é o peso da questão.

Se  eu  recebesse  o  NBP (Fig.  61),  talvez  fizesse  a  mesma experiência, 
porque sou isso, sou essa mãe o tempo inteiro, sou essa pessoa que cuida, 
essa pessoa que abraça, que, sem afeto, não vive nem respira.

Quando eu li todas as ementas dos Festivais de Verão em Nova Almeida, o que me 

atraiu nos programas de curso do Ricardo Basbaum foi perceber uma vontade de 

colocar a prática discursiva como uma prática de arte, de retirar o privilégio de um 

campo sobre o outro, então, temas como: “A prática da arte como intervenção no 

campo da cultura;  A não segmentação das linguagens artísticas”  parecem ainda 

mais  amplificados,  se  percebermos  que  o  campo  de  produção  crítica,  teórica, 

conceitual, ou seja, da escrita, pode também ser incluído como campo de produção 

artística, ao mesmo tempo em que lhe é solicitado abrir mão do pré-domínio que lhe 

foi conferido historicamente, o de ocupar o lugar de juiz.

Então,  minha aproximação com o  trabalho  Você  gostaria...? ganhou  mais  inten-

sidade quando converso com o Basbaum, e ele afirma a importância das ligações 

históricas do trabalho em Nova Almeida com o grupo  Sim ou Zero, com a Márcia, 

você e Mara, e ele se mostra atento a ouvir, a afirmar o trabalho no que ele tem de  

mais singular, que é ― me parece ― o interesse em intervir com arte para instituir 

outros modos de vida.

Figura 61 – Ricardo 
Basbaum. Você gostaria 
de participar de uma 
experiência artística?
Em curso desde 1994
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Em  sua  opinião,  houve  alguma  motivação  externa  para  o  encerramento  dos 

Festivais  de  Verão  ou  foi  uma  mudança  de  direcionamento  nas  prioridades  do 

Centro de Artes?

Pra mim, a ruptura aconteceu na entrada do Kleber, como diretor do Centro 
de Artes, quando ele não mais privilegiou o Festival como uma necessidade 
para a academia, para a formação. Eu posso estar 'pecando' é bom você 
ter cuidado nisso, porque eu posso também estar [enganada], mas fato foi 
que, quando o Kleber entra como diretor, ele não mais sustenta a organi-
zação,  aquela  coisa  de  passar  o  chapéu  pedindo  à  Prefeitura,  tentar 
conseguir essa verba de pagamento pela Universidade. 

Tenho essa impressão de que não foi uma coisa que, naquele momento, a 
direção do Centro de Artes privilegiasse como importante para o desenvol-
vimento do conhecimento. O que acontece nesse mesmo momento? Ele 
criou um mestrado interinstitucional com a PUC pra qualificar os profes-
sores.  Tem essa  mudança  política.  Esse  mestrado  interinstitucional  era 
objetivamente para qualificar os professores, pra que a gente não tivesse 
que pedir licença pra fazer mestrado fora e desfalcar a academia. Ele traz a 
PUC para dar aula pra nós. Isso aconteceu no final de 1999. 

A gente apresentava uma proposta que não era nem para passar ou não 
passar, porque era para nós, professores. Eu não entro, e não estou me 
colocando de vítima, estou falando porque isso ficou marcado pra mim. 

Mudou.  'O Festival não é mais importante, nós vamos qualificar professor 
criando esse mestrado'.

Não estou dizendo que não tem importância  esse mestrado, muito  pelo 
contrário.  Mudou o foco e perdeu essa parte  do Festival.  Eu faço essa 
leitura.
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Eu acho que nunca, na história do Espírito Santo,  

teve um grupo tão fantástico de artistas reunidos.  

Nunca  se  reuniu  um  time  assim  aqui.  Foi  a  

primeira e única vez que isso aconteceu, nunca  

mais, nunca mais aconteceu. Agora, e que frutos  

isso deixou? Porque, de certa forma, deixou.

(Thais Hilal)     
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Hilal Sami Hilal e Thais Hilal

Conversa realizada na residência do 
artista, bairro Consolação, Vitória (ES),

em 28 de março 2013, às 20h25min.

A conversa foi combinada um mês antes por causa dos muitos compromissos do 

artista que atualmente é um dos mais bem-sucedidos do Espírito Santo, respeitado 

por críticos e reconhecido nacionalmente por seu trabalho com uma pesquisa que, 

além de outros materiais, envolve uma dedicada atenção ao papel artesanal. A boa 

acolhida de Thais e Hilal  é conhecida desde a época em que fui  seu aluno,  no  

Centro de Artes da Ufes, e tive o privilégio de sua sensibilidade como professor, que 

muitas vezes foi  me visitar  para acompanhar trabalhos em processo em Campo 

Grande,  Cariacica,  minha  primeira  residência  no  Espírito  Santo,  depois  em  Val 

Paraíso, na Serra, e no Bairro Consolação, onde fui seu vizinho e tivemos vários 

momentos de longas conversas sobre arte em uma e outra casa, com  Thais sempre 

por  perto,  atenta,  boa  ouvinte  e  ativa  nas  considerações.  Nesse  sentido,  esta 

conversa é uma continuação...

Edison Arcanjo: O que é o Festival de Verão pra vocês?

Thais: Eu acho que nunca, na história do Espírito Santo, teve um grupo tão 
fantástico de artistas reunidos. Nunca se reuniu um time assim aqui. Foi a 
primeira  e  única  vez  que  isso  aconteceu,  nunca  mais,  nunca  mais 
aconteceu. E que frutos isso deixou? Porque, de certa forma, deixou.

Hilal: De certa forma, sim. Mas eu não vejo, eu não presencio a produção, 
alguma consequência daquilo. Eu não vejo o entusiasmo de tudo aquilo que 
aconteceu. Eu não estou vendo. Você está vendo?

A pergunta que eu faria é: Você acha que esse entusiasmo, ou esse tipo de experi-

mentação e de vontade de criação que tinha lá, não está presente, por exemplo, na 

sua produção, na sua carreira? Você tinha uma produção já reconhecida, tinha uma 

trajetória de trabalho, uma certa inserção no circuito de arte aqui, no Estado, e fora 

dele também. Mesmo assim você não acha que o Festival trouxe contribuições para 

o que o seu trabalho é hoje? Você não vê nenhuma relação?
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Thais: Eu acho que, pra você [Hilal], teve muita importância o contato com 
os outro artistas que vieram. Essa troca de conversa pra você influenciou 
bastante.

Hilal: Sim, lógico. Eu tenho duas opiniões. Nem sei se são opiniões. Porque 
estou  no  Festival  como organizador,  como cabeça,  junto  com o  Vilar,  e 
também curioso no processo, no aprendizado e na troca. São duas ques-
tões muito distintas. Uma é muito estressante. Quando penso no Festival, 
eu sofro, porque era uma dificuldade imensa. Eu e o Vilar, a gente sofria 
muito pra conseguir dar forma ao Festival, o Vilar então... porque ele ficava 
por conta da questão da organização direta, da produção. Por exemplo, o 
prefeito prometia uma coisa que não cumpria, então era uma loucura.

Eu participei desde o início. O projeto é do Vilar, mas eu tinha o conheci-
mento dos artistas, porque, pela galeria Usina, eu conheci o Carlos Fajardo, 
a Karin Lambrecht ― a Karin dormia aqui em casa, era minha amiga. 

O Vilar teve a ideia maravilhosa, mas: 'como é que vamos dar uma forma a 
isso? Que credibilidade que os artistas poderiam ter? Vou fazer um Festival 
aqui, no Espírito Santo, você tá a fim de participar?'. Ele poderia até aceitar, 
mas tendo um ponto de partida, o conhecimento de uma determinada refe-
rência ajudaria.

Thais: Os artistas tinham uma referência em você, de alguém.

Hilal:  Lógico,  tinha  um  padrão,  era  a  Universidade  Federal  do  Espírito 
Santo. Tinha um status, um padrão Universidade, e isso já era uma garantia, 
mas ainda com um outro referencial, ajudou bastante. 

[Então convidávamos] o Marco Túlio Resende, o Marcos Benjamim, todo 
mundo que a gente conhecia a que tínhamos acesso, e depois eles indi-
cavam outros artistas, então se criou uma rede uma propagação que foi 
superbacana.

Em julho de 1988,43 em Poços de Caldas (MG), estava acontecendo o 20º Festival 

de inverno da UFMG, e o Vilar foi lá ver a experiência deles. Quando eu estive no 

atelier dele para gravarmos uma conversa para esta pesquisa, ele me disse que 

entrou na vice-direção do Centro de Artes junto com o Seliégio, como diretor, já com 

esta ideia, de promover um Festival de Arte nos moldes do Festival de Minas, da 

UFMG, por isso ele foi lá naquele ano.

Hilal: Ele se entusiasmou com essa ideia. Era um desafio, porque era do 
nada.  Eu conhecia  o Festival  de Inverno em Minas Gerais,  participei  de 
alguns festivais: em Ouro Preto, em Diamantina ― participei como aluno. 

Fui recentemente para o 25º Festival de São João del Rei... Cara! O festival 
é um negócio sério, internacional, é uma estrutura que me impressionou. É 
chamado Inverno Cultural da Universidade Federal de São João del Rei, em 
Minas Gerais. Um Festival de primeira linha, como aqui aconteceu. O nosso 
era um mimo,  porque,  primeiro,  o Festival  de Inverno da UFMG abriu  o 
leque, era teatro, dança, maestros internacionais, um negócio maravilhoso, 
artes plásticas também e mais não sei quantas disciplinas. O nosso focou 
na questão das artes plásticas. Mas, tinha, por exemplo, o Paulo de Paula 

43 Certificado de participação emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais e Pró-Reitoria de 
Extensão a Edison do Carmo Arcanjo em 24 de julho de 1988.
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que,  desde  o início,  fez algumas experiências  com teatro.  Teve  também 
apresentações de música,  mas o  foco  principal  eram as  artes  plásticas. 
Então era um mimo, quero dizer, era um 'Festivalzinho', mas que era muito 
legal, era da melhor qualidade, acho que teve essa cara.

Então, a minha experiência era essa angústia de colocar aquilo em prática 
―  como  um  dos  organizadores  ―,  de  esmolar,  porque  a  gente  ficava 
esmolando: 'Pelo amor de Deus, quem vai ajudar isso aqui?'. Esse era um 
lado,  e  são  dois  lados.  O  problema  não  era  organizar  a  produção;  o 
problema era o prefeito pagar o que prometia. Faltava água.

Thais: O problema é que precisa ter dinheiro para fazer. O problema é não 
ter dinheiro e ter que produzir, poque já se comprometeu com todo mundo, 
já chamou todo mundo, e todos confiam em você, então você fica ali  de 
esteio pra todo mundo, esse era o grande problema. 

Hilal: O problema era pagar os artistas e professores e o Festival acontecer, 
funcionar: comida, água, alojamento, o banheiro que entope.

Será que tudo isso não faz parte do clima que as pessoas tanto comentaram? Por 

exemplo,  o Benjamim fala  numa entrevista  que,  no Festival  de Verão,  havia um 

descompromisso, um despojamento que lá, no Festival de Inverno, eles não tinham, 

mas ele não fala isso pejorativamente; fala num sentido de qualidade. O Ricardo 

Basbaum também falou algo parecido. De que a coisa acontecia por um esforço 

coletivo.

Hilal: Então tinha o Hilal parte da organização, da comissão organizadora e 
o Hilal curioso, como artista, querendo fazer, querendo aprender, escutar. 
Tinha estas duas situações bem diferentes que estavam juntas, então me 
dividia muito. Estava louco por vivenciar tudo, mas tinha que sair, resolver 
problemas  junto  com o  Vilar.  Então  não  tinha  condição.  Queria  fazer  a 
oficina com o Dionísio  del  Santo,  ficar  ali  mergulhado na oficina com o 
Dionísio, mas não dava, porque tinha que sair toda hora. Cheguei a fazer 
alguns desenhos.

A partir do 6º Festival, eu acho que não fazia parte mais da equipe de orga-
nização, até o quinto Festival eu estava.

Thais: Eu  gostaria  de  ter  feito  todos  os  cursos,  mas,  na  época,  eu 
trabalhava e era um período que eu não podia sair. A única oficina que eu fiz 
foi com o Benjamim, no segundo Festival, os meninos eram muito pequenos 
ainda e, depois, quando eles podiam ir, nós íamos, mas não fazia oficina.

* * *

Hilal: Lembro  uma  vez  no  Amarelinho,  Eu  o  Ricardo  Basbaum  e  a 
Rosaninha. Como cantamos! Ele no violão. Foi muito bacana, foi muito bom. 
Com o Agnaldo Farias falei de Tarkóvski. Eu tinha lido o livro Esculpindo o 
tempo e achei muito interessante a ideia que ele apresenta de cada um 
carregar o seu inimigo dentro de si. Então ele diz que 'o seu inimigo é sua 
memória', quer dizer, você carrega... você é, você mesmo o seu inimigo, o 
seu  maior  inimigo,  e  Trakóviski  coloca  isso  no  filme.  A ideia  não  é  do 

Figura 62 – Centro de 
Artes (Ufes). Nilza e 
Aparecido. Donos do Bar 
Amarelinho.
Nova Almeida, 1994
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Tarkósvisk, porque Solares não é uma ideia dele, acho. A ideia vem de um 
livro que eu esqueci o nome do autor, e que ele filmou.

Às vezes rolava muito mais no Amarelinho (Fig. 63) ― como você tá colo-
cando, do que as vezes nas palestras ―, porque, na palestra, nas conver-
sas,  muita  gente pergunta e  às  vezes as  pessoas colocam coisas  mais 
assim, mais assado e, no  Amarelinho, você tinha mais oportunidade ― a 
pessoa estava lá mais relaxada, tomando uma cervejinha ― e às vezes aca-
bava se aproximando mais e participando. Era muito interessante. O Amare-
linho era muito bom.

Thais: O Amarelinho era outro Festival de Verão.

Hilal: Como é que nomeia uma coisa assim? 'É ali...'  ― E todo mundo vai 
para ali.

O Marcos Benjamim, em uma entrevista, assume a autoria, não do nome, mas da 

descoberta do local. Ele diz que conheceu o Bar e gostou da moquequinha da Nilza 

e passou a divulgar para os oficineiros e participantes do Festival, mas o nome do 

Bar era outro, era Pagode's Bar. O Nome Amarelinho (Fig. 62) veio com os novos 

frequentadores, por causa da cor das paredes de madeira e das mesas e bancos.

Thais: A referência foi a cor, tudo a ver com o Festival...

Hilal Sami Hilal: Que maravilha! Era demais.

Figura 63 – Centro de Artes (Ufes). Amarelinho. Alunos das oficinas de Ronaldo Rego 
Macedo (à esquerda, segunda pessoa no primeiro plano) e Nelson Leirner (à direita, 
terceira pessoa no primeiro plano se protegendo do flash). Nova Almeida, 1994
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Quero compartilhar com vocês dois depoimentos, do Nilson Fanini e do Paulo Sérgio 

Socó. Eles destacam a oficina de papel artesanal, sala que você, Hilal, criou no Cen-

tro de Artes,  como o lugar mais importante para eles dentro do Centro de Artes 

naquele período inicial dos anos 90. Destacaram aquele espaço como lugar de dis-

cussão e produção de arte da maior importância para eles, onde começou, para o 

Nilson, a relação com as formas geométricas, com a repetição delas em montagens 

horizontal/vertical, por causa das conversas sobre Mondrian que vocês tiveram lá. E 

para o Socó, além da abertura para o diálogo com a arte contemporânea, a experi-

mentação ajudou-o,  segundo palavras  dele,  a  se  autodisciplinar,  a  se  organizar. 

Achei muito bonito o depoimento deles porque não surgiu de uma pergunta que eu 

tenha feito, mas da necessidade deles em registrar o quanto aquele regime de traba-

lho se diferenciava em qualidade no Centro de Artes. 

Hilal: Eu tenho algumas questões em relação ao ensino da arte dentro da 
Universidade.  Eu  não  sou  teórico,  não  tenho  conhecimento  pedagógico, 
não tenho nada disso, mas tenho minha sensibilidade que me mostra a difi-
culdade dessa grade curricular... Porque a produção, se você está dentro 
da Universidade, você vai produzir ciência, porque a Universidade é o pen-
samento científico ― mas você é um artista ―, então tem um embate aí 
que é uma encrenca pra você resolver. Por exemplo, o ensino de arte não 
era dentro da Universidade. Existiam as escolas de arte fora da universida-
de ― resolveram trazer para dentro da Universidade. Alguém até cantou 
uma pedra, um dos críticos aí: 'Ah! o futuro das escolas de arte vai ser a 
Universidade, vai ser entrar na Universidade'. Assim, entram na Universida-
de, criou-se uma grade curricular. Enquanto licenciatura até entendo, tudo 
bem: você tem a pedagogia, tem a questão objetiva, tem as técnicas, tem 
as metodologias, o embasamento pra se colocar para o aluno de primeiro e 
segundo grau. Mas, se você coloca a questão da arte, é um nó que aconte-
ce. 

Então, quando eu participava dos festivais em Minas Geras, na década de 
70 e também na década de 80 um pouquinho, o que acontecia? Havia um 
aprofundamento. A primeira vez que eu fui, fiquei praticamente um mês. Fiz 
gravura em metal. Um mês mergulhado naquele assunto. Poxa! Era isso 
que tinha que ser.

Então, como você falou do Nilson e do Socó, eu tentava colocar as ques-
tões na oficina de papel desta forma ― tinha a ação científica, que é a pro-
dução do papel, que é a questão técnica, mas, paralelo a isso, todo um 
questionamento, uma reflexão sobre esse fazer. Eu tentava trazer um pou-
co desse universo para sair da grade curricular, porque essa grade condici-
ona demais o pensamento artístico, você fica preso ali. Não sei se me fiz 
entender?

Você  tinha  uma  questão  curricular  obrigatória  a  seguir,  mas,  ao  mesmo  tempo, 

tentava  produzir  outros  modos  de  relação  em que  o  resultado  não  era  o  mais 
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importante, em que o processo era tão importante quanto o resultado, por isso era 

tão atrativo, porque tinha uma atenção para o tempo das coisas, para a pesquisa 

individual. 

Hilal: Depois vem o Festival de Verão... Aquilo ali nos guiava. 

Só acredito na Universidade, no campo da arte, com a questão da extensão.

Quando você traz a questão da ciência, da Universidade como campo da ciência, 

claro,  entendo  toda  a  tradição  ocidental  cartesiana  e  todo  o  poder  que  esse 

pensamento científico imprime por meio das instituições, principalmente instituições 

acadêmicas,  mas  tem  um  pensador,  um  filósofo  que  nasceu  em  Praga,  mas 

naturalizou-se brasileiro e foi professor na USP, o Vilém Flusser.44 Ele acredita que a 

história e a ciência, como conhecemos hoje, tendem a mudar. Ele diz que a História 

tende a deixar de “[...]  ser disciplina que explica,  e passará a ser disciplina que 

confere significado. O que a transformará em disciplina artística”. Ele entende que a 

arte,  como pensamento imaginativo, sempre procurou conferir  significado, e  que, 

então,  a  ciência  será  mais  uma  entre  as  artes  que  vai  nos  obrigar  a  “[...]  

repensarmos os conceitos 'verdade' e 'conhecimento'”. 

Hilal: Vejo, o quanto a Universidade é fechada nela mesma e o Festival de 
Verão era uma luz dentro da Universidade, pra mim, na minha área, na área 
de artes plásticas, porque a extensão universitária é onde há a possibilidade 
dessa troca com a comunidade. Eu falava para o Vilar: 'Esse povo de Nova 
Almeida não está entendendo o que tá acontecendo. O que tá acontecendo 
aqui é muito legal. Ninguém da comunidade está participando'.

Lógico que o Festival atraía os alunos do Centro de Artes e alunos de outros 
Estados e depois a coisa pegou melhor, mas essa era uma coisa que me 
angustiava muito, porque a gente via que aquilo que estava acontecendo 
era  do cacete, mas a cidade, completamente apática. Talvez, com o decor-
rer dos anos, a cidade tenha tomado mais consciência […].

O Leo,  irmão do Marcos Benjamim, mora em Praia Grande desde a época dos 

Festivais, então fui conversar com ele exatamente por isso. Eu queria saber a visão 

dele como participante e como morador da comunidade, se é que posso considerá-

lo assim, já que ele não nasceu lá.  Falei  com ele e constatei  que ele tem uma 

opinião  muito  parecida  com  a  sua.  Nessa  conversa,  ele  se  queixou  muito  do 

isolamento em que ele vive, da insensibilidade local com essa coisa da arte.
44 FLUSSER, Vilém. Texto / Imagem Enquanto Dinâmica do Ocidente. Cadernos Rioarte, Rio de 
Janeiro, ano II, n.5, jan.,1996. p. 68.
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Thais: Não mudou nada. Não contaminou. Pra eles, pra comunidade, foi 
uma coisa fechada também. O concurso de escultura na areia foi uma tenta-
tiva de chamar a comunidade pra isso, acho que sim, a comunidade até par-
ticipava mas acho que não tinha uma pegada da arte eles não tinham esta 
sacada. 

Hilal:  O que nós oferecíamos,  o que a Universidade oferecia  era o  que 
havia de melhor no Brasil.

Thais: Mas estava muito longe deles, muito distante da capacidade deles 
de assimilar aquilo.

Hilal: Não era pintura de cavalete, não era isso...

Thais: Não deveria ter sido feito um trabalho chamando toda a comunidade 
para participar?

Hilal: Acho que o Paulo de Paula, no teatro, fez alguma coisa nesse sen-
tido. Acho que ele fez um trabalho com a escola de primeiro grau, mas era 
uma coisa localizada. Será que isso ― eu não sei analisar assim também ― 
era  uma  característica  da  Universidade,  essa  coisa  de  se  fechar  nela 
mesma,  ou  seja,  era  uma  extensão,  aconteceu  lá,  mas  fechada  nela 
mesma?

* * *

Lembra dos gaúchos que foram morar  perto  de Nova Almeida,  na Enseada das 

Garças, em Fundão? O Wagner, Edmilson, Renato e Alexandre, que formaram um 

grupo chamado Sim ou Zero?

Hilal: Lembro deles, uns meninos com bastante informação e sabiam se 
colocar muito bem. Quando aquele alemão, o Alfons Hug, veio,  ele veio 
ditando normas da pintura internacional, principalmente da pintura alemã: 
'Oh! É isso aqui que está se fazendo hoje'. Eu lembro que esses meninos se 
incomodaram muito com essa postura do Alfons. Ele veio como uma autori-
dade ditando a tendência. Ele não era grande coisa, como o Agnaldo Farias 
também não. O Agnaldo Farias estava bem no início, eles estavam come-
çando. Então, lembro desses meninos, um deles me perguntou assim: 'O 
que você achou da fala do Alfons?' Eu falei: 'Não sei... Achei legal...' Ele 
falou:  'Eu  não  concordo,  como  é  que  esse  cara  vem  aqui  e  dita  uma 
verdade assim?'.

Eles logo se interessaram pela experiência proposta pelo Ricardo Basbaum com o 

projeto  Novas bases para a personalidade. Pra eles foi  muito estimulante porque 

era uma grupo interessado em estreitar o diálogo entre arte e vida, entre arte e 

sistema de comunicação.

* * *

Hilal, vou retomar aqui uma fala sua, quanto você diz que não vê desdobramento 

dos Festivais de Verão na atualidade. Não quero falar no sentido de causa e efeito, 
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mas sobre modos de pensar arte como processo. Por exemplo, do ponto de vista 

desta pesquisa,  existem, atualmente,  aberturas de diálogos com algumas produ-

ções. Links, por exemplo, com o trabalho Você gostaria de participar de uma experi-

ência artística?,  do Basbaum. Refiro-me à participação de Mara Perpétua, Rosana 

Paste,  Márcia Prezotti e do grupo  Sim ou Zero. Proponho pensar essas participa-

ções como processos em curso, linkadas às experiências em Nova Almeida, a isso 

chamo de desdobramento da experiência Festival de Verão. 

Na conversa que tive com o Basbaum, pude confirmar essa hipótese, quero dizer,  

ele se mostrou concordando com ela, de que há essa relação viva e pulsante, que 

se trata de um tipo de relação que busca agir por contaminação como abertura para 

conversas. Talvez por isso o Basbaum tenha entendido, por exemplo, que esta pes-

quisa em desenvolvimento faz uma deriva para olhar outros trabalhos em arte de 

uma participante no projeto NBP, no caso, os trabalhos de Mara Perpétua. 

Quando ele apresentou a ideia do projeto  Novas bases para a personalidade, na 

oficina Propaganda da arte, no 5º Festival, em 1993, imediatamente os meninos do 

Sim ou Zero  abraçaram a ideia, produziram um vídeo e mandaram para ele,  um 

trabalho que ele reconhece como muito importante para a experiência de trabalho 

dele, porque é um dos primeiros  feedbacks que ele recebe para o projeto  Novas 

Bases para a Personalidade. E como ele disse, é uma proposição muito contundente 

para o projeto. Assim como foi a da Mara posteriormente.

Quando  o  Basbaum  reconhece  essas  participações,  significa  dizer  que  ele 

reconhece que ela é uma parte ativa no trabalho, porque o projeto NBP defende a 

ideia  de  contaminação  “como  um  vírus”,  que  não  propõe  um  produto  como 

resultado, mas, a possibilidade de instauração de modos ativos de relacionamento 

como arte. É nesse sentido que especulo sobre as participações no projeto NBP 

como experiências em arte em aberto, que podem ser acessadas tanto em função 

dos arquivos enviados ao projeto  Você gostaria...?, quanto para a investigação de 

outras propostas em arte desse ou daquela participante no projeto NBP. 

Se tomarmos a experiência NBP como uma ferramenta capaz de incluir,  em seu 

campo de análise,  práticas  em arte  não apenas relacionadas com a criação de 
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objetos, mas, também práticas discursivas, narrativas e comportamentais para além 

dos  exercícios  formalistas,  esteticistas  etc.,  provavelmente  nos  surpreenderemos 

com a invisibilidade construída para muitas outras experiências artísticas no Espírito 

Santo, por exemplo. Penso a partir de  uma citação de Folcault, apresentada por  

Ricardo Basbaum: “Mais do que 'fazer ver o invisível', a ficção consiste 'em fazer ver 

o quanto é invisível a invisibilidade do visível'”.45

Hilal:  Esse  resultado  que  você  está  me  trazendo  é  muito  interessante, 
porque talvez o Vilar,  assim como eu ― não sei se pensamos a mesma 
coisa ―, mas a minha espera era que o aluno... Quero dizer, o óbvio seria... 

Mas  as  coisas  podem  acontecer  do  jeito  que  você  está  falando...  Os 
meninos  do  Sim ou  Zero fizeram uma ponte  com o  Ricardo  Basbaum, 
ajudou em um trabalho importante que chegou até a  Documenta.  Quero 
dizer, essas questões, como você está me colocando aqui.  Mas a minha 
espera era que os alunos aproveitassem mais diretamente, o óbvio, a coisa 
do aprendizado lá do Festival, de você trazer aquilo para a sua vida. Que 
estimulasse a produção, mas eu acho interessante do jeito que você está 
colocando.

Thais: Mas as pessoas foram todas de fora? O Basbaum e os meninos do 
Sul?

Não. São quatro participações iniciais nesse projeto dele chamado Você gostaria de 

participar de uma experiência artística? O grupo Sim ou Zero interagiu com a propo-

sição do Ricardo logo na primeira oficina dele em Nova Almeida, quanto nem existia 

o objeto NBP ainda, mas com a ideia, com a sigla do projeto , com a parte puramente 

conceitual, digamos assim. Isso em 1993-94. Mas a primeira participação mesmo 

com o objeto já pronto em aço, pintado em ágate, aqui, no Brasil, foi com a Márcia 

Prezotti, que é de Vitória, no final de 95. Depois a Rosana Paste e a Mara Perpétua 

em 1995-96.

Do ponto de vista do qual estou falando, insisto. Isso não é um olhar historicista, 

mas, é um olhar particular. Ele quer ser particular e poético, mas considera o poético 

como uma força de construção também. 

Pelo que conversei com o Basbaum, ele reconhece essas práticas, ou seja, esses 

links das participações de Márcia, Rosana, Mara Perpétua, Sim ou Zero e de todos 

os  outros,  todos  estes  links como  participações  no  trabalho  dele,  mas  ele  os 

reconhece como operações no campo da arte, tanto que ele diz que os arquivos 

45 FOUCAULT, apud BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual. Porto Alegre: Zouk: 2007. p. 56.
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enviados pelos participantes ao projeto não são dele, são dos participantes, mas os 

arquivos em si não são os objetos de arte; eles são dispositivos em um mecanismo 

de arte. Eles atuam em um ambiente, são ativos em uma relação. 

O Basbaum fala, por exemplo, em constituir um fundo para administrar o projeto,  

para cuidar do arquivo e pensar “regras” de proteção do trabalho em relação ao 

mercado. Então, o que percebi foi  alguém pensando e agindo de forma coletiva, 

compartilhada, preocupado com uma ética do projeto. Ele não me pareceu ver o 

trabalho isolado das participações, pelo contrário, percebe-o como algo que resulta 

dessas  relações,  portanto  os  participantes  não  são  meros  colaboradores,  que 

aceitaram participar, mas são “autores” que assumem a responsabilidade pelo que 

produzem. Nesse sentido, agentes de uma prática participativa.    

É por isso que a ideia de linha orgânica da Lygia Clark é absorvida no trabalho dele 

com tanta ênfase e traduzida na ideia de membrana, zona de contato, contaminação 

e propagação. Entendo que interessa ao projeto Você gostaria...?, não apenas con-

taminar, mas também ser contaminado e manter-se aberto à experiência que vem do 

outro, para transformar-se.

Então, no sentido do que falávamos há pouco, o modo como se olha para alguma 

coisa, ou para uma experiência também pode determinar essa coisa. Um olhar histo-

ricista talvez tenha dificuldade em ver essas experiências como desdobramentos de 

arte em processo, mas, se mudamos o olhar, ou se usarmos uma outra ferramenta 

de análise, o que é invisível pode tornar-se visível.

Do ponto de vista deste trabalho, a pergunta que ele faz é: Que tipo de experiência 

em arte é possível linkar com os Festivais de Verão em Nova Almeida e chamá-la de 

desdobramento, sem que isso seja uma redução de uma e outra experiência? 

Hilal: A minha espera era o previsível, o óbvio, e você está me mostrando 
um outro lado. Por exemplo, como um dos organizadores do Festival, eu 
tenho um ponto de vista, e um ponto de vista meio atrapalhado, porque 
estava preocupado com um monte de coisas que tinha que acontecer. Você 
não, você participou diretamente como aluno. E esteve com outros alunos, 
conversou e viu o que que estava acontecendo. Agora você está fazendo 
esse trabalho e está vendo o desdobramento por um outro ponto de vista, 
porque  a  minha  previsibilidade  é:  'Cadê  a  produção  capixaba  fruto  do 
Festival? O que que está rolando aqui?' A gente não sente, eu não vejo:  
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'Quem que eu vou indicar? Quem está produzindo?, Eu não estou vendo. 
Será que é um erro meu não estar vendo?' Isso era o professor, parte da 
organização esperando esse resultado. 

Só que também a gente acaba entendendo que o tempo da arte é um outro  
tempo, esse tempo de amadurecimento [...].

Thais: Esse  trabalho  que  você  está  fazendo é  um fruto  disso.  Ele  é  o 
próprio fruto. Não importa o tempo, porque ele estava germinando, ele ficou 
aí, então a semente ficou.

Hilal: Agora, quanto tempo? ― 1999 a 2013, 14 anos se passaram.

Mas não é o tempo a matéria “nobre” da arte? “O tempo do artista?”, como escreveu 

Robert Smithson. Essa é uma questão importante nesta pesquisa. O que é o tempo 

para o artista? Que tipo de espaço o artista cria? Ele cria algum espaço? Será que o 

espaço de um trabalho é o mesmo de outro? Talvez perguntas tão frequentes como: 

Você está produzindo? O que você está produzindo? não façam o menor sentido, a 

não ser, como: Que tipo de espaço você está produzindo? Que tipo de tempo você 

está criando? Gosto muito daquela fala do Duchamp, “Gosto mais de respirar do que 

trabalhar”. Isso não é lindo?

Hilal: Shirley  Paes  Leme  está  expondo  na  galeria  Matias  Brotas  um 
trabalho que ela juntou durante 30 anos ― trouxe dos EUA esse material ― 
e só agora ela está apresentando isso, agora que tomou forma. 

Você dar esse tempo pra você,  se respeitar  nesse sentido,  amadurecer, 
acho que é isso. De repente, a minha ansiedade era querer assistir a uma 
produção acontecendo. Acabou o Festival num ano e, no outro ano, já teria 
aquela produção em massa, todo mundo expondo. Mas não é assim.

As coisas mudaram muito da década de 90 pra cá. Por exemplo, o Didico (Valdelino 

Gonçalves), em 1995, deu uma oficina de grafite e foi uma ampliação no repertório 

do Festival. Ele voltou do doutorado e fez uma reviravolta lá, no Centro de Artes, 

implantando a discussão sobre o grafite como linguagem artística. Hoje o que se tem 

já e um debate público sobre essa questão que extrapola o campo da arte,  e a 

cidade é pensada como suporte dessas inscrições, onde é possível encontrar desde 

provocações  panfletárias,  do  tipo  crônica  política,  a  provocações  filosóficas, 

desenhos  provisórios,  toscos  mas  também  composições  elaboradas,  experimen-

tações plásticas de toda espécie,  desenhos efêmeros que,  num dia estão lá,  no 

outro já  foram apagados,  ou sobrepostos por  alguma outra coisa qualquer.  Pelo 
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menos aqui, no Espírito Santo, no Centro de Artes, o grafite era um tabu no início da  

década de 90. Para sair do papel, foi uma luta, a coisa ficou mais complexa.  

Hilal: Estou lendo um livro sobre Duchamp. Pra mim ele é anarquista, um 
gozador  que  vai  rompendo  com  tudo.  Só  ruptura,  ruptura,  ruptura.  Ele 
estava negando o museu, mas, por exemplo, quando o convidaram para 
colocar  toda  a  coleção  dele  no  Philadelphia  (museu):  'Não,  mas  não 
podemos jogar isso fora!'. 

Como  essa  coisa  que  você  estava  falando...  Para  sair  do  papel,  pra 
procurar um outro suporte, toda essa dificuldade... São pontos de vista, são 
valores... Amanhã você está pesquisando outra coisa, aí volta... Eu acho 
que o território da arte te dá essa possibilidade de entrar em contradição ― 
hoje é assim, amanhã já não é mais ― aí volta... depois você volta. 

Como na questão desse seu discurso, desse texto que você vai criar, pra 
mim é sempre no campo hipotético. Você não tem afirmação de nada. Nós 
estamos falando aqui, dando fatos, mas conclusão, avaliação, isso tudo é 
relativo, você não tem como fechar numa coisa. Você pode falar que foi 
maravilhoso e... que maravilhoso é este? Até aonde que este maravilhoso 
vai? É uma coisa que escapa, você não tem uma certeza. Então é um texto  
que você constrói, mas você vai construir baseado em fatos, mas sempre 
no campo hipotético. Ainda bem. 

Uma coisa que eu aprendi dessa questão em torno de um vazio que você 
fica, como a Psicanálise fica também, como a Filosofia e a Arte ficam. Você 
não fecha numa certeza; você sempre está em torno dessa falta. Isto que é 
bacana, por isso que é rico. 

Você vai criar um texto, mas este texto cada um vai entender de um jeito, 
cada  um  vai  tirar  pra  si  algo.  Como  o  próprio  Festival,  você  está  me 
trazendo uma ideia que eu nunca tinha pensado ― a coisa do tempo ―, 
como é que funcionou em cada um, uma coisa que foi trabalhada lá atrás e 
hoje você está aí, depois de 14 anos você escolheu falar sobre isso.

Quando comecei esta pesquisa, não foi com este olhar que tenho agora sobre este 

assunto, sabia apenas que gostaria de fazer um trabalho que não fosse a história do 

Festival de Verão, mas interessava o assunto, as muitas histórias que os Festivais 

em Nova Almeida podem ainda produzir. Eu gostaria de saber, pelos outros partici-

pantes, o que foi para eles e o que é para eles hoje. Eu quis fazer um exercício de  

escuta.

Pensei em começar pelas ideias de arte apresentadas nas ementas dos cursos e fui 

ter contato com os arquivos do Centro de Artes. Na sala de arquivos, no prédio onde 

funciona  a  direção  do  Centro,  fiz  um  mapeamento  prévio  e  juntei  todos  os 

programas de curso dos dez Festivais numa única página, lado a lado. Algumas 

coisas saltaram para mim, os programas de curso das oficinas do Ricardo Basbaum, 

Propaganda  da  arte:  conversas de  1993  e  Objeto  +  conceito  de  1995,  e  um 
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programa  de  curso  da  Karin  Lambrecht  do  9º  Festival  de  1998  com  o  título 

Orientação em pintura, em que ela propõe “[...] refletir o trabalho individual frente ao 

nosso momento, lugar e história da arte como material”. A esse programa de curso 

se juntou uma carta da Karin em que ela coloca uma questão filosófica importante, 

que é uma ideia deleuziana de “começar pelo meio”, um pensamento que, na carta 

de Karin Lambrecht, vem por um autor da literatura que ela cita, o Robert Musil. 

Então, naquele momento, eu já havia optado em pesquisar programas de curso que 

apresentaram como material de trabalho o próprio texto e a história da arte, por con-

siderar a condição dada pelo regime acadêmico que é totalmente concentrado na 

ideia de discursividade da palavra. Esse pensamento ganhou folego com a aproxi-

mação com o os textos do projeto  Você gostaria de participar de uma experiência  

artística?, porque ele é um projeto que lida exatamente com essa questão de um tra-

balho entre esses dois campos, o do objeto e o da palavra. 

Nesse  sentido,  o  trabalho  de  Ricardo  Basbaum tornou-se  um objeto  de  estudo 

exemplar,  porque é, de certo modo, didático, por trabalhar com o texto e com o 

objeto de arte ao mesmo tempo. Uma experiência que motiva e impulsiona esta 

pesquisa  rumo  a  um  objeto  desconhecido,  aberto,  dedicado  à  escuta  para  a 

produção destas conversas.

Quanto à questão da hipótese, conforme o Hilal colocou há pouco, estou pensando 

na hipótese,  mas ligada à ideia de ficção. Acredito  que a potência artística está 

relacionada com a capacidade de ficcionar,  de produzir  um campo aberto,  como 

você também falou, como uma potência de produção de sentido crítico. 

Mas o que é o real? Nossa cultura tomou a ciência como norma de real, de verdade, 

e definiu-se predominantemente pelo pensamento linear historicista.  Mas o Vilém 

Flusser fala de uma ideia de ciência ― conforme comentei há pouco ― como disci-

plina que explica e passa a ser disciplina que confere significado, dela se transfor-

mar em disciplina artística. O pensamento que ele provoca é muito interessante por-

que parece que uma das características da “verdade do conhecimento histórico cien-

tifico” é provocar o apagamento de sua construção, ou seja, “naturalizar-se”. O que 

parece bastante problemático.
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A história da arte ocidental analisada no livro do Hans Belting, O fim da história da  

arte, fala dessa ficção que ganhou status de verdade, que, repensada por teóricos e 

historiadores,  busca  agora  incluir  a  fala  dos  artistas  e  seus  escritos.  Assim,  a 

história,  ao  contrário  de  uma lógica  linear,  aparece como discurso  fragmentado, 

múltiplo e muitas vezes dissonante. O exemplo de Duchamp se tornou importante 

porque  foi  aquele  que,  ao  escrever  sobre  seu próprio  trabalho,  incluiu  jogos de 

palavras que fazem o texto e o objeto atuarem no mesmo registro de criação. 

Pensar essa ideia de ficção como potência da arte, como modo de instituir o real, 

como modo de intensidade, de afeto, como espaço abertura, é um aprendizado que 

questiona o aprendizado da ciência como referência de realidade absoluta e da his-

tória linear, como verdade. Os autores que acabo de citar estão dizendo que a histó-

ria linear como sinônimo de verdade, não dá mais conta do real. 

Então, esse campo hipotético do qual falamos, pra mim, tem a ver com esta ideia da 

ficção como potência de instituição do real.

Hilal: Às vezes você atinge muito mais o real pela ficção.

Sim. Mas também não abro mão desta conversa, deste diálogo, porque ele constitui  

um  modo  do  real.  Estamos  falando  de  nossas  memórias,  nossas  experiências 

vividas,  de  nossas aspirações,  de  uma leitura  de mundo limitada por  posiciona-

mentos sociopolíticos, ideológicos etc. Que tipo de implicação ela tem com o real? 

Porque esta conversa é uma construção nossa. É nesse sentido que ela é uma 

ficção. 

Hilal: Porque cada um tem seu repertório. Eu vejo de um jeito, você vê de 
outro, as suas angústias são diferentes das minhas, os seus desejos quanto 
ao Festival de Verão em si. O que que você espera daquilo... Essas diferen-
ças é que trazem a riqueza da história.  Cada um tem um olhar que vai 
acrescentando. 

Mas você me disse que vai trabalhar neste campo ficcional baseado em 
fatos e nos arquivos.

Penso que este empenho de construção coletiva, esta conversa, que precisou do 

aceite de vocês e dessa disponibilidade para construí-la precisa ser elaborada com 

espaço  suficiente  para  uma  leitura  processual,  que  mantenha  espaço  para  que 
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alguma coisa possa ser produzida na leitura e na próxima leitura com a articulação 

das conversas. É nesse sentido também que este não é um trabalho de história da 

arte, mas ficcional. 

Seria possível, por exemplo, com a experiência deste trabalho, pensar uma história 

da  arte  no  Espirito  Santo  diferente  do  clichê  convencional  a  que  estamos 

acostumados a ouvir e reproduzir? 

Faço um recorte, escolho dois estudos de caso, mas tento manter a pesquisa como 

um programa aberto, o suficiente para que se possam propor outras relações, outras 

possíveis construções, outras histórias.

A história da arte no Ocidente se construiu deste modo centralizado, linear,  num 

esforço muito grande de encaixar nela as vidas, os trabalhos, os acontecimentos 

artísticos  que  ainda  assim  lhes  escapavam.  Existem  muitos  pensadores 

interessados em outros modos de pensar a questão da história: Foucault, Rancière, 

Hans Belting, entre outros, e mesmo antes deles, Aby Warburg, no final do século 

XIX e início do século XX, estava interessado em novas articulações com a história 

da arte e da cultura. Pensadores que desconfiaram desse modo linear historicista 

que predominou no Ocidente e por isso mesmo tentaram propor outros métodos de 

abordagem.

Concordando com esses pensadores,  experimentei  construir  isso que chamei de 

Amarelinho: uma experiência crítica com os arquivos dos Festivais de Verão,  para 

tentar olhar para a história de um modo não linear, buscando suas multiplas facetas, 

buscando exercitar esses outros olhares, porque acho que são mais dinâmicos, mais 

inclusivos, talvez suportem mais afetos. Mas é basicamente com uma preocupação 

de colocar em suspeita a ideia de A HISTÓRIA DA ARTE NO ESPÍRITO SANTO, 

porque essa história que tento escrever, vista desse outro modo, não linear, como 

disse  há  pouco,  pode  deixar  visível  objetos  que,  na  visão  da  HISTÓRIA,  ficam 

invisíveis. 

O problema da HISTÓRIA é que ela omite as exclusões que faz, e me parece que 

toda construção se faz num processo de escolha, de tornar visível algo e, ao mesmo 
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tempo, obliterar outros. No caso desta experiência, assumo um recorte com o estudo 

de caso que elegi como desdobramento, mas, digo, esse é o meu recorte, acredito 

nele por isso e isso... Mas ele não quer ser geral, é particular. E proponho, junto com 

o recorte que produzi, uma provocação, “refaça esta história com a sua experiência”. 

Para tal exercício é que elaboro um conjunto de imagens e textos com todas as 

ementas dos cursos oferecidos pelos Festivais em Nova Almeida para comporem o 

conjunto do trabalho. Trata-se do que chamo: box arquivo, porque espero que a 

leitura deste objeto também possa se dar de modo experimental e aberta.

Hilal:  As nomeações, por que nomear aquele, por que não outro, por que 
isso e aquilo, os personagens... Tudo isso é... político, é poder, tem tanta 
coisa que vem também pra construir essa história... 

Então... 

Mas, é interessante...

Thais: Este trabalho que você está fazendo é muito interessante. Acho que 
ninguém nunca pensou nessa memória. Nesse levantamento, e trazer agora 
para a discussão. Muito bacana, e a maioria das pessoas estão dando aula 
no Centro de Artes, o Lincoln, o Lando, a Rosana...  

E, no seu trabalho artístico, você nunca mais fez nada, ou você faz alguma 
coisa despretensiosamente, de alguma forma?

Eu estou tentando fazer isto aqui despretensiosamente, quero dizer, estou tentando 

pensar isto com arte, estou tentando trazer a experiência em arte pra cá, de algum 

modo, mas também não quero defender isto como objeto de arte. Não. Não tem 

muita importância isso pra mim, a etiqueta, tem e, ao mesmo tempo, não tem. É 

difícil porque o campo acadêmico é um campo muito duro, engessado ― vi o que 

você [Hilal] sofreu lá enquanto estava professor ―, mas, mesmo assim, tento pensar 

nesse campo como um campo de operação artística. 

Usando uma metáfora, é como se o campo acadêmico fosse uma tela ― sabendo 

de antemão que uma tela é um objeto fabricado, física e ideologicamente e que não 

é neutro, não é transparente e nem estático. Talvez essa metáfora seja pouco 

apropriada para o que quero demonstrar, mas, de qualquer modo, tento 

pensar o programa de pós-graduação no qual estou inserido como esta 

tela, com a qual tento produzir um registro, uma operação artística. É por 

isso que chamo esse nosso encontro de conversa, porque tem a ver com esforço 

coletivo,  com vínculos com uma realidade social,  política, ideológica. Enfim, com 
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conflitos que envolvem a instituição do real, que constituem, por exemplo, a história 

do Centro de Artes do final da década de 80 e 90 da qual você, Hilal e a Thais tam-

bém são partes do processo, direta e indiretamente. 

O  que  que  acontece  quando  a  gente  tenta  construir  junto  uma  coisa?  O  que 

acontece quando se faz um esforço de ouvir? O que  acontece quando se faz um 

esforço para  que isso que se ouve possa se tornar visível para o outro? Quem lê  

isso? Como é que essa pessoa se insere neste contexto? Por isso, cuido em manter 

uma situação aberta, com um convite bem humorado, para que o trabalho tenha 

possibilidade de acontecer.

Quando digo  despretensiosamente,  quero  dizer  apenas que o  trabalho  quer  ser 

experimental, tentativa. E, se há algum esforço, é apenas o da conversa, e o da 

escuta, no mais, penso que a condição de esse trabalho vir a ser um veículo de arte 

depende inteiramente de ele ser ser tão somente uma d issertação com apêndice e 

anexo, compostos por imagens e palavras. Nesse sentido, o objeto aspira ao espaço 

comum de existência.

Hilal: É difícil sair disso, desse formato. Por exemplo, sempre se questionou 
isso. Se você é artista plástico, porque que você não poderia apresentar ― 
e alguns já conseguiram ― uma exposição de arte como conclusão de mes-
trado? Alguns artistas já conseguiram. Propuseram e foram aceitos, lógico 
que acompanhados com algum respaldo teórico, mas a conclusão mesmo 
foi uma exposição. 

Thais: Mas o Edison tá falando de uma outra coisa. Ele está pensando em 
trazer isto, a dissertação, para o campo da arte. Pensar isto como trabalho 
de arte.

Hilal: Entendi,  mas  como  intervir  no  campo  duro  como  o  campo 
acadêmico? Criar algum questionamento para este formato. Não é isso que 
você está falando?

Estou tentando olhar para o texto, a escrita, para a fala como um material, como  se 

têm os materiais  para qualquer  outra linguagem artística,  como na escultura,  no 

objeto, na música. Mas não tem nenhuma novidade nisso. É uma conversa presente 

aí desde o grupo Art&Language, o Beuys, Alan Kaprow, o Ricardo Basbaum, que é 

referência para este trabalho. Tento fazer uma dissertação que, ao mesmo tempo, 
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também indaga acerca da possibilidade de funcionar como obra de arte. Nesse sen-

tido, trata-se de participar de conversa em andamento. 

Como não consegui “escapar” da vida acadêmica ― e acho que eu tentei ― como 

fui abduzido por esse campo, junto com a abdução veio a pergunta: Por que não 

seria esse um campo para operar com arte? Não é um contrassenso que a arte, por  

meio de suas criações ficcionais que instituem realidades, sucumba às ordens da 

ciência, da teoria e da história sob o paradigma científico? 

São questionamentos, tentativas de uma experiência. Se isso pode funcionar como 

obra de arte,  não é possível  saber.  Tento suspender qualquer expectativa, priori-

zando a intensidade do contato com o real pela experiência da ficção e vice-versa, 

de olho no comum e no desconhecido, não é esse o paradigma da arte?

Hilal: E você tem sentido o quê? 

Bom, você não tem mais volta, você tem que encarar o bicho...

Por isso chamo de uma experiência...  Como disse, estamos vivendo a intensidade 
do trabalho, na medida em que ele vai se construindo, no sentido de que estamos 
numa vontade de conversa, de fala e de escuta, não é?

Hilal: Mas a escuta... Você tem alguma expectativa de escuta quando você 
pensa nestas conversas?

Não a expectativa do que escutar, como se imaginasse saber uma resposta ― é por 

isso também que evitei o formato entrevista ― mas, a expectativa do ouvir simples-

mente, ouvir você contar a sua experiência com os Festivais e fazer com  que ela  

possa ser acessada por quem não vivenciou os Festivais de Arte em Nova Almeida, 

da melhor  forma que for  possível.  Interessa ouvir,  praticar o  exercício da escuta 

como experiência de diferença, criar abertura para que o dissenso apareça, entre 

uma fala e outra, no sentido também de uma curiosidade por não saber o que tere-

mos como  objeto ao final, porque não dá pra saber, porque estou conversando com 

pessoas muito diferentes que têm histórias de vida muito diferentes e, como você 

disse, expectativas também muito diferentes.
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Em nosso  caso,  por  exemplo,  somos nós  três:  eu,  você  (Hilal)  e  Thais.  Então,  

quando isso virar um objeto escrita, como é que ele vai funcionar para quem está 

lendo? Como é que ele vai funcionar na inter-relação com as outras conversas? O 

que vai acontecer? Eu não sei.

Talvez esses desafios sejam os mesmos de quem produz um objeto de arte conven-

cional, ou seja, quando é que um objeto desperta interesse para o outro? Quando é 

que um objeto produz deslocamento? São indagações. Este momento constitui uma 

etapa do processo e, nesse sentido, pode ser uma prova de que a experiência está 

em andamento e, por que não dizer que está sendo bem-sucedida, porque, afinal, 

ela não quer ser mais do que aquilo que é, uma experiência de conversa. 

A questão que você colocou sobre o conflito em lidar com dois campos na época da 

organização do Festival, o “Hilal organizador” e o “Hilal artista”, a discussão desse 

conflito está no centro de interesse deste trabalho, não é à toa que tomo o trabalho 

do Basbaum como paradigma para esta experiência, porque eu acho que ele resolve 

essa questão de modo exemplar com o trabalho dele, criando dispositivos conceitu-

ais, por exemplo, como o Artista-etc., que é o artista que não se separa do sujeito 

social e cultural comum, pelo contrário, ele se faz nas negociações permanentes 

colocadas pelos diversos campos da vida social.

Hilal: Eu era sedento das dua coisas, de poder propiciar algo no campo da 
Extensão Universitária e, ao mesmo tempo, também desfrutar daquilo, parti-
cipar, eu também queria informação.

Thais: Talvez a construção disso era da necessidade de informação.

Hilal: É impressionante, Edison, não tem saída. Por exemplo, ultimamente, 
eu vim produzindo, produzindo, produzindo, chegou uma hora em que estou 
sedento,  igual  no  Festival,  sedento  de  livros,  de  conhecimento.  Nesse 
tempo, parece que eu me isolei, eu fiquei lendo outras coisas. Não é que eu 
parei de ler, mas agora estou procurando, comprei um livro do Cildo Meire-
les, um livro de entrevista dele que mostra uma riqueza de pensamento, de 
colocações, impressionante. E um outro livro com entrevistas com vários 
artistas e poetas. Estou sentindo que, depois que eu recomecei a ler, me 
sinto com mais suporte, mais ancorado, mais estruturado, porque parece 
que você fica junto de todo mundo... 

Vejo com o Ori também, o meu filho. Ele tá num processo assim de transi-
ção. Ele começou a ler Tim Maia, acho que do Nelson Mota, e mexeu com 
ele algumas questões que o Tim Maia colocava. 

Quando você lê, não tem outro caminho, é o outro. 

Então, como você vai  criar este texto...  É impressionante como é impor-
tante.
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Thais: Quando você lê te desperta, é o outro que é você também, e é aí 
que você faz o seu lugar.

Hilal: Na medida em que se cria essa parceria com o outro, as coisas, o 
pensamento, a produção se torna muito mais prazerosa. Eu vejo no Cildo 
Meireles, como ele conjuga com vários artistas, escritores. Ele nunca está 
sozinho.

Eu  sempre  trabalhei  no  sentido  de  buscar  a  minha  história,  já  o  Cildo 
Meireles,  não,  ele  trabalha  dentro  da história  da arte,  ele  traz o  Marcel 
Duchamp e faz o desdobramento dele, mais contemporâneo com as suas 
questões, mais atuais. Eu não fiz isso. Apesar de gostar de muitos artistas, 
eu não fiz desta forma, eu olhei pra dentro, fiz um processo muito estranho, 
hoje me sinto querendo trazer um pouco dessa história da arte, de alguma 
forma, absorver isso.

Esse “pra dentro”  que você falou não é um pra dentro de um tipo de tradição? 

Lembro que você falava muito de sua herança árabe, da azulejaria. Inclusive, na 

exposição  do  Museu  Vale,  o  texto  do  Paulo  Herkenhoff  fala  um  pouco  dessas 

questões,  cita  uma referência lacaniana.  Não tem aí  algumas companhias? Tem 

autores, tem a questão cultural em relação à qual você busca se posicionar, não é 

disso que você fala?

Hilal: Mas não tem propriamente a nossa história da arte, a história ociden-
tal, é neste sentido, porque, quando você fala da arte islâmica, foi nessa 
crise cultural que eu tive, acho que, no final da década de 1970 para 80, é 
que ali o meu olhar se volta para esta   questão dos azulejos e, os azulejos 
me remetem à arte árabe ― eu nem falo islâmica porque, às vezes o islâ-
mico está totalmente vinculado à questão muçulmana e eu não sou muçul-
mano ― à estética  árabe  ― então  o  que  é aquilo?  Se  eu  tivesse  que 
nomear seria: arte popular árabe, ou arte popular portuguesa, que seriam os 
azulejos. Apesar de ter estudado muita gente, ter visto muito barroco, de 
minha mãe ter me ensinado a ver a pintura europeia, lógico que fui influenci-
ado por tudo isso também. 

Mas eu acho que o outro, esta questão de olhar pra dentro que eu estava 
falando, ela não trouxe o outro. No caso Lacan, é um outro, mas eu estou 
falando da história da arte.

Você vê algum desdobramento no seu processo vindo de sua conversa com o traba-

lho do Antônio Dias? 

Hilal: Com o Antônio Dias eu tenho uma identificação muito grande com os 
materiais, a folha de ouro,  a questão do papel ― quando comecei fazer 
papel, em 1977. Nesse mesmo ano em que eu tinha dado início ao trabalho 
com o papel, saiu uma matéria numa revista de arte brasileira com o Antônio 
Dias, no Nepal, com aqueles discos de papel. Lindos! Aí houve uma identifi-
cação imediata ― É isso que eu quero!

Eu já estava naquele processo e encontro um artista fazendo aquilo ali. Foi 
genial, foi um momento pra mim de luz. E depois, conhecendo o trabalho 
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dele, vendo os materiais, eu me identifiquei muito com aquilo, porque é tudo 
uma questão  matérica pra ele fazer uma pintura que era uma representa-
ção, mas era uma representação também com a matéria. A matéria tinha 
sua importância, não era simplesmente como um pintor que usa da matéria 
para  fazer  a  sua  representação.  No  caso  dele,  a  matéria  também  era 
assunto, e isso que me fascinou, até hoje meu trabalho também passa por 
ali. 

Dessa forma, você tem toda razão. Eu trouxe a história da arte, a nossa his-
tória da arte através do Antônio Dias, mas eu trouxe para esse universo de 
dentro, das minhas referências, trouxe para a coisa andar, porque a coisa 
não andava.

A exposição  Seu Sami,  no Museu Vale, em 2007, foi um trabalho que exigiu um 

esforço de produção pela escala e por ser uma exposição individual que depois se 

desdobrou.  Você  viajou  com ela,  produziu  um livro  em dois  idiomas  para  cada 

versão da exposição, ou seja, uma produção que exigiu muitas conversas, inclusive 

com outros campos teóricos. O Paulo Herkenhoff fala disso no livro, principalmente 

da relação com o pensamento lacaniano. Como é que se dá essa conversa pra 

você...?

[…].

A conversa avançou em meio à noite com passagens por Lacan, James Joyce e 

Guimarães Rosa, mas concentrou-se principalmente em relatos sobre a exposição 

Seu Sami:46 o processo de elaboração, as angústias e seus desdobramentos, mas, 

por ser esse um assunto que se encontra muito bem registrado no livro cuidado-

samente escrito por Paulo Herkenhoff para a exposição, fica aqui apenas como um 

vetor a orientar a continuidade da conversa.  

46 Ver livro da exposição  Seu Sami.  Aberta de 27 de outubro de 2007 a 17 de fevereiro de 2008. 
(HILAL, Hilal Sami. Seu Sami. Curadoria e texto Paulo Herkenhoff. Vila Velha, ES: Museu Vale do Rio 
Doce, 2007).
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Não estávamos muito preocupados com nada. A  

gente  estava  querendo  mesmo  era  uma  infor-

mação,  era  uma  sede,  assim,  de  querer  

conversar com as pessoas que estavam ali  por  

tão pouco tempo e que iam embora.

(Lu)     
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Lúcia Gomes Ferreira (Lu)47

Conversa realizada na sala do 
autor, Vitória (ES), em 20 de 

março de 2013, às 14h37min.

Nos conhecemos na Universidade Federal do Espirito Santo, quando ela era servidora atuando no  

Setor de Galerias do Centro de Artes,  mas a aproximação aconteceu por causa da amizade em  

comum com Mara Perpétua. Agora nos reencontramos, o que não é muito comum, porque já faz  

algum tempo que ela mora no interior do Estado, vindo poucas vezes à Vitória para visitar a filha, Tais  

Apolinário, uma jovem artista recém-formada pela Ufes. Encontramo-nos por acaso, em frente à sala  

no centro de Vitória que tenho usado para realizar algumas das conversas desta dissertação. Logo  

que a vi, falei da pesquisa e fiz o convite que foi prontamente aceito.

47 Maria Lúcia Gomes Ferreira (Lu) é formada em Artes Plásticas Bacharelado pela Ufes (1981). 
Atuou como gestora administrativa do polo Universitário de São Mateus (ES) até 2002. É servidora 
aposentada pela Universidade Federal do Espírito Santo e reside atualmente em Conceição da Barra.

Figura 64 − Centro de Artes (Ufes). Oficina de Batik. Renato Caseira. 3º Festival de Verão. Nova Almeida, 1991
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Edison Arcanjo: Lu, você me falou, ainda há pouco, da morte, recente, do professor 

Renato Caseira,48 neste caso, poderíamos continuar a conversa, se você preferir, 

falando da sua convivência com o professor,  já que você trabalhou com ele na Uni-

versidade e acompanhou a atuação dele  nos Festivais  em Nova Almeida e  nas 

Semanas de Arte que foram realizadas pelo Centro de Artes. O que você acha?

Lúcia:  Na Semana de Arte,  o  Renato Caseira  (Fig.  65)  era,  nossa!  Um 
artista  versátil,  uma  pessoa  que  a  gente  pedia  para  fazer  oficina  de 
mosaico, ele realizava, sempre com monitoria e tal, mas ele fazia. Se pedia 
tecelagem, macramê, ele ensinava, então era uma pessoa que trabalhava 
muito bem. Em estamparia ele era tudo, sabe? Ele, por esse caminho, pas-
sou na Semana de Arte de uma forma brilhante,  muito dedicado e tudo, 
mas...

No Festival de Verão, o batik49 (Figs. 64 e 65) era um sonho, nossa! Algu-
mas pessoas que não tinham noção do que era estamparia, então ele deu 
tudo, ele deu desde o tingimento normal do tecido, até as texturas que se 
poderia conseguir com os amarrados. Ter os resultados de texturas no teci-
do, as pinturas junto com os tingimentos e depois o batik mesmo, com cera 
de abelha e com eliminação mesmo, na técnica javanesa, então ele foi fan-
tástico nesse período. 

* * *

Em Nova Almeida eu me envolvi mais com a escultura, porque o meu obje-
tivo era a escultura. Eu estava lá como participante; eu não estava na orga-
nização. Eu organizava antes, mas no Festival quem pegava era o Bene-
dito, o Geraldo e o todo o pessoal lá da Ufes. Eu ia para fazer curso, mas eu 
era da área e trabalhava na administração da Universidade, no setor de 
galerias do Centro de Artes e trabalhava também na recepção das inscri-
ções para o festival.

No 1º Festival de Verão, eu fiz oficina com a Iole de Freitas, e no 2º, eu fiz  
com o Marcos Benjamim. O que foi bacana no Festival era a forma como 
ele era conduzido. Era uma coisa muito séria. A gente recebia propostas do 
Brasil inteiro porque o Festival era divulgado em todas as Universidades do 
Brasil,  então,  recebíamos  alunos  e  artistas  do  Brasil  inteiro  pra  Nova 
Almeida. 

Tinha uma comissão que fazia a seleção dos alunos que participariam em 
cada oficina, inclusive o Hilal era da Comissão de Avaliação dos Trabalhos. 
Normalmente havia duas ou três opções, a primeira, a segunda e a terceira.  
Na primeira opção, quando eles não eram encaixados, iam para a segunda 
e assim ia se fazendo até encaixar todos que tinham mandado [inscrição 
com portfólio] e tinha os que eram recusados mesmo, que não tinha como 
participar. Então ligávamos para todos, falando que não tinham sido privile-

48 Artista plástico e professor do Centro de Artes da Ufes. Participou de exposições coletivas de Batik 
e de atividades de extensão ministrando cursos de estamparia em Semanas de Arte e Festivais de 
Verão em Nova Almeida. Faleceu no dia 19 de maio de 2013.
49 O Batik é uma arte milenar da estamparia em tecidos e um símbolo cultural da Indonésia, tendo 
sido declarado patrimônio imaterial da humanidade em 2009. O termo batik designa uma técnica com 
o significado de desenhar, escrever ou pintar, definindo um processo pelo qual se desenha com ceras 
derretidas  e  depois  se  aplica  o  material  corante  com  banhos  de  tingimento  ou  com  pincéis. 
(Disponível em: <http://www.eba.ufrj.br/estamparia/batik.html>. Acesso em: 19 maio 2013).

Figura 65 – Centro de 
Artes (Ufes). Oficina de 
Batik. Professor Renato 
caseira.
3º Festival de Verão. 
Nova Almeida, 1991
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giados, porque não deu para entrar. Acontecia muito, muito, porque havia 
muita procura. Não tinha nada igual no País, com essa ênfase de análise de 
trabalho com o direcionamento para aquela oficina que ele queria, então [a 
pessoa interessada] tinha que mostrar que tinha um trabalho dentro da área 
[escolhida], mesmo o estudante.

* * *

Na oficina da Iole de Freitas,50 nós trabalhamos a desconstrução da escul-
tura, a desmistificação, essa coisa toda.  Ela sugeriu que trabalhássemos 
com tela  e  foi  fazendo essa  construção  na  cabeça  da  gente.  Ela  levou 
algumas pranchas pra gente ver o que ela fazia e foi formando aquilo junto 
com a gente. Foi muito legal porque nos deu uma nova leitura para a escul-
tura, porque a gente poderia também fazer escultura com tela de plástico, 
com tela de galinheiro, fina, grossa, com tela de plástico destas que fazem 
cercas, telas de inox... 

Nos dois últimos dias da oficina, ela pediu que levássemos o material que a 
gente quisesse. Depois de tudo que ela nos mostrou e nos fez experimentar, 
então sugeriu que a gente levasse o material que mais tivéssemos gostado 
de  trabalhar  durante  aqueles  dias,  e  que  cada um fizesse  um trabalho. 
Então eu fiz um trabalho com tela de galinheiro fininha, aquela menorzinha, 
e era só com o movimento, só um movimento e dai se fazia, ela ia suge-
rindo: 'Então você vai usar dois movimentos para fazer uma escultura, três 
movimentos para fazer uma escultura. O que você vai fazer?... Você tem 
que tentar ver essa solução antes dela ficar pronta, para ver se você tem 
essa capacidade de tridimensão no olhar'. Era fantástico, porque a gente 
falava e, na hora em que fazia o movimento, a escultura surgia, e era exata-
mente como a gente tinha idealizado.

Era uma caixinha de compensado...

Participei da oficina com o Marcos Benjamim.51 Fiz um objeto com a orien-
tação dele e foi um negócio meio maluco mesmo. Eu falei: 'Benja, eu tô com 
um negócio na cabeça e que eu não tenho como trabalhar aqui, e eu tenho 
um irmão que tem uma oficina de automóvel,  ele trabalha numa loja de 
mecânica, então eu vou lá, em Vitória, faço o trabalho, volto e monto ele 
aqui pra você ver aquilo que tá na minha cabeça'. Aí desenhei, fiz o esboço 
da ideia, ele achou muito legal e falou assim: 'Então corre atrás, eu só quero 
ver isso aqui pronto'. 

Não daria para ele acompanhar, porque era pintura automotiva. Eu comprei 
a tinta, pedi a Bené pra cortar as peças de uma caixinha pra mim, levei para 
Vila Velha em São Torquato, na oficina mecânica onde tinham as máquinas 
de pintura automotiva, e eles pintaram a caixinha pra mim. Fiz, peguei a 
caixa  desmontada,  pintada,  porque  a  secagem  é  rápida,  então,  fui  de 
manhã e de tarde voltei pra Nova Almeida. Eu tive que dar a solução pra 
ele. Era uma caixinha toda lacrada, só tinha um furo de olhar. Lá, na oficina 

50 Criação tridimensional com Iole de Freitas. Primeiro Festival de Verão em Nova Almeida. Universi-
dade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, Centro de Artes, 1989. Caderno/projeto.
51 Marcos Coelho Benjamim é artista plástico e cartunista, com colaboração no jornal O Pasquim, 
Jornal Ex, O Vapor, entre outros, além de desenvolver atividades de Magistério na Escola de Artes e  
Ofícios de Contagem entre 1984-85. A oficina Criação tridimensional: objetos, no Segundo Festival de 
Verão  abordou  “[...]  os  diversos  aspectos  da  linguagem  tridimensional,  extrapolando  os  limites 
convencionais na exploração e emprego dos materiais.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO. Centro de Artes.  2º Festival de Verão em Nova Almeida.  Caderno de relatório. Vitória, 
1990).
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mesmo, eu achei o buraquinho da fechadura, lá, jogado. Acho que tem coisa 
que você idealiza e elas vão comungando a seu favor para que aquilo se 
realize dentro daquilo que você quer e, eu tinha muito isso [ela sorri doce-
mente ao lembrar], se eu tinha uma intuição pra fazer um negócio, eu ia 
com ele até o final. 

Então fui, fiz esse negócio e levei para Nova Almeida. Era uma caixa de 
40cmX15cm. Tinha 40cm de comprimento e 40cm de profundidade e, na 
tampa da frente, tinha o furo onde eu coloquei aquela coisa da fechadura 
(Fig.  66),  da chave mesmo,  aquela marquinha da chave antiga,  daquela 
chave comprida. Eu pintei ela toda por fora, de branco. O Bené me ajudou 
muito, porque ele é um marceneiro e tanto ― ele fez tudo pra todo mundo,  
pra  todas  as  gerações  que  passaram  pelo  Centro  de  Artes.  Então  ele 
montou pra mim, fez o furinho e, na tampa, pelo lado de dentro, tinha a foto 
de uma mulher, um nu nadando e, por dentro, a caixa era azul cintilante, 
brilhante e, no fundo, tinha aquela foto de uma mulher em diagonal, uma 
loura bonita, era uma foto de Bebeto Verfrut, ele me deu umas fotos e eu 
usei a foto dele.

Por dentro da caixa, por cima, o Bené fez uma ligação de um fio (Fig. 67), 
branquinho, quase que transparente, porque o furo para olhar era no canto 
direito, e a luz era à esquerda, então o olhar pra dentro da caixa era à direita 
e, na parte esquerda, ficava uma lampadinha dentro da caixa, à esquerda, 
então  ninguém via  a  lâmpada,  o  fiozinho  saía  por  baixo  da caixa,  o  fio 
branco passava por baixo e ligava e tinha o tique-taque ali, pra você ligar e 
desligar. Ficou muito legal, muito bem acabado.

Mas o que foi mais interessante foi o seguinte, Eu e o Benja, a gente sabia 
da ideia da caixinha, era um segredo nosso, meu, do Bené e dele, era um 
segredo aquela caixa,  e nós colocamos num nicho daqueles da igreja e 
ligamos e ficamos observando para ver se teria alguém que olharia no bura-
quinho, ninguém avisou nada a ninguém e fomos dar uma volta na expo-
sição, quando a gente voltou, tinha uma fila... [ela sorri de pura felicidade], o 
pessoal  olhando  no  buraquinho.  Alguém  chegou  primeiro  olhou  e  viu, 
porque, pra ver a mulher ali ― era uma foto preto e branco, então não tinha 
aquele contraste muito forte ― era aquela coisa da água mesmo. 

Eu estava ainda querendo elaborar muito mais esta caixa a ponto de, na 
parte  de baixo dela,  botar  um nivelzinho de água ali,  porque,  quando a 
pessoa  chegasse  e  olhasse,  ela  iria  bater  de  alguma  forma  e  ia  fazer 
alguma ondinha, o que faria a luz refletir lá na fotografia. Entende como?

Essa era uma caixa prazerosíssima, porque era uma mulher e, quando a 
pessoa olhava e via que era uma mulher,  a gente percebia de longe ― 
aquela coisa conceitual mesmo de ficar observando a reação da pessoa ―, 
quando ela via a mulher ela falava: 'Oh!...'.  Ela fazia alguma coisa, tinha 
algum insight, era muito gostoso. Nós ficamos observando, Eu, o Benjamim, 
o Bené ― que era curtidor. Então ele falava: 'Já teve uns duzentos olhando'. 
Mentira, não era tanto, não, mas tinha sempre alguém que falava: 'Você já 
olhou ali?'.

Era uma caixa toda branca e o lugarzinho da chave era vermelho, onde se 
olhava, então instigava a olhar. Aquela coisa de olhar no buraco da fecha-
dura, mesmo. 

Depois dessa caixa, eu comecei a ter milhões de ideias de caixas... Tive 
outras vontades, de fazer outras caixas, mas não fiz. Tive vontade de fazer 
uma com marimbondo, pegar um ninho de marimbondo, pegar os marim-
bondos, empalhar e fazer, pra quando a pessoa olhasse levasse um susto. 
E outras coisas, uma coisa mais assim, outra mais suave, outra mais sexy, 
várias caixas, mas isso requer tempo, e eu trabalhava e tinha filha. Na ver-

Figura 67 − Mara 
Perpétua. Caixa objeto. 
Produzida na Oficina 
Criação tridimensional: 
objetos ministrada por 
Marcos Coelho Benjamim. 
2º Festival de Verão. 
Nova Almeida, 1990

Figura 66 − Mara 
Perpétua. Caixa objeto. 
Produzida na Oficina 
Criação tridimensional: 
objetos ministrada por 
Marcos Coelho Benjamim. 
2º Festival de Verão. 
Nova Almeida, 1990
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dade, nesse tempo todo, eu tinha minha filha pequena e era eu sozinha pra 
trabalhar, administrar a casa... 

Eu trabalhava na produção do Festival antes, na inscrição, na separação 
dos projetos, eu olhava e via pela inscrição o que cada pessoa queria fazer.

Mas você não acha que havia,  ao mesmo tempo, uma tensão também? Porque 

algumas pessoas chegavam muito seguras, “prontas”, fechadas e aí havia o enfren-

tamento. Eu vi e vivi isso também, a tensão de ter o tempo inteiro de apresentar uma 

ideia e aceitar uma condição aberta, crítica. O melhor ali, pra mim, foi ter que apren-

der a conviver com a crítica e com a dúvida como qualidades inseparáveis da arte.

Não estávamos muito  preocupados com nada.  A gente estava querendo 
mesmo era uma informação, era uma sede assim de querer conversar com 
as pessoas que estavam ali há tão pouco tempo e que iam embora. Então 
você ficava ali se alimentando de arte o dia todo e até fechava a noite, e 
ninguém queria sair. Chegava uma hora que tinha que tocar o pessoal de lá 
porque tinha que limpar para o outro dia e ninguém queria sair, era uma 
coisa assim, gostosa demais. Depois a gente ia pro boteco, pro Amarelinho 
e lá rolava o papo de novo, era como se fizesse parte do alimento, era uma 
pimentinha a mais,  era  um tempero  a  mais,  mas a conversa era aquilo 
mesmo, e dali  iam surgindo muitas outras ideias, caminhos, direções pra 
trabalhos das pessoas que estavam ali e que não sabiam o que fazer e dali 
a pessoa deslanchava depois com aprofundamento e estudos.

* * *

Penso que nosso inesperado encontro não deixa de ser também uma tipo de tributo 

ao professor Renato Caseira (Fig. 65), que foi um dos três professores do Centro de 

Artes que mais orientou oficinas nos Festivais Verão em Nova Almeida, por cinco 

vezes consecutivas. A partir do primeiro, deu sua contribuição para tornar a Igreja de 

Reis Magos um espaço mais colorido e diverso. 

Sabíamos que nosso encontro seria  breve,  o  que não podíamos era prever  sua 

intensidade. Estou muito feliz com o seu relato, por conhecer sua experiência ainda 

tão pulsante, tão cheia de vida, por isso agradeço muito a oportunidade dessa nossa 

conversa que só poderia chegar a seu termo sabendo-se sem fim.
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Eu conhecia os Festivais em Nova Almeida. Eu  

frequentava, sempre ia, fui a quase todos. Acho  

que foi naquela época que eu frequentava muito  

os Festivais que eu sempre encontrava a Rosana  

e outros, e foi assim que eu acabei tomando con-

tato com esse objeto [NBP].

(Márcia Prezotti)    
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Márcia Prezotti52

Conversa realizada na cantina do
Centro de Ciências Sociais da Ufes em

4 de abril de 2013, às 14h25min.

Nosso encontro estava marcado para as 14 horas, no Departamento de Administração, no Centro de  
Ciências Sociais, onde Márcia Prezotti é professora. Eu chegaria com certa antecedência não fosse  
uma paralisação dos policiais civis fechando a Av. Reta da Penha, na esquina do Supermercado Wall  
Mart com a Av. Maruípe. Queimavam em plena avenida um caixão em protesto por melhores condi-
ções de trabalho. Desci ali mesmo e caminhei até a Universidade Federal do Espírito Santo, no local  
combinado para esta conversa. Não nos conhecíamos ainda, exceto por e-mail e telefonemas. Ela  
me aguardava, foi ao meu encontro em um dos corredores em reforma no Centro de Ciências Jurí-
dicas e Econômicas. Para escapar das interferências sonoras nos dirigimos à cantina daquele depar-
tamento onde continuamos a conversa, agora, gravada.

Pergunto-lhe sobre como se deu a sua participação no projeto  Você gostaria de 

participar  de  uma  experiência  artística?  Ela,  quase  simultaneamente,  também 

pergunta: 

— 'O que aconteceu com esse projeto?'

Digo-lhe que ampliou as experiências, que, em 2007, ele participou na Documenta 

XII, em Kassel, na Alemanha, quando foram construídos mais 20 objetos, e foi um 

momento também em que ampliou a demanda conceitual no trabalho, porque não 

foi simplesmente a participação do trabalho naquela exposição internacional, de um 

determinado ponto de vista, foi  a  Documenta XII,  mais um dos participantes que 

aceitaram o convite, lançado pelo projeto, com as condições propostas pelo projeto.  

Lembro-lhe  de  que  o  projeto  Você  gostaria  de  participar  de  uma  experiência  

artística?, iniciado em 1994, teve sua primeira participação “oficial” no Brasil aqui, 

em  Vitória,  com  ela,  e  ressalto  que  a Documenta aparece  então  como  uma 

instituição participante no projeto NBP, claro, com o peso institucional que aquele 

evento possui o que torna aquele um momento decisivo para o trabalho, como um 

teste da força conceitual do projeto. 

― Como  e  quando  lhe  perguntaram  se  Você  gostaria  de  participar  de  uma 

experiência artística?

52 Márcia Prezotti é professora do Programa de Pós-Graduação em Administração e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). (Disponível 
em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=N961808>. Acesso em: 15 abr. 2013).
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Um dia eu encontrei a Rosana Paste aqui, na Ufes, pelos corredores da vida 
e ela me falou que estava com um objeto,  que tinha um projeto 'Novas 
Bases para a Personalidade – NBP',  do Ricardo Basbaum, e se eu não 
queria fazer uma experiência com o objeto. Eu perguntei pra ela o que que 
seria essa experiência, o que eu teria que fazer. Ela falou: 'Levar o objeto 
pra casa, ficar com o objeto em casa e usá-lo, ou fazer qualquer coisa com 
ele, o que você quiser fazer, registrar de alguma maneira e devolver o objeto 
com os registros'. Eu falei: 'Mas, qualquer coisa assim, qualquer uma?'. Ela 
disse: 'Sim'. Eu falei: 'Tá bom, vou levar'.

Eu levei numa de contribuir, eu não sabia nem o que estava fazendo, nem 
pra quê, nem por quê. Li, mais ou menos o que era o projeto, alguma coisa 
que peguei, nem me lembro onde, li por curiosidade, mas me despreocupei. 

Naquela época, eu morava em uma casa, tinha um quintal. Inicialmente, eu 
coloquei aquele objeto no chão e falei pro pessoal que aquilo era um objeto 
de arte, e ninguém entendeu nada, porque não tem nenhum artista lá em 
casa. Meu pessoal  nem tem proximidade com arte  conceitual  nem nada 
disso. Eles morreram de rir e falaram: 'Mas isso é um objeto de arte?'. Eu 
falei:  'É,  isso  é  um objeto  de  arte'.  Eles  perguntaram:  'Mas  o  que  que 
significa isso?'. Eu disse: Significa que é pra gente fazer qualquer coisa com 
ele, registrar e mandar pro artista'. Eu expliquei um pouco, o pessoal riu pra 
caramba, eles acharam engraçado e resolveram fazer. 

Um dia estava um monte de gente lá em casa e alguém falou: 'Há! Vamos 
fazer uma bandeja de frutas, acho que isso aí serve pra fazer uma bandeja 
de frutas'. E colocaram aquela foto que tem aquelas frutas  (Fig. 68)  mas, 
que não tem só frutas, tem também batatas, tem umas outras coisas, uns 
legumes, umas outras coisas misturadas. 

Depois, um outro dia, voltou um pessoal lá em casa:  'Ah! O que é esse 
objeto?'.  Eu  expliquei  de  novo.  Era  minha  cunhada,  com  meu  irmão. 
Naquela época eles só tinham uma filha. É essa menininha que está lá (Fig. 
69), e que hoje está cursando o primeiro ano de Medicina — Lívia, o nome 
dela. Daí o pessoal falou: 'Isso aí serve pra gente botar criança dentro pra 
ficar brincando e a gente poder ficar conversando, tipo um chiqueirinho de 
criança'. Colocaram uma boneca do lado, um bicho de pelúcia, umas coisas 
assim. 'Serve de espaço pra criança, pronto!'.

Passou um tempo, veio o Natal. A família da minha mãe tem o hábito de 
tentar reunir todo mundo, ainda. É uma família típica da cultura Italiana — 
os bisavós que vieram da Itália de navio com as promessas de que aqui 
seria uma vida melhor. Na época, a Itália estava em um processo muito duro 
de crise financeira, de falta de perspectiva. Eles vieram para o Brasil com a 
promessa de que ganhariam terra e tudo. Então, veio meu bisavô com os 
filhos num navio. Durante aquela viagem, ele morreu.  Daí que tem essa 
coisa  da  cultura  Italiana.  Até  os  meus tios,  irmãos da  minha  mãe,  todo 
mundo  ainda  se  casava  com  descendentes  de  Italiano,  porque  é  uma 
comunidade muito grande no Brasil, e a coisa mais fácil é você encontrar 
alguém que tenha uma ascendência Italiana. Então, eles tentam, até hoje, 
ainda, reunir a família toda no dia do Natal. 

Naquela época, eles se reuniram num salão de festas de um prédio lá na 
Praia da Costa, em Vila Velha. Eu então levei o objeto e botei ele em pé, do 
lado da parede. Botei uma folha de papel kraft e em cima dele botei cane-
tas,  de cor  e esferográficas num copo e coloquei  um cartaz:  'Isto  é  um 
objeto de arte. Faça aqui a sua experiência artística.  Se você nunca fez 
nenhuma, então faça a primeira. Você nada mais tem que fazer senão inte-
ragir com o objeto, seja da forma que você quiser'. Ai o pessoal avacalhou, 
eu nem lembro mais o que foi, mas teve um monte de coisa que eu não gos-

Figura 68 − Márcia Prezotti.
Participação NBP.
Vitória, 1994
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tei, que eu não botaria nunca. E cada um ia lá e escrevia alguma coisa, e 
aquilo virou uma lista de coisas, porque as pessoas iam lá e escreviam, 
brincavam, falaram: 'Ah...! Serve como porta-copo pra cerveja' — e botavam 
copo  de  cerveja  em cima.  Outros  resolveram fazer  declarações  para  o 
objeto, outras inventaram: 'Ah! Já que isso é um papo dez, papo de artista, 
então eu vou conversar com o objeto',  e foram registrando. Eu, sincera-
mente, não lembro mais o que que tinha ali. 

Depois eu peguei aquele material todo e entreguei pra Rosana e falei: 'Ô 
Rosana, eu não sei se atendi à expectativa do que o artista esperava, não 
sei se não atendi, não faço a menor ideia se era isso que ele queria ou não'.

Também eu acho que não tinha nada que ele queria premeditado. Imagino 
que não, pelo que eu entendo. Eu sei que o objeto foi para outra pessoa e  
dali  pra  frente  eu  não  tive  mais  nenhum contato,  nenhuma informação, 
nada,  e  nunca mais  vi  Rosana,  Tem muito  tempo que não vejo  Rosana 
Paste, não sei mais o que aconteceu. Agora, pra minha surpresa, depois de 
tanto tempo, aparece você me dando notícias sobre isso.

Entre 2004 e 2008, no período de doutorado do Ricardo Basbaum, o projeto foi se 

estruturando, teve a ampliação do número de objetos em circulação, a construção 

do site para arquivar os registros. Então, o meu contato com a sua experiência foi  

por meio do  site. A Mara Perpétua e a Rosa Paste eu conhecia, colaborei com a 

Mara quando ela montou os registros para enviar para o Ricardo. Fiz uma caixinha 

para o arquivo. Então, quando fui procurar mais informações sobre outros partici-

pantes no site, fiquei surpreso, porque eu não sabia de outra participação além do 

Figura 69 − Márcia Prezotti. Lívia no objeto NBP. Vitória (ES), 1995
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pessoal do Sim ou Zero e da Rosana, então, imediatamente, peguei o seu nome no 

site do projeto e lhe mandei aquele e-mail. Só bem recente é que a Rosana me falou 

de você, que te conhecia, mas ela não se lembrava que ela havia lhe encaminhado 

o objeto NBP. Ela achava que vinha de um contato seu direto com o Ricardo, no 

Festival em Nova Almeida.

Eu conhecia os Festivais em Nova Almeida. Eu frequentava. Sempre ia, fui 
a quase todos. Eu acho que foi naquela época que eu frequentava muito os 
Festivais que eu sempre encontrava a Rosana e outros, e foi assim que eu 
acabei tomando contato com esse objeto.

Mas depois dali, eu fui fazer mestrado, doutorado e entrei numa rota fora do 
mundo artístico. Nunca mais frequentei as exposições, aqui, em Vitória. O 
Festival depois parou de acontecer, também eu parei de ir. Fiquei um tempo 
fora do Brasil, fora de Vitória. 

Na época, eu tinha uma formação em Administração. Eu me formei e fui 
trabalhar em empresa com Administração... Eu tinha muitos amigos artistas, 
eu gostava muito desse mundo da arte, então eu ia às exposições todas em 
Vitória  e  o  meu  grupo  de  amigos,  com quem eu  convivia,  eram todos, 
basicamente,  artistas,  quando não o pessoal  de artes,  era o pessoal de 
letras. 

Depois eu me enchi do mundo organizacional, cansei, e veio uma ameaça 
de privatização da Cesan, na época que eu trabalhava lá, e as pessoas 
viveram um conflito muito grande, pessoal, profissional. Viram a vida delas 
meio que jogadas no lixo por aquele processo, a forma tão desrespeitosa 
como aconteceu, e eles esperavam que a gente que trabalhava na área de 
Recursos Humanos tivesse um suporte social pra dar pra eles, mas a gente 
estava era... A gente era mais um, como eles, a gente não tinha as informa-
ções, a gente não tinha condições de trabalho. Aquilo era um processo polí-
tico muito mais do que econômico-social — isso foi na década de 1990, que 
foi a década das privatizações no Brasil. 

Eu fiquei muito incomodada com o sofrimento das pessoas, com a angústia 
das pessoas. Eu mesma era uma parte integrante delas. E daí resolvi fazer 
mestrado em Psicologia Social aqui, na Ufes, e vim estudar esse caso —  O 
impacto da notícia de privatização nas pessoas, nos trabalhadores do setor  
de saneamento — pra tentar entender como elas percebiam esse processo, 
como elas se sentiam, e quais eram as estratégias de enfrentamento diante 
da notícia. 

Quando terminei o mestrado, isso em 1998, eu resolvi fazer o doutorado, e 
fui  pra PUC, em São Paulo,  fazer o doutorado em Psicologia Social,  na 
linha de pesquisa de  Trabalho, Psicologia Política e Movimentos Sociais. 
Fui  estudar uma continuidade.  Ainda continuava a década das privatiza-
ções. O mundo dizendo que não havia outra alternativa, que era só essa, 
política  neoliberal se  instituindo  no  mundo de forma geral. Então  eu  fui 
pegar uma outra experiência. Eu queria saber o seguinte: depois que uma 
pessoa, um trabalhador passa sete anos, vivendo um embate — porque é 
um embate, é o movimento da privatização contra o movimento da ante-
privatização —  que é organizado pelos sindicatos dos trabalhadores, em 
conjunto com os trabalhadores, pra resistir ao processo, como que fica esse 
trabalhador ou esse sindicalista que acreditou no embate, na luta, na cons-
trução de um movimento anteprivatização, que participou efetivamente dele 
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e depois a empresa é privatizada? Como é que fica a consciência política 
dele? Ele pretende participar de alguma coisa na sociedade ou não?

Então eu fui estudar o caso do Banespa, que foi o maior caso no Brasil de 
banco privatizado — quem comprou foi o Santander — e foi uma surpresa 
porque ninguém imaginava que o Santander fosse comprar o Banespa. E 
fui, então, entrevistar os sindicalistas que construíram o movimento antepri-
vatização,  que  foi  considerado  um dos  maiores  movimentos  anteprivati-
zação no Brasil. Os bancários consideram que o maior mesmo foi o da Vale 
do Rio Doce, mas eles são muito fortes também nessa construção do movi-
mento.  Dai,  fui  tentar  entender  a  consciência  política  deles,  e  nisso  eu 
consegui reconstruir toda a construção do movimento e ver os elementos 
simbólicos, emocionais, e como que foi feita a construção do movimento 
quais eram os frames, os marcos teóricos do movimento, como que cons-
truía significado, articulação, mobilização, que fatores inibiam ou favoreciam 
a participação e a construção do processo em si mesmo. Acabei fazendo 
uma tese por aí, virou um livro, foi publicado, Consciência política e ações 
coletivas  no  mundo do  trabalho:  dilemas subjetivos  da participação  nos  
processos de privatização. 

Minha tese de doutorado foi feita sob a orientação do Salvador Sandoval, 
na PUC de São Paulo, que é um psicólogo político, um cientista político que 
trabalha com a Psicologia Política, que é uma área emergente da Psicologia 
no Brasil. Até hoje eu participo dos eventos, uma vez por ano, e, a cada 
dois anos, a gente faz um simpósio, chama pesquisadores de outro países.

Hoje eu leciono no mestrado em Administração e no mestrado em Ciências 
Sociais,  e  acabo  tendo  muita  proximidade  com o  pessoal  das  Ciências 
Políticas lá, no mestrado de Ciências Sociais, por conta do tema que eu 
trabalho que, é a participação cidadã, participação das pessoas em ações 
coletivas ou a participação das pessoas em organizações.

Nesse caso, ao contrário do que você disse, não foi muito casual a sua participação 

no projeto NBP – Novas Bases para Personalidade, porque existe um interesse seu 

em práticas participativas, existe uma disponibilidade, essa vontade de participação 

em ações de cunho coletivo e ações sociais, essa vontade de intervenção no campo 

cultural, como você acaba de dizer. 

A tese que o Ricardo Basbaum construiu como parte discursiva do projeto  Você 

gostaria  de  participar  de  uma experiência  artística?  tem como referência  alguns 

pensadores do campo da Filosofia bastante estudados também na Psicologia, por 

exemplo, um conceito importante no projeto é o conceito de micropolítica, de Felix 

Guattari. 

A questão  da  arte,  como  intervenção  no  campo  da  cultura,  é  muito  importante 

também para o projeto NBP, porque se diferencia de um pensamento tipicamente 

moderno de uma arte autônoma, neutra, que aconteceria à margem dos problemas 
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cotidianos. Em  2007, o Ricardo Basbaum publica o livro Além da pureza visual, que 

trata  dessas  questões.  Aponta  esses  referenciais  teóricos  que  vão  sustentar  o 

projeto artístico dele para além das questões da autonomia da arte.

Quando eu entrei no mestrado em Administração ― a linha de pesquisa da 
qual eu faço parte chama Organizações e Subjetividade ―, num primeiro 
momento,  eu fui  lecionar Tecnologias de Gestão e Subjetividades,  tentar 
explicar pro pessoal o que havia de subjetividade na gestão, qual era a 
relação. Então, naquela época, eu me aproximei muito desses autores, do 
Deleuze, Foucault. Eu li todos eles, mas acabei não trabalhando com eles. 
Eu optei mais por alguns autores que estudam a participação cidadã propri-
amente dita e fui mais pro lado da Psicologia Política. Eu hoje leciono a 
disciplina Psicologia Política nos dois mestrados. 

Continuo trabalhando com o tema da participação. O ano passado [2012], 
eu fui fazer pós-doutorado em Madri, na Espanha, exatamente pra me apro-
fundar  na  busca  de  referenciais  teóricos,  metodológicos  da  participação 
cidadã, pra renovar o referencial teórico, metodológico. Então essa questão 
da participação sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre fui uma 
pessoa de participar muito de tudo que está à minha volta. Acho que um 
pouco por isso, acabei entrando nessa do NBP — 'Quer participar disso 
aqui?'.  É  participação?  Tudo  que  é   participação  eu  estou  dentro,  vou 
nessa. 

Eu nem sabia bem o que era, quando eu vi: 'Novas Bases para a Personali-
dade'. Eu falei: 'Mas o que será que [ele vai fazer com isso]? Que leitura 
que ele  vai  fazer?  Será que ele  vai  fazer  uma leitura  da personalidade 
através da interação com o objeto, através dos registros?'.  Mas eu falei: 
'Não deve ser muito o interesse dele, o lado da Psicologia, deve ser mais 
pela  ideia  da arte  enquanto interação,  intervenção'.  Achei  que fosse um 
pouco  por  aí  e  entrei  pra  contribuir,  porque  a  relação  da  participação 
sempre é um pouco essa. Você entra pra contribuir. 

O trabalho de arte é pensado como potência instituinte. No caso do projeto NBP, a 

sigla deve atuar como um vírus. Segundo Basbaum, uma vez contaminado, o sujeito 

vai levar esse o registro da experiência com ele e pode construir com ela outras 

situações. Ela fica na memória. Acredito que é importante pensar essa sigla como 

um dispositivo que indaga sobre a natureza artificial  da cultura,  das identidades, 

mesmo aquelas mais “enraizadas” que se veem como naturais, quer dizer, não têm 

essa identidade constituída naturalmente, é sempre um processo de construção da 

cultura, e parece que ele quer nos chamar a atenção para essa questão também.   

Com a ampliação do trabalho como eu lhe falei,  com o aumento do número de 

participações e registros, ele, sozinho, não consegue mais responder às demandas 

do projeto, de modo que, de acordo com o próprio Basbaum, o trabalho convoca à 
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participação de outros agentes na construção de um “romance crítico”. Ele usa essa 

expressão.

Talvez por isso ele tenha se mostrado tão atento ao recorte que eu fiz para esta 

pesquisa,  no  modo  como  estou  propondo  a  pesquisa.  Eu  também  fiquei  muito 

interessado pela fala  dele,  na opinião dele de como construir  um discurso,  uma 

narrativa, com a participação coletiva e também como um processo aberto que exige 

uma atualização permanente da conversa. Isso que me atraiu. Ele se mostrou muito 

interessado nisso, ouvindo atentamente.

Essa fala sobre os Festivais, que estamos construindo juntos, eu chamo de mapa do 

evento, para que possa ser acessado por quem não vivenciou aquela experiência, 

as gerações mais novas que atualmente frequentam o Centro de Artes, por exemplo, 

e ouvem falar sobre aquele momento em Nova Almeida.

E tem um contexto de um objeto experimental também, com abertura para que a 

pessoa possa vivenciá-lo em sua atualidade. Estas conversas têm esse papel de 

atualização por meio da fala, da escrita e do arquivo de imagens. De certo modo, 

tentando se deixar movimentar pelo próprio objeto referencial que é o projeto NBP, 

tentando absorver e utilizar a experiência em rede que o projeto disponibiliza.

A impressão que eu tenho é que o objeto vai  interagindo. Por exemplo, 
quando você  me  mandou  as  fotos,  eu  nem lembrava  mais  delas.  A da 
bandeja de frutas eu ainda lembrava, mas a da minha sobrinha, eu não 
lembrava mais, porque tem muito tempo. 

Essa coisa da interação com o objeto talvez seja um eixo pra você tentar 
explorar até para entender por que multiplicou tanto. O que fez essa multi -
plicação? Porque podia ser um objeto fracassado. Podia alguém falar:  'Eu 
não vou levar esse trambolho pra casa, não'. Porque é um negócio grande, 
pesado, é difícil de carregar, então a pessoa tem que ter um jeito de  levar. 
Podia ser alguma coisa que todo mundo falasse: 'Ah! Isso é coisa de artista, 
eu não entendo, eu não vou fazer'. No entanto, ele tomou uma proporção 
que nem o artista tem mais condições de controlar.

O que fez essa multiplicação? O que  acontece? Por que essa multiplica-
ção, essa interação? Por que as pessoas tiveram um interesse em interagir 
com o objeto?

Eu fiquei curiosa para saber. Depois que eu entreguei o objeto com as fotos, 
eu  fiquei  muito  tempo  curiosa,  querendo  saber  o  que  aconteceria  com 
aquele projeto. Aquilo ficou na minha cabeça: 'O que será que vai acontecer 
com esse projeto no final? Que leitura da personalidade? Será que vai ter 
alguma leitura da personalidade pela arte? Porque era esse o título. Então 
eu fiquei perguntando: 'O que será que vai vir? O que vai acontecer com 
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esse objeto? O que vão fazer com ele? Como é que ele vai organizar esses 
dados? Como ele vai analisar esses dados? Será que ele vai fazer uma 
leitura a partir do material que vem? Qual é a conclusão?' Eu fiquei bem 
curiosa. Até hoje eu estou curiosa pra saber o que aconteceu em termos de 
conclusão de uma análise desse material.

Você se lembra do título do trabalho? ― ele tem uma sigla e um título ―, que é uma 

pergunta: Você gostaria de participar de uma experiência artística? Então, o trabalho 

é composto por várias camadas, tem a sigla NBP — Novas Bases para a Personali-

dade, que é o nome do projeto como um todo, mas o projeto tem um título, que é o 

dispositivo que dispara a experiência. Então, veja que o título é um dispositivo, então  

não são só palavras que nomeiam, as palavras funcionam como um espécie de 

gatilho. Quando alguém diz: “Sim, eu gostaria...”, ele já assume uma posição ativa, 

porque ele também aceita a condição do projeto que é aberto, mas é também um 

compromisso, o de enviar os registros da participação dele, ou dela, para o acervo 

do projeto, e isso se torna público, e isso vai entrar numa relação com outros regis-

tros e vai provocar o proponente Ricardo Basbaum a se reposicionar diante de cada 

nova participação, seja com a produção de um novo texto, seja com a organização 

do arquivo etc. 

Acredito que o que importa ao projeto é um estado de atenção permanente. Não a 

produção de análises conclusivas, mas, ao contrário, garantir ao projeto que seja 

capaz de produzir novas aberturas, que ele se mantenha aberto e que seja capaz de 

incitar reflexões, que seja apto para novos rearranjos, que abra frentes de conversa 

e participe ativamente dessas conversas. Não por acaso, o objeto tem aquela forma 

de “trambolho”, conforme você disse. O objeto Você gostaria...? também atua, e foi 

pensado para isso, para implantar uma dúvida, e essa dúvida se torna visível na  

relação desse objeto com os outros objetos do cotidiano. De certo modo, ele remete 

àquela figura do Frankstein que, para os mortos, é um vivo e, para os vivos, é um 

morto. Então ele vive terrivelmente aquele drama eterno. Da mesma forma, o objeto  

NBP deseja se instalar afetivamente no cotidiano junto com os outros objetos e, ele 

tem aceitação para isso. No entanto, essa relação se dá de modo estranho, porque, 

no contato com os outros objetos, ele não encontra seu par, ele até pode se fingir de 

muitas coisas, ou ser destruído, mas tudo isso é provisório, talvez porque ele seja 

apenas uma espécie de fantasma que reaparece.
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Parece-me  que  a  atuação  do  artista  Ricardo  Basbaum  como  professor,  como 

curador e organizador de eventos artísticos e como teórico que produz um texto que 

será lido em um congresso ou seminário, todas estas atividades formam proposita-

damente outras camadas que também fazem parte do projeto NBP, de modo que o 

trabalho não é o objeto sozinho, não é o arquivo do projeto isoladamente, e nem um 

texto  feito  para  o  projeto,  mas  a  relação  dessas  várias  faces  do  projeto  é  que 

configura o trabalho. É como estou entendendo o trabalho.

Daí a importância que tem para o projeto a presença dos diagrama, que, antes de 

tudo, é a presença de um conceito, de um posicionamento em relação à ideia do que 

seja desenho, à emergência de um traçado que se faz virtualmente, mas que não 

abre mão do seu vínculo com o real.  Então existe um mapa, que ele chama de 

diagrama, que acompanha e apresenta o andamento do projeto. 

Na época, tinha mais fotos, tinha foto dele na noite de Natal, em pé, na 
parede, com papel kraft. Eu acho que tem uma foto em que o pessoal faz 
ele de porta-copos, e tinha um material escrito, que era este papel kraft que 
ficava  lá  e  todo  mundo  ia  lá  e  escrevia  uma  conversa  com  o  objeto. 
Conversavam com ele, faziam alguma pergunta pra ele ou falavam alguma 
coisa pra ele e registravam nesse papel. E tudo isso foi pra ele, eu não não 
fiquei com cópia, eu não fiquei com nada, nem lembro o que tinha ali. 

Alguns resolveram fazer pinico: 'Ah! Esse negócio aí no meio, esse buraco 
aí no meio deve ser pra servir como penico'. E fizeram umas brincadeiras 
assim. Ficaram pensando em coisas utilitárias, outros entraram numa de 
papo de artista com o objeto. 

Eu sei que foi um Natal diferente, porque movimentou o Natal. Todo mundo 
passava, olhava e: 'O que é isso?'.

Imagina! Na noite de Natal aparece um objeto daquele...

'Ué! O que que é isso?' 

Você traz questões que vêm ao encontro das premissas do programa de trabalho 

em  curso,  por  isso  acho  oportuno  retomar  aqui  algumas  palavras  do  Ricardo 

Basbaum,53 pois encerram o sentido deste nosso encontro. Segundo ele, o trabalho 

o obriga a ir  ao outro em busca de uma resposta que nunca é final.  Então, ele 

delega ao outro, de certa maneira, um processo de trabalho conjunto. Arrisco-me a 

dizer que esta conversa não é um trabalho sobre a sua participação no projeto, mais 

apropriado é dizer que se trata de um outro trabalho com a sua participação.

53 Ver conversa com Ricardo Basbaum neste caderno.
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Eu vim conversar com você sobre essa experiên-

cia e do que eu fiquei pensando depois, quando  

eu  vi  aquelas  imagens  que  você  me  mandou.  

Qual a relação entre as oficinas do Festival que a  

gente  participou  e  a  própria  experiência  com o  

NBP? Até onde ela é concreta com o NBP? Por-

que elas são distintas, totalmente diferentes. São  

duas experiências.

(Mara Perpétua)   
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Mara Perpétua

Conversa realizada em duas etapas na
sala do autor, Vitória (ES), em 27 de

março e 3 de abril de 2013, às 11h30min.

Quando Mara Perpétua participou da experiência proposta por Ricardo Basbaum, em 1996, nossa  

amizade já corria no tempo, atravessava todo o período de realização dos Festivais  ― dos quais 

participamos desde o primeiro. Já tínhamos realizado varias exposições e trabalhos juntos, de modo  

que o que intentamos fazer  aqui  é  um pequeno recorte  numa memória  bastante  compartilhada.  

Buscamos pinçar algumas informações específicas daquela participação com o NBP e outras dos  

Festivais de Verão em Nova Almeida. 

Edison Arcanjo: Junto com a pergunta sobre quando poderíamos conversar, enviei 

pra você algumas imagens... Muito bom que você veio.          

Mara Perpétua: Eu vim conversar com você sobre essa experiência e do 
que eu fiquei pensando depois, quando eu vi aquelas imagens que você me 
mandou. Qual a relação entre as oficinas do Festival que a gente participou 
e a própria experiência com o NBP? Até onde ela é concreta com o NBP? 
Porque elas são distintas, totalmente diferentes. São duas experiências.

O NBP não tinha um formato; tinha uma liberdade ― o que você vai fazer 
com aquele objeto?  ―  porque, na verdade, você só tinha que abrigar o 
objeto. Essa era a ideia. O que você iria construir com ele, que desdobra-
mento  ele  ia  ter  não  tinha  nada  combinado,  não  tinha  combinação 
nenhuma, a combinação era pegar o objeto, ficar com ele e depois devolver.

Eu fiquei sabendo que ele iria liberar esse objeto.  A Rosana Paste foi a 
intermediadora. Arranjamos um carro da própria Ufes, porque esse objeto 
estava lá, na Ufes, e de lá foi pra minha casa em Jardim Limoeiro.

Como o trabalho foi  sendo construído e foram sobrando coisas e essas 
sobras  me  interessam  também,  eu  fui  tentando  guardar  as  letras  que 
sobraram, as coisas que iam sobrando das ações que a gente construía 
com o objeto, eu fui guardando. Guardei a água, por um tempo guardei um 
peixe que a gente colocou dentro do NBP. O peixe depois morreu. Eu colo-
quei ele numa sacolinha e mandei também. Tinha um peixinho morto no 
meio daqueles negócios lá.

Ele escaneou tudo e mandou as imagens de volta pra mim. Mandou um 
texto também em que ele fala que o objeto é meu, só que está com ele. Eu 
achei muito interessante que o trabalho dele estava comigo e eu devolvi um 
pra ele, e que está com ele. Então, essa coisa que agora ele é que guarda o 
objeto, isso me interessa também, essa coisa do outro guardar: fica com 
você, cuida dele aí.

Essa coisa também de que está numa casa que outras pessoas frequen-
tavam. Não estava comigo mais. Querendo ou não, ele estava no meio da 
sala e ocupou um espaço de quase uma outra pessoa. Isso também foi inte-
ressante, porque não ficou um objeto guardado. Estava ali pulsando todo o 
tempo que ele ficou lá e cada um que chegava também... 

Figura 70 – Mara 
Perpétua.
Participação NBP.
Vitória, 1996
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Quando  a  Rosana  Paste  fez  o  contato  com você?  Foi  lá  no  Festival  em Nova 

Almeida na oficina objeto + conceito?54

Não. Foi na exposição dele,  na Ufes.55 Lá, tinha esta convocação:  Você 
gostaria de participar de uma experiência artística?.

Mas eu tinha me esquecido disso. Pensei: 'Isso é complicado, de repente 
vai ter tantas pessoas'. Depois, acho que foi a própria Rosana que me ligou: 
'Mara, o Basbaum achou legal, como é que a gente faz?'. Falei: 'Você tem 
um carro pra mandar?'. Aí foi aquela foto (Fig. 70). 

Ele estava limpinho, impecável, então tinha essa coisa também, que tava 
meio virgem.

Você fala de uma separação, de sua participação no Festival e sua experiência com 

o   objeto  NBP que  pra  você,  são  dois  momentos  distintos.  Estou  fazendo  um 

trabalho que se guia por uma ideia de mapeamento, que estou chamando de arte 

em  processo.  Embora  eu  reconheça  que  a  história  se  faça  de  rupturas  e 

desconexões, eu vejo uma relação aí, mesmo que a experiência tenha se dado com 

a  exposição  dele  na  Ufes,  mas  a  ideia,  o  programa  do  projeto  já  havia  sido 

apresentado lá, em Nova Almeida. Desde 93 ele já falava dessas questões, e como 

a gente frequentava várias oficinas ao mesmo tempo, nós tivemos contato com o 

projeto quando ele ainda era uma ideia em elaboração. Depois ele vem apresentá-lo 

na Ufes. No mesmo ano tinha participado do Festival, o que não deixa de ser um 

prolongamento de um trabalho do Festival. Havia uma dobradinha promovida pelo 

Centro de Artes. Claro que esta é uma construção de leitura que eu faço.

É que isso não brotou do Festival. De uma certa forma, claro, isso se rela-
ciona, mas não foi uma coisa que a gente combinou no Festival, foi uma 
coisa da exposição. Nem sei se ele se lembrava que Mara era aquela que 
estava lá no Festival.

Mas como você pensa essa história vista do modo que eu propus: mapear as partici -

54 A oficina objeto + conceito foi oferecida no 7º Festival de Verão em Nova Almeida que aconteceu 
durante as duas últimas semanas do mês de janeiro.  (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO. Centro de Artes. Sala de Arquivos. 7º Festival de Verão em Nova Almeida. Folder. Vitória, 
1995).
55 Havia um procedimento regular de trazer os artistas que trabalharam no Festival para expor seus 
trabalhos na Galeria  de Arte e Pesquisa,  o que pode ser  entendido como um prolongamento do  
evento naquele  ano.  Nesse sentido,  entre  13 de setembro e  6  de outubro de 1995,  Ricardo do 
Basbaum apresenta a exposição PROJETO NBP + 4 MANIFESTOS na Galeria de Arte e Pesquisa da 
Ufes. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes. Sala de Arquivos. Projeto 
NBP + 4 MANIFESTOS: Ricardo Basbaum. Livro de Registro de exposições da Galeria de Arte e 
Pesquisa. Vitória (ES), 1995).
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pações do projeto NBP a partir  da relação Ricardo Basbaum com o Festival  de 

Verão? Numa perspectiva de desdobramentos de uma experiência que tem em seu 

próprio programa a ideia de descontinuidade, de fissuras. Digo isso no sentido de 

que, nesta pesquisa, optei por um método não linear, que privilegiou o assunto em 

detrimento da história.

O Festival tinha um formato de metodologia, de forma de pensar as oficinas, 
mas, quando você ia pra prática mesmo, naquele momento, tinha uma auto-
nomia  que  a  gente  impunha também.  Acho que o  próprio  grupo,  nesse 
processo,  impunha  uma  autonomia  que,  por  mais  que  se  tentasse  se 
amarrar numa metodologia de trabalho, essa autonomia era colocada pelo 
próprio grupo, e que ninguém dava conta dessa autonomia. Então aprender 
isso também do Festival,  essa  possibilidade de  experimentar  uma coisa 
onde você está ali sendo sujeito mesmo da proposta, e isso depois acon-
tece com o NBP. Apesar de ter um formato, de ter um tempo estipulado, tem 
a forma que invade a sua casa, está combinado que você vai devolver, mas 
tinha uma autonomia também. Essa ideia da experimentação com a arte, 
um desdobramento mesmo. Você está num momento, depois vem um outro, 
você se coloca um pouco disponível pra experimentar isso.

Não sei  se  hoje,  com uma rotina  totalmente  diferente,  se  eu  teria  essa 
disponibilidade pra viver isso assim, tanto o Festival quanto o NBP também. 

Era aquele o momento de viver isso.

 

Você acha que isso tem a ver com uma mudança das suas prioridades de vida hoje?

Ou tem a ver como as mudanças do mundo em geral por causa da aceleração da  

comunicação  em rede,  por  exemplo?  Você  ainda  acredita  que  essa  experiência 

proposta pelo projeto NBP tenha um lugar ativo na discussão atual da arte? 

Eu fico pensando nessa ideia de estar disponível para essa experiência, ou 
pra outra, ou outra possibilidade. Eu acho que, naquele momento  ― aí, a 
relação entre a proposta NBP e o Festival ―, o Festival abria essa possibili-
dade de você se colocar disponível, com coragem pra experimentar isso. 
Uma coisa que a escola, por exemplo, o Centro de Artes, não faz, porque 
ela não te dá autonomia nenhuma, porque coloca pra você o seu tempo, e 
mais do que isso, coloca 'o como fazer', coloca 'o que fazer', coloca 'o como 
proceder', coloca 'o que que um outro deseja'. O que que você pensa sobre 
isso?'. importa pouco. 

Acho que, no Festival, era o contrário. Aquele sujeito que era o oficineiro 
estava muito preocupado com o 'O que que você pensa sobre isso?'. Eu 
acho que o NBP faz isso. Ele te coloca a pergunta: 'O que que você faz com 
isso? Como é que você resolve esse problema? Você tem esse objeto aí, e 
o que que você faz com ele?'. É uma coisa de autonomia mesmo, acho que 
pode ser a palavra, de autonomia frente ao objeto, frente à experiência. Eu 
acho que essa é a grande diferença mesmo da academia pro Festival. 

Quando eu estava dando aula lá no Centro de Artes,56 eu tentei fazer um 

56 Mara Perpétua atuou como professora no Departamento de Fundamentos Técnicos e Artísticos do 
Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo nos semestres I e II de 1998.
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pouco isso: 'O que que você pensa sobre isso?', com o aluno, e era muito 
angustiante. Eles ficavam... 

Era uma angústia pra mim e pra eles também, porque é um exercício. Essa 
autonomia é um exercício. Mas, como era [antes]? 'O papel que você vai 
usar,  a  caneta  que  você vai  usar,  o  seu tema,  o  que  que  você  precisa 
pensar sobre isso, como você precisa pensar sobre isso'. Então a academia 
faz isso. até como você precisa pensar. E quando tira isso, é um desespero: 
'E agora? Você não está me dizendo o que que eu tenho que pensar sobre 
isso'.

Eu tento exercitar isso com as crianças.57

Como  artista/professora,  você  sente  que  está  experimentando  processos  como 

foram vivenciados lá, nos Festivais, como aquilo de ficar olhando para os objetos até 

eles perderem a função, proposta de Evandro Salles?

Claro,  trocar as coisas de lugar,  trocar as palavras,  trocar os objetos de 
lugar, futucar, meio que, uma outra dimensão. Eu tenho provocado isso... 
angústia.  Não  fico  respondendo  tudo...  e  já  não  está  pronto...  tudo  por 
fazer... a escolha...

Hoje mesmo eu coloquei uma mesa enorme lá, com todos os cacarecos que 
eu tinha, em série, e eles podiam escolher, cada uma podia escolher dois. 
Então eles escolhiam... muito pelo objeto, e este objeto ia pra mesa. Está lá 
superbonitinho o trabalho. Eles chamam de microarte, de coisas pequenini-
nhas. 

Depois eles viram que muita coisa que eles escolheram não serve, porque 
eles escolheram mais pela  beleza do objeto,  por ser colorido,  bonito.  Ai 
coloquei uma caixa no meio. Tudo que não servia pra eles, que eles não 
fossem usar, devolveriam para caixa, ou pegariam outro e ficaram nessa 
coisa da tensão assim de escolha. 

Eu estou preocupada com essa coisa da escolha. Você, desde pequeno, 
poder optar e é difícil escolher, você pode escolher, não precisa ter medo do 
outro. Tem essa relação também.

Tem uma ideia muito comum e estranha de liberdade, como se liberdade fosse des-

vinculada das condições do corpo, como se fosse o oposto do limite e não a experi-

ência de expansão dos limites do corpo. Escolher, ao mesmo tempo em que parece 

uma liberdade, é uma confirmação de que as opções são os limites. Então escolher 

seria algo como jogar com as opções?  

Você escolhe um? Não. Você deixa de pegar todos os outros. Quando você 
está  escolhendo um, dois,  três,  na verdade,  você está  dizendo não aos 
outros, e é difícil falar... nessa cultura nossa de pegar tudo.

* * *

57 Mara Perpétua é professora efetiva da Rede Municipal de Educação de Vitória (ES), 2013.
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A mesma Universidade que promove o Festival de Verão, onde onde a vida parece 

pulsar em um outro ritmo, que nós estamos chamando de experiências intensas, um 

ambiente de arte, de conversa e confronto, essa mesma Universidade mantém-se 

presa a um modelo acadêmico engessado, baseado no modelo analítico das ciên-

cias naturais,  ou seja,  o  Curso de Arte  não conseguiu ainda criar  o  seu próprio 

espaço dentro da academia, instituir um ambiente dentro do campo da academia 

que  seja  regido  pelos  paradigmas  do  campo da  arte.  Ou  será  idealismo  nosso 

pensar que existe uma escola de arte experimental ainda hoje?

Se a arte não é, como já se pensou que fosse, um campo de liberdade, mas é um 

campo de tensionamentos, de limites, então o que busquei foi uma experiência em 

arte que lidasse com essas questões. Nesse sentido, entendendo que não existe um 

fora de onde agir, e que estamos todos imbricados nessas relações que envolvem 

instituições de artes, instituições acadêmicas etc., ou seja, processos instituídos e 

processos instituintes, num jogo de tensões permanente, trago o projeto NBP como 

uma referência para esta conversa: primeiro, por ser um trabalho interessado em 

convocar a conversa; segundo, porque tenta reconstruir permanentemente aberturas 

para que essas conversas incorporem outras camadas de conversa com o passar do 

tempo, ganhando densidade nesse processo de se manter aberto; terceiro, porque 

ele exercita uma dúvida que faz do trabalho um jogo de relações. Qual o papel do 

artista? O que é uma participação? O que é um objeto de arte? 

De instabilidade...

Às vezes, a academia, a escola de arte [Centro de Artes], começando por 
onde a gente conhece mais, ela repete coisas, fica repetindo processos e 
modelos metodológicos de muitos anos, crenças que vão se repetindo, que 
nem se colocam no tempo que a gente vive hoje, que é a questão da escola 
formal [ensino fundamental e médio] também, que, desde pequeno... 

E onde a gente poderia se desgarrar disso e experimentar outras coisas 
seria na academia, mas, como lá se repete, esse professor volta pra escola 
e faz isso com os alunos de novo, parece um ciclo que não acaba nunca.

Com relação ao Festival, eu fico pensando também: 'Se esse Festival fosse 
na Ufes,  se fosse nas dependências da Universidade, ali  naquelas salas 
onde a gente aprendeu Desenho, 1, 2... 6, será que ele, com essas mesmas 
pessoas, será que ele conseguiria manter essa autonomia?'. 

Eu fico pensando nisso. O espaço, em si, tão contaminado como é o Centro 
de Artes,  por exemplo,  com esses processos,  aquele  mobiliário,  aquelas 
aulas, aquela coisa... 

Será que, se não tivesse sido em Nova Almeida, se a gente não tivesse 
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dormido lá, será quê? Fico pensando no espaço, no ambiente. 

É uma coisa que, na sala de aula, com as crianças, eu também penso nisso. 
Que lugar é esse, que espaço é esse, onde eu coloco as coisas aqui e a 
gente pode ir  lá pegar? Onde as crianças podem também ir  lá e abrir  o 
armário, pegar. 

Eu fico pensando nesse espaço de Nova Almeida que era muito precário em 
termos  de  estrutura,  muito  precário,  muito  difícil.  Banheiro,  ali,  naquela 
igreja, o lugar pra se fazer as coisas, colunas, enfim...

Eu tenho uma crença de que não seria como foi  se fosse no Centro de 
Artes, mesmo com as condições bem melhores em termos de estrutura ― o 
lugar viciado, o lugar amarrado...

Quando  comecei  este  trabalho,  eu  conversei  com  você  e  avaliamos  juntos  o 

assunto. Achamos que seria melhor concentrar a pesquisa nos Festivais. Me dei por 

convencido  de  que  seria  a  melhor  opção,  embora  eu  já  tivesse  iniciado  uma 

conversa com a Karin Lambrecht na qual falávamos sobre a oficina que ela orientou 

um ano antes do 1º Festival, em 1988, no Centro de Artes.58

Assim que iniciei as conversas que compõem este caderno, percebi que seria inevi-

tável retomar o assunto, porque as pessoas falavam desse curso, retomavam esse 

assunto. O Nilson Fanini, o Lincoln Guimarães, que dão uma ênfase muito grande a 

esse momento. E depois a Karin me envia um caderno, uma compilação do caderno 

de anotações dela da época dos Festivais,  em que ela coloca como  capa uma 

reprodução de uma pintura minha da oficina que fizemos com ela em 88 e, no meio,  

umas 40 páginas do diário  dela sobre a oficina e as observações que ela acha 

importante, ou seja, ainda bem que a arte não obedece a cronologias e linearidades.  

Nesse sentido,  essa oficina da Karin  conversa o tempo todo com a experiência 

Festival de Verão. 

Trago esse relato pra que a gente possa pensar a questão que você levantou sobre  

o espaço viciado, quer dizer, a oficina com a Karin Lambrecht foi mais curta, apenas 

uma semana, foi  mais concentrada porque era apenas uma oficina acontecendo 

mas o que tinha em comum com as oficinas do Festival era o fato de ser uma oficina 

imersiva, com teoria e prática acontecendo juntas e, era dentro do Campus da Ufes. 

58 Oficina de arte com Karin Lambrecht de 20 a 24-6-1988. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍ-
RITO SANTO, Centro de Artes, Sala de Arquivos. Projeto artista visitante/Funarte/Setor de Gale-
rias. Vitória (ES), 1988).
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Eu tinha essas coisas até mais claras na época do Festival,  sobre arte,  
sobre...  talvez eu tivesse até mais respostas.  Hoje, aí que eu não tenho 
resposta nenhuma. Acho que toda aquela questão da juventude, da empol-
gação, e a gente produzia muito, tinha uma coisa de fazer exposição, tinha 
uma busca de querer mostrar, um desejo de mostrar, isso era quase um 
idealismo. 

Hoje eu nem vejo, em algumas pessoas que estão produzindo, que estão a 
mil, não tem essa coisa que a gente tinha, esse desejo. A gente tinha uma 
expectativa positiva, de achar que é possível. A gente via aquelas pessoas 
falando,  a  própria  Karin  mesmo,  ela  contava  de  uma  coisa  de  que  era 
possível, ao mesmo tempo que colocava em xeque, mas tinha uma possibi-
lidade. 

O que eu sinto comigo hoje é um pouco de descrença desta possibilidade, 
como as coisas estão. Tá tudo muito vendido... meio dominado. 

Eu... entendendo mais também... essa coisa da arte, fazendo uso... 

   

Num dado momento da conversa com o Basbaum, eu reclamei do artista institucio-

nalizado, da instituição, então ele me disse uma coisa importante pra gente pensar: 

Basbaum: O problema não é institucionalizar-se. A instituição não é um pro-
blema, a instituição não se escolhe ter ou não ter. A gente é, a arte é uma 
coisa instituinte, nós... 

Os  deslocamentos  da  arte  instituem  relações  e  coisas.  O  problema  é 
quando a instituição se arcaíza, quando a instituição se cristaliza, quando a 
instituição se reacionariza, ou seja, têm muitos tipos de instituição que se 
movem e que não se movem, que se arcaízam e que se renovam, que se 
desafiam e que se pensam, em escalas diversas.59

Acho importante essa fala porque coloca uma necessidade de mudar o nosso olhar, 

porque não há como olhar para o mundo separado de nós mesmos. Aí, parece-me 

que a ideia de arte muda de lugar.

Mais tem uma coisa local também.

Tenho escutado muitas pessoas dizendo que, cada vez mais, será necessário aos 

artistas  se  dedicarem a  uma formação  acadêmica,  ampliar  sua  formação,  como 

fizeram os artistas da década de 70, os minimalistas e os conceitualistas, principal-

mente. O que você pensa sobre isso?

Mas e quem não está  nem aí  pra  isso? E continua fazendo o trabalho. 
Então só existe essa arte que tá... 

Vou  te  dar  um exemplo,  o  Hélio  Coelho,  que  é  uma  pessoa  que  não 
conheço, mas, todas as vezes que eu paro na frente do desenho dele, eu 

59 Ver conversa com Ricardo Basbaum neste caderno.
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fico muito  encantada.  Ele  fez uma intervenção ali,  em Jucutuquara,  nos 
tapumes da fábrica 747 ― O QUE QUE É AQUILO? ― e é um cara que 
continua lá... 

― GENTE! O CARA FAZ UMA COISA! ― e fica lá... 

Concordo com você.  Mas será  que a  crítica  que estamos tentando fazer  não é 

quanto ao modelo que acabou prevalecendo, em que o jogo de poder prioriza mais o  

político que o artístico, distanciando-a da pulsação da vida?

Voltando ao NBP, e a ideia de participação, a questão da escuta parece ser um dado 

muito  importante  no  projeto,  no  sentido  de perceber  que  modo de relação  está 

sendo construído e ter isso não como uma avaliação do trabalho, mas como um 

modo de manter o trabalho em curso mesmo, numa conversa viva.

Um retorno de uma coisa que vai, mas precisa voltar.

O NBP, o trabalho Eu e você, da Karin, e o meu trabalho Proposta em arte, 
todos esses três trabalhos têm pessoas, não é só a mão do artista daquele 
sujeito. 

Estou tentando fazer umas diferenças, umas coisas que eu fico pensando, 
coisas que eu faço aqui, na escola, com os meninos, coisas que eu tenho 
interesse, nesse negócio da participação. Que negócio de participação é 
esse? Quero dizer, o  NBP propõe uma participação, mas também ele não 
está  presente.  Ele  não  está  participando.  Eu  estou  participando em um 
objeto que ele criou que vem pra mim e eu vou fazer o que eu quiser com 
esse objeto aqui, sozinha. O que eu vou fazer com ele é um tipo de partici-
pação, ele me entrega esse objeto, e eu faço com ele o que eu quiser. Eu  
tenho autonomia total e devolvo, mas ele não participa, eu só conto pra ele 
depois. O que eu pensei, o que eu experimentei, faço um recorte, coisas 
que eu não vou contar, coisas em que nem eu vou pensar, eu vou fazer um 
recorte como aquele material  que ele tem. É um recorte até formal,  que 
passou por um outro tratamento, que depois virou uma coisa digital, que ele 
fotografou (Fig. 71): a caixinha.

Essa participação é assim: eu te dou o objeto, você participa solitariamente 
com o objeto. Eu devolvo o objeto,  você não está comigo, eu te entrego o 
registro.

No meu caso,  uma coisa  que  me interessa.  Eu  acho  que  eu  fiquei  até 
assim... No Proposta em arte, eu quis uma participação igual à minha, uma 
participação de autonomia, de escolhas. 

O trabalho que eu fiz na Homero Massena, que tinha uns desenhos, que a 
pessoa  tirava  o  desenho  e  levava,  é  essa  coisa  da  escolha,  eu  estou 
preocupada com isso. Na sala com os meninos, com as pessoas, com filho, 
estou  preocupada de colocar  que  a  escolha  é  uma grande sacanagem. 
Você propor ao outro que escolha.

É  muito  difícil,  então,  isso  me  interessa,  propor  ao  outro:  'Faça  uma 
escolha'. Uma sacanagem muito grande. Você coloca um monte de coisa e 
manda a criança escolher três. É colocar o outro na berlinda. 

Algumas  participações  colocam  esta  questão  da  escolha,  que  me  inte-

Figura 71 – Mara Perpétua.
Livro/registro da participação 
NBP.
Vitória, 1996
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ressam, mas eu quero uma escolha que eu também estou escolhendo, e o 
outro também está escolhendo.      

   

De certa forma, a pergunta no trabalho do Basbaum  Você gostaria...? tem essa 

provocação da escolha. Você diz sim ou não. Se você diz sim, a questão da escolha 

passa a ser contínua, o que fazer? Por quê?... 

Mas, como você vai participar? 

Eu estou pensando também que arte é aquilo que não está na instituição, 
que o cara está lá, cagando e andando, que, talvez, a gente nem vá ver isso 
nunca. Talvez nem vá sair nunca numa exposição. Estou muito interessada 
no negócio que o outro faz lá e que não mostra pra ninguém, que eu acho 
que é arte também, pensando em uma coisa muito ampliada mesmo.

 Não é uma intenção de ficar fora do campo da arte?

Mas, que é arte também... 

Mas aí não traz de novo a instituição?

A negação da instituição...

Tem essa produção que precisa ser reconhecida, que eu acho que é o caso 
nosso aqui. Tô falando dessa casa, da galeria, da casa mesmo, do museu... 
Aí,  a  gente  fica...  até  fala.  Quantas vezes eu já  ouvi:  'A Arquitetura,  no 
Estado, não tem força, que a arte... Que aqui não tem uma produção de 
arte.'

* * *

 
A conversa é retomada depois de uma semana. Mara faz questão dar continuidade 

ao assunto da participação...

Toda vez que eu vejo as pessoas usando os parangolés, eu lembro, na 
hora, dessa coisa da participação... 

A participação das pessoas nas coisas, como que é? Porque aí volta pra 
todas  as  outras  coisas,  e  o  parangolé  tem  isso,  tem  uma  autonomia 
também. O que fazer com aquilo? Quando você toma aquilo, você vira um 
personagem, você vira outra pessoa.

E quando você leva o NBP pra dentro da sua casa? Como que você toma 
esse  objeto?  Como uma alegoria?  Como é  que  você  se  relaciona  com 
aquilo? Como lidar  com isso? É você ficar  pensando que você tem um 
objeto de arte em casa? Que tipo de provocação ele faz? Eu fico pensando 
no  parangolé  também,  quando  você  coloca  aquilo.  Como  que  você  se 
coloca diante desse objeto? É um objeto de arte com essa aura? Ele perde 
essa aura quando você começa a conviver? Quando você veste? Quando 
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você brinca com esse objeto?

O tempo inteiro, talvez até por essa coisa de ser um objeto, que eu teria que 
entregar e tal,  ele estava impecável.  Isso é uma coisa que eu tenho na 
minha cabeça, ele estava impecável. Ele não tinha nenhum aranhão, ele 
não tinha nem uma marca...

Você foi a quarta pessoa que aceitou participar da experiência, então ele era, de 

fato, um objeto novo, que estava começando a ser experimentado. Imagino que, pro 

Basbaum, mesmo ele tendo pensado uma peça como múltiplo, não deve ter sido tão 

fácil fazer a peça circular.

Ele estava uma coisa. Então eu morria de medo. Quando eu enchi de água, 
eu fiquei... Nossa! E agora, se esse negócio começar a enferrujar, como é 
que vai ser? Depois eu tive que tirar a água lá, no banheiro. Tirei, levantei, 
virei...

Mas ele era um múltiplo, e você sabia...

Mas ele foi me entregue com muito zelo, com muito cuidado. Tinha uma 
coisa ainda. Depois eu vi esse objeto pendurado, amassado... Mas foi muito 
bom esse zelo, porque o apartamento era pequeno, eu tinha um zelo com 
ele mesmo.

Ele é muito grande, é um trambolhinho. Ele não cabe em qualquer lugar.  
Não  é  fácil,  não  passava  no  corredor.  Tem  que  virar,  não  entrava  no 
banheiro, a maior dificuldade pra lavar depois.

No trabalho do Ricardo Basbaum ele chama de zona de contato e membrana um 

conceito que vem da linha orgânica da Lygia Clark, de modo geral, ele aponta os 

trabalhos de Oiticica e da Lygia Clark como referenciais para o desenvolvimento do 

projeto Você gostaria...?.

Acredito  que  o  trabalho  do  Basbaum  produz  um  avanço  nesse  campo  da  arte 

contemporânea  brasileira,  aberto  pela  Lygia  Clark  e  o  Oiticica,  por  trazer  uma 

condição da própria teoria dele ser “manipulável” e envolver o participante nesse 

problema. O participante pode ou não se envolver, mas eu acho que existe uma 

abertura para esse envolvimento. Os diversos níveis de abertura podem ser aces-

sados de acordo com os diversos níveis de interesse de cada participante. 

Tinha uma questão cultural que o  Parangolé trazia. Essa coisa do morro, 
querendo afirmar esse lugar dessa cultura, do samba, do morro, do carna-
val. Parece que tinha um desejo de reafirmar isso como uma questão. E o 
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NBP está despido dessa pressão. Mas, se a gente olhar pro Parangolé sem 
a fala do Oiticica ou sem essa postura dele de subir o morro ― o artista que 
vai lá no morro ―, que hoje... Onde está o morro?

Tem uma coisa  que você questionou sobre  o  lugar  do  participante.  No caso do 

projeto  Você gostaria...?,  quanto à responsabilidade com os registros produzidos 

pelos participantes, ele disse: “Esses trabalhos não são meus; são dos participantes, 

em relação ao mercado. Eu tento proteger esse objeto do mercado”. 

Com referência à ampliação de escala depois da participação na  Documenta, em 

que o número de objetos circulando ampliou e, consequentemente, o número de 

registros também, e a demanda por “respostas” aos participantes se tornou bem 

maior, sobre isso, ele fala de uma mudança importante para o projeto, no sentido de 

uma ampliação da própria ideia de participação:

Ricardo  Basbaum: Se  tudo  isso  aponta  para  a  necessidade  de  estru-
turar-se para acompanhar o projeto frente à mudança de escala, também 
conduziu para a descoberta da relação direta do projeto com uma mediação 
crítica polifônica: diante do fluxo crescente das experiências propostas, a 
escrita do artista torna-se ‘pequena’ e busca auxílio de outros colaboradores 
na construção de um discurso de múltiplas vozes – aponta-se a necessi-
dade de um ‘romance crítico’ enquanto órgão sensorial coletivo, como perfil 
de uma configuração discursiva que responda à alta demanda das repostas 
dos participantes, instituindo um diálogo em fluxo.60

Quando eu li esse depoimento,  comecei a pensar que o trabalho aponta para um 

desdobramento  muito  interessante  nessa  vertente  experimental  do  Oiticica  e  da 

Lygia  Clark,  só  que,  agora,  numa  organização  social  que  sofre  o  impacto  do 

chamado capitalismo cognitivo, daí a sua atenção concentrada na produção verbal. 

Quer dizer, existe a participação, mas ela está lidando com uma situação muito mais 

complexa, que é essa coisa de um mundo em rede e com esse momento do capita-

lismo, em que os desejos são pré-fabricados.

Como é olhar para esse trabalho depois de 18 anos de sua participação? Como é 

olhar para ele hoje diante dessa situação que se complexificou tanto?  

Uma coisa foi aquele momento, hoje é outra coisa. Uma coisa é uma Mara 
de  vinte  e  poucos  anos  e  que  pega  um  trabalho  ―  tinha  até  aquele 

60 COTRIM, Cecilia. Fluindo de diferença para diferença. Entrevista com Ricardo Basbaum entre os 
meses mar./abril/maio de 2007. Brasília, Ministério da Cultura. Publicada em Cultura e Pensamento, 
nº 2, out./nov., 2007, p. 70-77.  (Disponível em: <//nbp.pro.br/projeto.php>. Acesso em: 20 set. 2012).
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momento nosso de produção, está tudo junto ― então eu estava muito entu-
siasmada com essa ideia de produzir coisas. Mas, acho que a marca que 
ele deixa pra mim hoje, pensando hoje, a marca que esta experiência deixa, 
e tantas outras, mas esta experiência, a marca que ela deixa é muito impor-
tante, foi muito importante e é muito importante, e é ainda, então eu respiro, 
ainda, isso dessa marca, dessa possibilidade de ter esse material, de viver 
isso, de pensar sobre isso, porque acho que foi a primeira vez que eu tive 
essa oportunidade de lidar com essa experiência. 

Mesmo sabendo da história  da arte,  do Parangolé,  do Oiticica,  da Lygia 
Clark e tal, mas foi a primeira vez mesmo que eu tive essa oportunidade. 
Estou falando de experiência de vida mesmo, porque essa marca é muito 
bacana, mas, naquela época, eu não estava nada preocupada, eu estava 
muito preocupada em viver aquilo, aquela experiência e, acho que foi por 
isso que foi tranquilo também, sem essa preocupação de projetar coisas. 
Tanto que quando eu fiz aqueles registros, você fez a caixa e tal, era uma 
coisa muito leve.
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Tudo isso me remete a essa discussão sobre pro-

dução, sobre o que que eu ando fazendo. É claro,  

eu poderia dar uma desculpa, que estou ocupado  

de manhã, de tarde e à noite, mas nada; eu curto  

meus  momentos,  meus  pequenos  momentos,  

sempre fazendo minhas coisas.

(Nilson Fanini)    
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Nilson Fanini61

Conversa realizada na casa do artista,
 Boa Vista, Cariacica (ES), em

9 de março de 2013, às 17h10min.

Conheci Nilson Fanini no primeiro semestre de faculdade, quando ingressei, como 

aluno,  no  Centro  de  Artes  da  Ufes,  em  1987.  Desde  então  somos  amigos  e 

mantemos viva uma conversa que atravessa o tempo. Dele ouvi a expressão que 

guardo e divulgo sempre que encontro um ouvido ávido: “Arte é amizade”.

Forma 12 é o título de um trabalho que Nilson Fanini apresentou no Primeiro Salão 

Nacional Universitário de Arte Contemporânea da UFRGS.62 Foi contemplado com 

menção  especial,  juntamente  com  o  trabalho  de  mais  quatro  inscritos,  Marcelo 

Pileggi, Berenice Gonçalves, Carlos Krauz e João Wesley. 

Desde a década de 90, Nilson Fanini se dedica a uma série que consiste em repetir 

a mesma forma básica em espaços diferentes, nunca mudando o objeto, apenas o 

adequando à escala e lugar.  Sempre o preto e o branco, pouquíssimas vezes o 

61 Nilson Fanini da Silva é artista plástico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (1996). 
Recebeu menção especial no Salão Nacional de Arte Contemporânea da UFRGS de 1990. É autor da  
exposição Objetos, na galeria de Arte e Pesquisa Capela Santa Luzia em Vitória (ES) de 1 a 25 de 
outubro de 1991. 
62 A comissão de seleção dos trabalhos foi composta por Carlos Fajardo, Carlos Scarinc, Gaudêncio  
Fideles, Milton Couto e Ronaldo Brito. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.  1º 
Salão  Nacional  de  Arte  Contemporânea  da  UFRGS.  Museu  Universitário  da  UFRGS.  14  de 
novembro a 14 de dezembro de 1990. Catálogo. Porto Alegre, 1990).

Figura 73 – Nilson Fanini.
Objetos. Detalhe da 
Instalação na 
Galeria de Arte e Pesquisa 
da Ufes. Vitória, 1991
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verde-escuro. Buscava uma relação espaço/tempo, falava em Roman Opalka e em 

coexistência de opostos. Hoje, penso que conversava com Daniel Buren.

Edison  Arcanjo: Você  participou  de  oficinas  com Carlos  Fajardo,  com a  Karin 

Lambrecht, José Resende Milton Machado (Fig. 75) e com o Dionísio del Santo. Há 

pouco  falávamos  de  grafite,  a  linguagem que  hoje  toma  conta  da  cidade.  Nós 

tivemos oficina de grafite lá nos Festivais também, em 95, com Didico lembra? 

O que marcou pra você das oficinas que participou no Festival?

Nilson Fanini: O Dionísio...
Pra  mim,  o  que  Dionísio  Del  Santo  (Fig.  72)  fazia  era  grafite  puro.  Ele 
pegava aquelas máscaras em negativo [molde vazado], picava uns papéis e 
colocava aquelas formas ali, montava, jogava tinta por cima e vazava: nega-
tivo/positivo, demais! Caramba! ficava aquela coisa mais bonita...

De vez em quando alguém me pergunta: “Como é que está a produção do Nilson? O 

que que ele está fazendo? Ele tá produzindo?”. Eu costumo dizer que seu trabalho 

tem uma relação com o tempo, que questiona a ideia de produção, produção  do 

novo, que não trabalha com a ideia de um tempo cronológico e que, por causa disso, 

Figura 72 – Centro de Artes (Ufes). Oficina de Serigrafia. Dionísio del Santo. 
5º Festival de Verão. Nova Almeida, 1993
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não dá pra falar se parou ou não parou.  Falo que o seu trabalho tem um ritmo 

próprio, que é um trabalho só. O que você acha disso?

Arcanjo, quando uma pessoa começa a falar pra você em produção 
de arte, esta palavra ― produção ― quase me remete à produção em 
série de arte... Pô! Que história é essa de produção de arte, cara?

Eu  preferia  falar  'fazeção  de  arte'  do  que  falar  produção  de  arte.  Que 
história é essa de produção? Eu sou um produtor de arte?

Tem uma coisa... modernista, nesse discurso, que tinha muito no Centro de 
Artes.  Eu  lembro  que  essa  questão  do  abstracionismo.  Quando  eu  era 
estudante,  os  professores,  com o  'sabedorismo'  deles,  diziam assim  do 
Mondrian: 'Mas ele passou primeiro pelo desenho figurativo, conheceu toda 
a  técnica  de  como fazer  isso,  fazer  aquilo  pra  depois  chegar  onde  ele 
chegou'. Parece que ― meu corpo até dói ― é como uma criancinha que 
vai crescer pra se desenvolver. Eles queriam dizer que uma pessoa que 
fazia  arte  moderna  (abstrata)  era  como  um  ancião  e  quem  fazia  arte 
figurativa  clássica  seria  uma  criancinha.  Um  discurso  que  dizia  que  o 
Mondrian  só  foi  Mondrian  porque  passou  por  tudo  aquilo.  Eu  vejo  o 
contrário.  Não tem uma historinha de você aprender a 'apanhar,  com as 
costas dos outros'. Eu acho que é um pouco isso... Pô, os caras já fizeram 
isso.

Tudo isso me remete a essa discussão sobre produção, sobre o que que eu 
ando fazendo. É claro, eu poderia dar uma desculpa, que estou ocupado de 
manhã,  de tarde  e  à  noite,  mas nada;  eu curto  meus momentos,  meus 
pequenos momentos, sempre fazendo minhas coisas.

Na oficina  com a  Karin  Lambrecht,  no  Centro  de  Artes,  projeto  Artista  visitante 

(1988), você fez um dos seus primeiros trabalhos usando parafina e a cor preta. O 

nome da peça era  A cabeça suspensa de JB. Era um objeto em madeira paraju 

maciço, duas peças recobertas com parafina e pigmentos, uma peça verde e a outra 

preta, uma delas ficava pendurada por uma corrente... 

A Karin foi em cima. Você viu o que Karin falou comigo? Aquilo foi fantástico, 
porque ela me questionou: 'Por que você colocou essa corrente?'. Ela não 
achou nem ruim nem bom, ela quis deixar bem claro pra mim que não era 
nem ruim nem bom. Ela não quis entrar nesse mérito por eu ter colocado a 
corrente,  a  corrente  por  si  só,  mas,  o  porquê  que  eu  coloquei.  Ela  me 
perguntou:  'Você  percebeu  que  a  corrente  está  enferrujada?'.  E  foi 
pontuando as coisas.  E,  naquela época, 88,  a gente estava começando, 
estava saindo da 'fraldinha' mesmo, era 'talquinho' no bumbum ainda, e ela 
foi em cima.

Algumas pessoas com quem ela foi fazendo isso, eu lembro muito bem, 
depois ficaram chateadas, se ofenderam, mas eu fiquei maravilhado com 
aquilo  ali.  Fiquei  com  aquilo: 'Por  que  que  eu  escolhi  essa  corrente?'. 
Lembro  que  dei  uma justificativa  muito  esfarrapada,  do  tipo: 'Eu  escolhi 
porque queria deixar isso suspenso e a corrente era a única coisa que eu 
tinha'. Ela  me disse:  'Sim,  mas  você  pode  deixar  suspenso  com outros 
materiais também'.
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Gosto desse tipo de rigor. As dúvidas que ela levantou, ao invés de te afastar, te 

atraiu mais ainda para seu próprio trabalho e, pelo que vejo ficou pra você como 

uma reflexão pra tudo o que você faz. 

Quais são as referências que ela, e outros professores também, deixaram para o 

trabalho que você faz?

A relação com a Karin talvez tenha a ver com o revestir com cera de abelha, 
cera de carnaúba e parafina. Ela também falava muito do Joseph Beuys, 
mas eu nem conhecia. Foi ela que nos apresentou o trabalho do Beuys, 
então, talvez,  o trabalho tenha se tornado quase que orgânico por conta 
disso, porque meu trabalho sempre teve uma coisa do rigor formal. Eram 
peças de madeiras, horizontal e vertical. 

Nós tivemos uma sorte muito grande de ter tido Hilal como professor no 
Centro de Artes.  No primeiro semestre,  o Hilal pediu pra gente fazer um 
exercício: cada um pegar um material que gostasse e fazer um trabalho. Eu 
achei uma caixa de giz de cera em casa e derreti aquilo tudo em cima de 
uma chapa de metal. Usei uns ímãs, e o Hilal gostou daquilo, e aquilo me 
animou e comecei  a fazer  outros,  e a usar  também a parafina e outros 
suportes.

Eu lembro também de uma conversa com o Hilal sobre Mondrian. Ele falava 
dessa coisa quase que religiosa, que o Mondrian trabalhava com a forma 
horizontal e vertical. Eu fiquei com aquilo: 'Como é que pode essa profundi-
dade numa coisa  horizontal  vertical,  uma linha?'. Comecei  a  querer  ver, 
comecei a correr atrás (Figs. 73 e 74).

Figura 74 – Nilson Fanini. 
Objetos. Instalação na 
Galeria de Arte e Pesquisa 
da Ufes. Vitória, 1991
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O Fajardo viu a exposição e gostou muito, lembro que ele comentou lá na oficina em 

Nova  Almeida,  e  isso  foi  muito  bom porque  tínhamos pouquíssimo retorno  para 

continuar a discussão dos trabalhos. 

Quem me falou uma coisa sobre a exposição e que me deixou muito feliz 
também foi Fátima Nader: 'Nilson, que coisa mais bonita'. Acho que foi na 
abertura. 

Uma outra pessoa me falou de um jeito meio estranho, uma costureira, não 
me lembro o nome agora. Ela disse: 'Quero ver agora o que que você vai 
fazer depois disso aí?'. 'Pô, eu também...', pensei.

Estamos  discutindo  sobre  o  tempo,  não  é  isso?  Então,  tanto  é  uma 
conversa sobre o tempo, que até hoje, 22 anos depois, eu estou com isso 
na cabeça. O que que eu vou fazer depois? 

Figura 75 – Centro de Artes 
(Ufes). Introdução às 
coisas. Milton Machado e 
Nilson. 5º Festival de Verão. 
Nova Almeida, 1993



253

Já que voltamos a falar de tempo, quero dizer, já que fizemos uma pequena dobra 

na conversa,  e  não nos interessa no momento  estendê-la  mais  nestas  páginas, 

gostaria de encerrá-la com uma frase de Nietzsche, que é um dos autores preferidos 

de Nilson Fanini, que eu acho, tem muita influência no modo como ele conduz seu 

trabalho, com extremo rigor. Ele diz em Assim falava Zaratustra63: “Avaliar é criar. [...] 

Avaliar é o tesouro e a joia de todas as coisas avaliadas. Pela avaliação se dá o 

valor; sem a avaliação, a noz da existência seria oca […]”.

63 NIETZSCHE, Friederico,  Assim falava Zaratustra. Tradução base José Mendes de Souza. eBo-
oksBrasil.com,  2002.  (Disponível  em:  <http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/zara.pdf>.  Acesso 
em: 18 set. 2013. 89).

http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/zara.pdf
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Foi muito bom. Lembro-me disso tudo com muito  

prazer,  porque  fiz  isso  tudo  com  muito  prazer,  

muita curiosidade de conhecimento e são poucas  

as possibilidades que a gente tem como essa, e  

eu questiono: por que que terminaram os Festi-

vais de Verão?

   (Kátia Lorenzoni)   
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Kátia Lorenzoni64

Conversa realizada no Museu da
Vale, Vila Velha (ES), em 17

 de março de 2013, às 14h19min.

No  segundo  Festival  de  Verão,  em  Nova  Almeida,  na  oficina  Materialidade  da 

pintura,  com o Carlos Fajardo, nós nos conhecemos. Nos vemos muito raramente 

em eventos de arte  pela cidade,  como o que acontece nesse museu.65 Daquela 

convivência de duas semanas, ficaram algumas marcas porque, mesmo que nunca 

tenhamos estreitado laços de amizade, há, em nossos cumprimentos, uma espécie 

de  confirmação  que  diz:  “Eu  me  lembro  de  você.  Nós  vivenciamos  aquela 

experiência juntos, lembra?”. Nem mesmo sei quando e como fiz a pergunta porque 

já estávamos no meio da conversa e Kátia me dizendo... 

 Sim. Participei da oficina com o Carlos Fajardo e com Ana Raquel.66 O curso 
com a Ana foi ótimo, foi sobre ilustração de livros de histórias. Gostei muito 
da experiência com o Fajardo também, Materialidade da pintura, porque eu 
acho o tato muito importante67 na pintura. Então, nesse sentido, acho que foi 
uma experiência de evolução. 

Minha fonte de inspiração sempre foi a natureza. Eu amava aquela trama 
natural  da palha do coqueiro,  da palmeira imperial  que tem em frente à 
igreja de Reis Magos, em Nova Almeida, onde nós fizemos o festival. Então 
esse  foi  o  meu objeto  de  estudo  no  curso  Materialidade  da  pintura. Eu 
levava a palha da palmeira para dentro da sala de aula e tecia, desfiava e 
pintava sobre aquela palha, porque eu acho incrível aquela construção que 
a natureza faz e que deixa as marcas na palmeira ― cada ano, a cada 
folhagem é um ano da palmeira. Como, então, eu trabalhei no Festival de 
Verão com essa trama da palha de palmeira, eu trago até hoje esse amor, 
quando eu vejo ela caída por aí, eu falo: 'Eu ainda tenho que aproveitar 
essa palha para ser objeto de estudo e realizar e dar um resultado maior...'.

No festival me instigou muito aquele seu trabalho com pregos e cola (Fig. 
76). Então tudo que a gente via os colegas fazendo e o que a gente gostava 
ajudava o florescer do que a gente tinha.

64 Mirian Katia Lorenzoni é formada em Artes Plásticas pela Ufes (1985), participou de oficinas de arte 
nos Festivais de Verão em Nova Almeida e festival de inverno da UFMG, trabalhou como monitora 
nas Semanas de Arte promovidas pelo Centro de Artes da Ufes e atualmente está professora de Artes  
na escola Leonardo Da Vinci em Vitória. 
65 O “Seminários Internacionais Museu Vale” aconteceu entre os dias 13 e 17 de maio de 2013 com o 
tema “Cyber-Arte-Cultura: a Trama das Redes”.
66 Ana Raquel é ilustradora (MG), orientou a oficina de artes gráfica no 1º Festival de Verão em Nova 
Almeida (1989).
67 Como contribuição para um melhor entendimento do nome atribuído à oficina, ver, neste caderno,  
conversa com Lincoln Guimarães, na qual ele fala sobre o curso Materialidade da pintura: “[...] apesar 
do curso ter esse nome, ele discutia um negócio que tinha a ver com matéria, mas a discussão dele  
apontava para problemas de ordem conceitual: 'o que é a pintura? O que é o desenho? Como é que  
desenho se relaciona com pintura? Qual é o papel da matéria nessa discussão?'”. 
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Eu participei também do curso da Shirley Paes Leme68 aqui, no Museu da 
Vale.  Ela  deu  um  workshop para  os  professores  de  Arte.  Eu  gostei 
muitíssimo da apresentação dela. Falou da trajetória com esses objetos que 
sempre fizeram parte do processo dela, desde a infância. Eu gostei muito 
da simplicidade dessa relação que ela estabelece.

A Ana Raquel também foi maravilhosa. Amei o trabalho de ilustração com 
aquarela que ela propôs. Eu fiz também alguns trabalhos de ilustração de 
livros. Ilustrei um livro chamado algodão, um livrinho impresso, bem manual. 
E fiz um trabalho também com 'infoarte' ― se é assim que se chama. É a 
fotografia das folhas, a trama e a forma das folhas naturais, impressas em 
canvas, então já com a ampliação na tela.

Eu casei com um músico, Marco Antônio, que também tem a ver com todo o 
meu projeto. Ele deu aula de flauta transversa na Escola de Música e traba-
lhou na Orquestra Sinfônica. Tenho dois filhos, a Flora, que está fazendo 
Arquitetura e tem 19 anos. Está no quinto período. E o Estevão tem 15 anos 
e cursa o ensino médio. Flora é em homenagem a minha pesquisa. Minha 
mãe chama Florinda, Flórida na certidão, recebeu o nome em homenagem 
à avó.

Eu tenho participado dos Seminários Internacionais e participo também do 
Sindiaapes que é a Associação dos Artistas Plásticos Capixabas. Então as 
exposições  que  eu  participo  são  mais  integradas  aos  projetos  do 
Sindiaapes, que é o  Vitória em arte, que todo ano tem e todos os artistas 
participam, mas eu tenho participado muito mais em exposições dos alunos. 
Exponho sempre a produção dos alunos na escola e fazemos aquela roda 
de conversa para aprenderem a apreciar a obra de arte do colega deles 
mesmo,  além  dos  elementos  formais,  linha,  cor,  que  a  gente  sempre 
trabalha  com  eles,  e  também  estimulo  a  fazerem  associações  com  o 
cotidiano, com o dia a dia deles.

No Festival de Verão, eu participei também do concurso de escultura na 
areia, com o Antônio Aristides (Toninho) e o Marco Antônio (Fig. 77), que é o 
meu marido hoje; na época, era namorado. Dessa escultura na areia eu 
tenho a foto até hoje. A gente fez um quadrado e um círculo. Teve uma 
classificação, mas não foi premiada. Foi muito bom. Lembro-me disso tudo 
com muito prazer, porque fiz isso tudo com muito prazer, muita curiosidade 
de conhecimento e são poucas as possibilidades que a gente tem como 
essa, e eu questiono: Por que que terminaram os Festivais de Verão?

Fiz  essa  pergunta  para  pessoas  que  foram  da  coordenação.  O  professor  José 

Carlos Vilar,  por exemplo,  mentor  e principal  coordenador dos Festivais atribui  o 

término dos Festivais à sobrecarga de trabalho, que era muito grande. Segundo ele,  

depois de dez anos de atividade, ele já próximo à aposentadoria, decidiu se afastar 

e faltou quem se dispusesse a assumir toda aquela carga extra de trabalho que 
68 Shirley Paes Leme Paiva Arantes. Participou do 6º Festival de Verão em Nova Almeida (1994), com 
a oficina Objeto tridimensional como meio: experimentação com fibras. Possui graduação em Belas-
Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais (1978). Especialização pela Universidade Federal 
de Uberlândia(1982) e doutorado em Belas-Artes -  John F Kennedy University (1986). É professora 
aposentada pela Universidade Federal de Uberlândia onde trabalhou de 1979 até 2003. É professora 
titular dos cursos Graduação e Mestrado da Faculdade Santa Marcelina desde 1997. Tem experiência 
na área  de Artes,  com ênfase  em Instalação,  Performance,  Desenho,  Vídeo,  Cinema,  Escultura,  
atuando principalmente nos seguintes temas: arte e história da arte contemporânea. (Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793432E4>. Acesso em: 23 jan. 2012). 

Figura 76 – Edison Arcanjo. 
Odisseia. Pregos e PVA. 
Aproximadamente Ø70cm. 
Vitória, 1991 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793432E4
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acontecia justamente no período de férias de janeiro, então, na opinião dele, mesmo 

com  os  apoios  institucionais  que  eventualmente  se  efetivavam,  mesmo  assim 

demandava  um  envolvimento  muito  grande  que  extrapolava  os  compromissos 

acadêmicos.69 

A Márcia  Prezotti, uma das pessoas com quem conversei, lembra que a década de 

90  foi  a  década  da  expansão  do  neoliberalismo,  privatizações.  Então,  pode-se 

pensar que os apoios institucionais, que eram poucos, conforme afirmaram o Vilar e 

o Hilal, tenham diminuído mais ainda. Uma outra versão ainda aponta a mudança de 

direção  do Centro  de  Artes70 para  a  Arquitetura,  o  que teria  mudado o  foco de 

prioridades  do  Centro  de  Artes.  Mas  isso  são  apenas  algumas  das  hipóteses 

lançadas no meio das conversas.

69 Ver conversa com José Carlos Vilar de Araújo neste caderno.
70 Ver conversa com Rosana Paste neste caderno.

Figura 77 – Centro de Artes 
(Ufes). Escultura na areia. 
Trabalho de Kátia 
Lorenzoni, Antônio Aristides 
e Marco Antônio.
1º Festival de Verão.
Nova Almeida, 1989
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[…]  é  preciso  ter  muita  memória  pra  guardar:  

Então  o  trabalho  Cebola  branca,  que  depois 

virou Cheiro de nafta, ele só vai ficar na memó-

ria, porque ali as naftalinas desaparecem. Aquele  

fio cola lá no ímã e fecha-se o elo... Acabou, não  

tem mais ação nenhuma a ser feita. É um traba-

lho que vai, dissipa. E a cebola branca lavada é  

uma coisa que dissipa. Essa sensação tão rápida  

que passa pela gente... 

(Julio Tigre)   
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Julio Tigre71

Conversa realizada no Museu 
da Vale, Vila Velha (ES), em 

17 de março de 2013, às 15h4min.

Obrigado por se colocar disponível para esta conversa. Ela será uma tentativa de 

aproximação com as experiências dos Festivais de Verão, uma tentativa de transpor 

algumas limitações, na medida em que estive lá muito direcionado por um interesse 

específico na época, muito parcial. Nesse sentido, busco, agora, uma aproximação 

com o olhar do outro.  

O que é pra você os Festivais de Verão em Nova Almeida?

Julio Tigre: Pra mim, o primeiro Festival de Verão foi o 5º, em 1993. Em 90 
e 91, eu passei no Rio, fazendo cursos no Parque Lage. Eu fui para o Rio  
em 89 porque eu já não estava muito a fim de ficar naquela pintura figurativa 
que  eu  fazia,  que  era  uma  pintura  que  se  envolvia  muito  com  o  lado 
comercial, que era o que eu conseguia fazer e que vendia. Eu gostava de 
arte pra caramba, e o Parque Lage foi um momento de ampliação da parte 
conceitual do meu trabalho. É o momento em que eu vou refletir sobre o que 
eu  fazia  e  vou  tentar  buscar  saídas  para  um  outro  trabalho  que  eu 
executava  fora  do  meio  da  pintura,  que  era  uns  objetos  com  material  
apícula. Eu levei isso pro Rio para fazer o Parque Lage. 

Como foram as experiências no Parque Lage?

No Parque Lage eu fiz curso com o Charles Watson, com o Daniel Senise e 
frequentei as oficinas de gravuras lá embaixo. Acho que era a Katie Van 
Scherpenberg  que  estava  lá,  não  me  lembro  bem,  era  uma mulher.  Eu 
frequentava, mas não fazia o curso. Quando eu voltei pra Guarapari, em 91 
― uma alienação ―, eu peguei aquele material que eu produzi no Parque 
Lage e tentei dar continuidade com aquilo, só que ali não tinha diálogo com 
ninguém e eu lembro quando um grupo foi fazer exposição em Guarapari, 
no espaço da Casa da Cultura. Não sei se foi o Lincoln ou o Lando que 
falou comigo: ''Vai a Vitória, na Universidade, você entra em contato com o 
pessoal. Tem o Festival de Verão em Nova Almeida'. Foi ai que eu fiquei 
sabendo do Festival.

71 “Julio Cesar da Silva (Julio Tigre) Possui graduação em Artes Plásticas pela Universidade Federal  
do Espírito Santo (1999). Doutorando no programa: Lenguages y poéticas em el arte contemporâneo 
na Universidad de Granada, Espanha desde 2007. Tem experiência na área de artes, com ênfase em 
escultura, instalação, vídeo/performance”. 
(Disponível em: <http://issuu.com/banco.portfolios/docs/julio-tigre--es>. Acesso em: 29 abr. 2013). 

Figura 78 – Centro de Artes 
(Ufes). Lygia Pape. 
Objeto e experimentação. 
Nova Almeida, 1993

http://issuu.com/banco.portfolios/docs/julio-tigre
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E nesse primeiro Festival que eu fui, em 93, eu encontrei lá a Lygia Pape, 72 
que eu já conhecia do Rio, desse tempo que eu fiquei no Parque Lage, 
porque ela dava workshop lá. De vez em quando ela aparecia por lá. 

A experiência com a Lygia Pape no Festival (Figs. 78 e 79), pra mim, foi um 
momento de experimentação em um meio e com um grupo de pessoas que 
eu não conhecia ainda ― eu fiquei conhecendo você ali ―, porque eu não 
fiz Ufes antes. Eu fui na sua exposição na Gaeu (Fig.76)73 com aquelas 
peças  de  cola  e  prego  que  me  chamaram  muita  atenção  e  me  senti  
instigado, e o Festival foi muito bom, porque me aproximou de todo mundo 
da Universidade, da Elisa Queiroz e de uma galera que eu conheci ali.

Então o seu contato com uma arte mais experimental vem do Parque Lage e depois 

com o Festival de Verão em Nova Almeida?    

72 Lygia Pape, orientou a oficina Objeto e experimentação com duração de uma semana em horário 
integral, abordou “[...] a percepção para o uso e passagens entre as linguagens verbal e visual e […], 
uma interação permanente entre a prática da construção de objetos e uma teorização na elaboração 
dos conceitos...” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, Centro de Artes, Vitória (ES), 5º 
Festival de Verão em Nova Almeida. Catálogo. Vitória, 1993).
73 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Galeria de Arte Espaço Universitário.  Edison 
Arcanjo. Exposição individual. Vitória (ES), 1990.

Figura 79 – Centro de Artes 
(Ufes). Lygia Pape. 
Objeto e experimentação. 
Nova Almeida, 1993
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Olha! Não foi. O meu contato com uma arte mais experimental começa no 
Rio, numa exposição do Tunga. Eu tenho o catálogo até hoje, porque foi 
uma  coisa  que...  me  deu  um  tapa.  Uma  exposição  em  que  ele  usou 
chocolate, umas peças de chocolate com mel, uma coisa maluca pra época, 
pra mim. Tinha uma coisa de objeto da sensualidade infantil, o convite tinha 
uma  série  de  fotos  de  uma  pessoa  desembrulhando  alguma  coisa.  Eu 
lembro disso, era um cartão de papelão com um monte de foto dentro, preto 
e branco, uma produção extremamente simples, barata e não tinha muita 
qualidade.  Se eu me lembro bem, essa exposição é mais ou menos da 
década de 80, do início dos anos 80. Se não do final dos anos 70. Foi uma 
exposição numa galeria experimental do MAM. Acho que na parte de baixo, 
mas não me lembro bem, porque eu era muito maluco e ficava viajando 
nessas exposições, e essa foi uma que me tocou muito e, a partir daí, eu 
comecei a procurar.

Quando chegou em 1989, depois de ter ido a uma bienal... Eu lembro que 
foi na bienal que veio o tapa ― Porra, cara, você tem umas ideias...

 

Você participou do concurso de escultura na areia no Festival?

Participei, nesse primeiro, fazendo curso com a Lygia Pape. Era eu, a Théu 
Rodrigues e uma menina lá de Uberlândia que foi  casada com o Wilian 
Golino. Uma figura fantástica, uma puta artista. A figura era artista até no 
jeito de falar. Ela veio pro Festival. Essa figura colou comigo e com a Théu e 
a gente fez uma espécie de conluio, de grupo. A Théu Rodrigues (Fig. 80) é 
uma figura fantástica. Essa menina que mora em Guarapari, que se formou 
em Artes,  é professora de Artes,  trabalha com prezinho. A gente fez um 
trabalho, o nome  era O lote número tal. A gente tirou a areia seca toda e 
aonde encontrava areia molhada, a gente não aprofundava, não cavava, só 
tirava a areia seca. A Lygia Pape apareceu lá e disse: 'Que coisa linda!”.

Mas a gente não ganhou nada, nem lembro quem ganhou, se foi o pessoal 
do Sim ou Zero, o Wagner com aquela galera, não sei quem ganhou. Teve 
um que eu  lembro que  era  aquele  hamburgão da Elisa,  que ela  estava 
dentro. Eu tenho um registro dessa mesma brincadeira porque eu e Théo 
fizemos  em Guarapari  na  praia.  A gente  não  tinha  nada  pra  fazer,  nos 
encontrávamos na praia, falamos: 'Vamos fazer aquele negócio?'. 'Vamos 
fazer', e fizemos lá numa área enorme.

O Festival tinha como uma de suas metas promover intercâmbio entre artistas de 

diversas regiões e também de aproximá-los da comunidade local, por isso o con-

curso de escultura na areia. Enfim, promover esse tipo de contato.

Este contato e essa vivência, porque a gente ficava lá, naquela escola, e ai 
conhecia  as  pessoas.  Por  exemplo,  por  ali  passaram caras  fantásticos. 
Passou o Daniel Acosta (Fig. 85),74 que hoje é um puta artista que já foi em 
bienal e tudo mais, mas é um cara que, naquela época, estava no começo 
― de a gente sentar junto, a gente sentou junto e conversou muito. Aquela 
galera  do  Sul  era  uma  galera  muito  boa,  do  Sim  ou  Zero,  o  Wagner 
Vasconcelos é fantástico. A amizade que eu fiz com o Wagner depois durou. 
Foi ele que fez o meu vídeo de apresentação final da graduação. Ele fez 
uma  casa  lá  na  Enseada  das  Garças,  em  Fundão,  um  núcleo  meio 

74 FARIAS, Agnaldo. 25ª Bienal internacional de São Paulo. São Paulo, 2002. p. 38 a 41

Figura 80 – Centro de Artes 
(Ufes). Théu Rodrigues e 
Julio Tigre. 
5º Festival de Verão.
Nova Almeida, 1993
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alternativo  pra  esse  pessoal  do  Sul  vir,  pra  receber  pessoas,  pra  dar 
oficinas, mas não funcionou, a coisa não...

    

O Daniel tem uns trabalhos que são fragmentos de arquitetura (Figs. 81, 82 
e 85), o trabalho dele tinha a ver com isso.75

E essa oportunidade de ter um curso com a Lygia Pape foi fundamental 
também.

EA: Você participou de um trabalho que a Lygia Pape propôs, uma intervenção a 

partir de um haicai de Matsuo Bashô, que cada aluno deveria escolher?

Fiz. Fiz um trabalho sobre um haicai usando naftalina. 

A Lygia Pape teve dois momentos pra mim muito importantes. Primeiro foi 
aquela  proposta do excesso:  'Vamos trabalhar  agora com o conceito  de 
excesso', que foi fantástico. 

Estava todo mundo empilhando coisas, empilhando coisas e eu tô lá, sem 
nada. Aí ela chegou lá: 'Mas isso aí não tem excesso, Julio'. 'Mas o excesso 

75 Não seria exagero falar de uma contaminação no aspecto formal, com o objeto utilizado por Ricardo 
Basbaum no projeto NBP. Ver Figura 61. 

Figura 81 – Centro de Artes. Figura 82 – Centro de Artes. 
Daniel Acosta. 5º Festival Wagner Vasconcelos. 5º Festival
de Verão. Nova Almeida, 1993 de Verão. Nova Almeida, 1993
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vem agora', eu disse e levei a coisa lá para baixo, no meio do pátio, com 
aquele solvente e taquei fogo em tudo. Até o Lincoln ficou rindo ― tem uma 
foto, só tenho que achar essa foto ―, a coisa pegando fogo, eu com um 
pano  molhado.  Foi  tudo  preparadinho.  E  sobrou  uma  craca  daquilo.  Eu 
disse pra ela: 'Está aqui o excesso'. Ela falou: 'Mas isso aí é o que sobrou!'. 
Eu disse: 'Não, isso aí é o excesso de interferências e de ações sobre o 
suporte'. Eu já estava com a pilha formada. Cheguei do Parque Lage a fim 
de mexer com essa questão,  da proposta ser  conceitual  como foi  o seu 
trabalho também, porque o seu trabalho tinha a ver com o cuspe. 

Fiz um trabalho com a minha saliva. Naquela época, eu estava especialmente atraí-

do pela filosofia zen, então o desafio foi de fato muito estimulante. Tentei fazer uma 

síntese e tradução num sentido de tradução como experiência crítica. Me identifiquei 

muito com o haicai e me empenhei totalmente naquela tentativa de construir visual-

mente algo que se relacionasse com ele, mas que contasse apenas com a ação do 

corpo. O haicai76 era:

Debaixo do mesmo teto
Dormiram as prostitutas
A lua e o trevo.

Uma ideia foi se formando logo que li o poema e fui me decidindo por não gastar a  

saliva até o momento de narrar o haicai. Seria uma leitura e só. E a fala do haicai só 

seria possível por mim mesmo, dispensando a saliva armazenada. Fui pensando, 

decidindo enquanto juntava a saliva que eu não poderia consumir. Era o formar da 

ideia no juntar da saliva, enquanto transcorriam as apresentações e exposições dos 

outros colegas. Quando chegou a minha vez, a voz foi o liberar da saliva e a fala jun-

tas enquanto alguém filmava. Um filme que eu nunca vi.

O meu trabalho foi uma cagada terem fotografado. É que todo mundo foi  
atrás. Eu fui com o troço, o pessoal tava fazendo estamparia lá embaixo, e a 
galera veio atrás, porque a Lygia chamou: 'Vamos lá ver o que o Julio vai fa-
zer lá, porque o trabalho dele termina lá embaixo' e aí rola o fogo. 

O outro trabalho foi aquele do haicai...

Você lembra do haicai?

Lembro, era:

Cebola branca lavada
Sensação de frio

76 Todos os haicai eram de Matsuo Bashô, traduzidos para o português por Paulo Leminsk.
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Esse é o haicai. E o trabalho, a intervenção, era o corredor inteiro que dava 
naquela porta daquela sala onde aconteciam os seminários, onde rolavam 
as conversas, os diálogos. 

'O que que era o trabalho?'. Era um ímã ― que eu já tinha, eu adorava ímã. 
Era um ímã pequenininho pendurado na porta com um fio de linha de costu-
ra amarrado, que ia até o final do corredor, ia passando por dentro de uma 
naftalina,  outra naftalina,  um colar de naftalinas no chão e,  na ponta da 
mesma linha, uma agulha sustentada pela atração daquele ímã ali. Esse era 
o trabalho. A naftalina desaprece e essa agulha fecha o elo e apontava para 
aquela sala. A minha ideia de apontar para aquela sala era porque aquela 
era a sala da teoria, era a sala do conluio, da troca. A experiência estava 
nessa frase, que é o nome do trabalho,  Cheiro de nafta, aquele cheiro da 
cebola. Esse trabalho está no livro77 que lancei (Figs. 83 e 84), ele nasce ali. 
Depois eu vou montar ele de novo. Acho que eu montei na Ufes, mais sofis-
ticado, mais bem feito, mas é a mesma coisa, é muito simples. 

São dois trabalhos que eu fiz com ímã que eu acho fantástico. Fiz uns tra-
balhos de intervenção em Guarapari,  numas casas abandonadas,  rurais, 
onde meu pai botava abelhas, principalmente no Parque Vela Branca. Tinha 
uma casa abandonada que, do lado de fora, tinha encostado assim, num 
paiolzinho, uma roda, daquelas rodas de quitungo de moer mandioca, aque-
las rodas grandes de madeira que passam uma polia. Ela que gira aquele 
rolete que tem as travas, os pregos que moem a mandioca, que ralam a 
mandioca. Ela que girar o ralador. Então é uma roda grande, bonita e aque-
la roda está ali, e eu pirei na roda: 'Vou comprar essa roda'. E a casa estava 
abandonada, fechada. E o cara: 'Não! Eu vou usar essa roda'. Ele morava 
em Vila Velha. Meu pai vendia mel pra ele, entregava mel na casa dele. Ele 
não quis vender de jeito nenhum, porque ia botar na frente da casa dele, 
num jardinzinho que ele tinha lá. Aí eu pirei: 'Essa roda tá boa pra fazer um 
trabalho'. 

Eu fui um dia pra lá, abri a porta da casa, entrei, botei aquela roda lá dentro 
e montei um sistema com as coisas que eu encontrei lá ― Isso é em Guara-
pari, antes da naftalina. O que que eu encontrei lá? A casa era de assoalho 

77 TIGRE, Julio. Algum lugar algum, Vitória, ES: [s.n.], 2005.

Figura 83 – Julio Tigre. 
Haicai II. Página 65 do 
livro Algum lugar algum.
Vitória (ES), 2005
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de tábuas com aquelas gretas e tinha uma área que eles arrancaram as tá-
buas, então se via um monte de entulhos embaixo da casa. Tudo que caia 
ficava ali, então eu fui ali, e ali eu achei: envelope, papel escrito, retrós de li-
nha e um monte de coisas da família que ali morava. Eu pequei esse retrós 
de linha, o ímã, que eu já tinha. Como eu gostava de trabalhar com ímã, eu 
levei o ímã pra fazer o trabalho, passei a linha no teto. Um telhado aberto. 
Tinha aquele caibro central. Fiz um gancho com um prego, amassei, passei 
a linha ― botei a roda em pé, botei dois calços, ela ficou empezinha ―, 
passei a linha por ela uma vez,  depois sai, vai lá em cima, amarra, e passa 
nessa agulha flutuando. 

Eu não tenho foto, nada dessa intervenção. Ficam numa posição como se 
aquela agulha, pela atração daquele ímã, fosse, a qualquer momento, mo-
ver  uma roda numa escala  absurda.  Ficou aquele  negócio,  aquela  linha 
apontando. 

É um ímã redondo, aquele ímã de alto-falante. O último trabalho que fiz com 
imã foi lá, na galeria do Centro de Artes, na galeria do D.A. ― tem fotos dele 
na web. São vários círculos com ímãs colocados de uma tal forma: positivo, 
positivo,  então  eles  se  repelem,  ficam  todos  nesta  posição  no  chão, 
enfileirados. É uma espécie de ratoeira, porque, a qualquer momento, se 
você tocar... um cola no outro. Então eles ficam ali. Se você, com carinho, 
balança um, aí todos começam a balançar e a onda vai. Então é um campo 
magnético dentro da galeria. São as viagens com esse negócio da questão 
do  invisível,  da  naftalina  que  sublima,  do  ímã  que  atrai  a  agulha,  essa 
possibilidade  do  movimento  dessa  roda  absurdamente  grande  nessa 
relação  tão  microponto,  tão  pequena ― uma agulha!  ― um troço,  uma 
dimensão... Esses trabalhos moveram a minha cabeça pra caramba, de sair 
para  o  espaço  e ganhar  o  entorno  como importante.  Nessa  casa,  esse 
trabalho  ganhou  tudo;  fora  dessa  casa,  na  galeria,  esse  trabalho  não 
ganhou nada, perde tudo.    

Houve uma conversa com a Lygia Pape depois sobre esse trabalho da naftalina? 

Houve conversas depois. Ela ficou fascinada pelo trabalho. Ela gostou dos 
trabalhos, não só do meu. Ela me perguntou qual era a relação. Eu falei: 'A 
relação  é  dessa  perda,  porque  uma  imagem  tão  fugidia  como  'cebola 
branca' e 'sensação de frio', quer dizer, essa mutação da sensação de frio 
com a relação com a cebola branca, pra mim, tem uma relação também 
com o cheiro,  com o odor,  da cebola,  inclusive,  quando a gente corta a 
cebola'.  Então  a  naftalina  comparece  por  ser  branca,  mas também pela 
relação com essa coisa fugidia que o haicai tem. Essa coisa tão leve e tão 
dissipada que nada fica, e [o trabalho] apontava para um espaço em que 
tudo [era] oralidade lá dentro ― as pessoas vão, falam, falam e as palavras 
se dissipam. É preciso ter  muita  memória  pra guardar,  então o trabalho 
Cebola  branca, que  depois  virou  Cheiro  de  nafta, ele  só  vai  ficar  na 
memória, porque ali as naftalinas desaparecem, aquele fio cola lá no ímã e 
fecha-se o elo... Acabou, não tem mais ação nenhuma a ser feita. É um 
trabalho que vai, dissipa. E a cebola branca lavada é uma coisa que dissipa. 
Essa sensação tão rápida que passa pela gente... 

Eu não falei toda essa tradução pra ela, mas eu relacionei com toda essa 
fugacidade que essa frase me bateu. É pela experiência da cebola lavada, 
que ela vira esse cristal ― eu falo assim ―, não é nem branca. Depois de 
lavada,  parece  um  monte  de  lâminas  de  vidro  quando  você  corta  em 
lâminas, fininhas... A imagem cola na retina.

Figura 85 – Daniel Acosta. 
Estação avançada com 
Paisagem portátil.
Representações brasileiras. 
25ª Bienal Internacional de 
São Paulo, 2002

Figura 84 – Julio Tigre. 
Cheiro de nafta. Páginas 
60 e 61 do livro Algum 
lugar, algum.
Vitória (ES), 2005
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Acho que foi dos melhores Festivais que eu participei, esse dessa oficina 
com a Lygia Pape. Essa oficina me tomou e me deu uma injeção de ânimo 
pra no outro ano fazer vestibular, fazer minha inscrição, voltar pra escola.

― Eu preciso estar com esse pessoal...
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As  pessoas  estavam  lá  assistindo  às  oficinas.  

Estavam  estudando  arte,  produzindo  arte  num 

regime de paixão, de amor profundo, de envolvi-

mento  intenso.  As  pessoas  não  estavam  ali  

fazendo hora; elas estavam ali verdadeiramente  

envolvidas  com  a  arte,  pelo  menos  essa  é  a  

impressão que eu tenho,  a  minha percepção é  

essa.

(Lincoln Guimarães)     



268

Lincoln Guimarães78

Conversa realizada na sala
do autor, Vitória (ES), em

18 de março de 2013, às 19h48min.

Edison Arcanjo: Quando ingressei no curso de Artes Plásticas da Ufes, você ainda 

era aluno lá. Foi no final daquele ano (1987) que participamos de uma exposição 

coletiva organizada pelo Hilal e o Vilar, para apresentar trabalhos de alguns alunos 

do Centro de Artes na galeria Espaço Universitário.79 

Em 88, participamos de uma oficina e uma exposição, por meio do projeto  Artista 

visitante  da Funarte, coordenada pela Karin Lambrecht,  lá no Centro de Artes. A 

exposição foi na Capela Santa Luzia, no Centro de Vitória. Depois, nos Festivais de 

Verão em Nova Almeida, ainda fizemos mais algumas oficinas em comum. Como 

será que aquelas vivências atravessam hoje as nossas práticas? O que é a experi-

ência dos Festivais de Verão pra você?

Lincoln Guimarães: O primeiro Festival de Verão, o número um, eu parti-
cipei. Foi em 89. Eu não fui a todos os Festivais, só fui nos primeiros, nos  
cinco ou seis primeiros, mas eles foram muito significativos pra mim. Eu me 
formei em 88 na Escola, então é aquela coisa. Eu me formei e ganhei um 
diploma de artista plástico  ― e aí, o que que eu vou fazer com isso? ― 
numa cidade que tem muito pouco de arte, tinha muito pouco de arte. Hoje 
está um pouco melhor, mas não tinha exatamente um campo de atuação 
profissional,  e  a  própria  formação na Escola  de  Arte  era uma formação 
também um pouco precária. Não que a Escola não fosse boa, o problema é 
o fato da Escola estar  numa cidade muito isolada, que era Vitória,  uma 
cidade que não tinha museu, não tinha galeria. Tinha até artistas talentosos, 
mas não tinha artistas de notoriedade nacional e internacional, não tinha 
nada disso em Vitória. Então a gente se formava e ficava sem saber o que 
fazer, sem saber para onde ir, e a própria falta de um espaço de atuação 

78 “Lincoln  Guimarães  é  artista  plástico,  professor  adjunto  do  departamento  de  artes  visuais  da 
Universidade Federal  do Espírito  Santo.  Possui  graduação em artes Plásticas pela  Universidade 
Federal  do  Espírito  Santo  (1988),  mestrado  em  Comunicação  e  Semiótica  pela  Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1997) e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2005). Como artista,  trabalha com pintura a óleo,  acrílica e 
vinílica. Como docente, atua em disciplinas de pintura e desenho para graduação em artes plásticas. 
Como pesquisador, tem como referencial teórico a semiótica discursiva e como objeto geral de estudo 
as artes visuais, especificamente a pintura e suas relações com a contemporaneidade” (Disponível 
em:  <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736117T1>.  Acesso  em:  28-5-
2013).   
79 Refiro-me à exposição Jovens Artistas do Centro de Artes/Ufes, com a curadoria de Hilal Sami Hilal 
e José Carlos Vilar, realizada na Galeria Espaço Universitário de 18-12-87 a 18-1-88. Participaram da 
mostra,  Antônio  Aristides,  Edison  Arcanjo,  Lincoln  Guimarães,  Norton,  Simone Monteiro  e  Walter 
Almeida. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Galeria de Arte Espaço Universitário. 
Jovens Artistas do Centro de Artes. Exposição coletiva. Curadoria de Hilal Sami Hilal e José Carlos 
Vilar de Araújo. Vitória (ES). Convite, 1987/88).

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736117T1
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profissional nos deixava também meio ingênuos, assim: 'Ok, fiz a Escola de 
Arte, mas nunca convivi de fato num ambiente de trocas profissionais em 
termos de arte, porque, simplesmente, esse ambiente não existia'.  Então 
era mais ou menos como, não sei, era estranho. Se formar em Arte naquela 
época era se formar numa profissão que não era exercida em Vitória. Então, 
quando a gente se formava  ― e isso não aconteceu só comigo, outros 
amigos, na época sentiam isso também ― não sabia o que fazer com o 
diploma e nem com a carreira.

O primeiro Festival foi justamente no ano seguinte da minha formatura e, é 
claro,  que  eu  me  interessei,  eu  me  inscrevi  e  fui  com muito  interesse, 
primeiro  porque eu tinha de fato  um interesse  e uma curiosidade muito 
grande em arte. Sempre tive, mas também porque eu tinha acabado de me 
formar  e  eu  estava  muito  angustiado  diante  da  perspectiva  de  sair  da 
Universidade e sem ter direito pra onde ir, então o Festival pra mim, naquele 
momento,  foi  uma  tentativa  de  prolongar  um pouco  mais  o  período  de 
formação,  de estudo,  como se  fosse  uma continuação da  Universidade, 
então eu pude me sentir ainda inscrito na Universidade graças ao Festival. 
Nesse  sentido,  foi  uma  maneira  de  prolongar  um pouco  mais  a  minha 
relação com o espaço de formação,  de formação profissional,  que foi  a 
Universidade, então, assim, no campo afetivo, no campo dos afetos, dos 
sentimentos,  isso  foi  uma coisa  que,  pra  mim,  foi  muito  forte  quando o 
Festival  começou,  essa  possibilidade  de  ficar  um  pouco  mais  na 
Universidade. Mas não era só isso, evidentemente não era só isso. Havia, 
de  minha  parte,  o  interesse  muito  grande  em  continuar  estudando  e 
continuar,  de  alguma  maneira,  estudando  e  em  contato  com  pessoas 
ligadas à arte, pra fazer meu trabalho crescer. 

Naquele momento, eu já tinha feito a minha primeira individual de pintura, 
no Espaço Universitário. Foi uma exposição que ficou boa, ficou legal, teve 
umas críticas positivas e foi bem recebida. Tinha uma construção sonora, 
mas que era uma espécie de recurso musical pra tentar fazer as pessoas 
entrarem mais no trabalho de pintura. Eu queria evitar que a vernissage 
ficasse muito festa. Não que eu não gostasse de festa, mas eu queria que 
as pessoas sentissem mais o trabalho, então eu coloquei um som, meio 
estranho, que era um trecho de uma música de Stockhausen. A música se 
chama Coros invisíveis [Unsichtbare Chöre], era um ruído, não tinha notas 
musicais,  não  tinha  melodia.  Eram  ruídos  que  pareciam  várias  coisas 
estalando  como  se  tivesse  alguém  pisando  em  cima  de  alguma  coisa 
crocante  e  ficasse  dando  aqueles  barulhinhos  de  quebradinho,  e  esses 
barulhos  ficaram  se  repetindo.  Eu  gravei  uma  fita  cassete  com  esses 
barulhos.  Eram  alguns  minutos.  Na  peça  de  Stockhausen, parece  que 
tinham alguns minutos desse barulho, depois viravam outra coisa, mas aí eu 
gravei esses minutos repetidamente de maneira a preencher os dois lados 
de uma fita. Então, quando acabava um lado, eu virava; quando acabava, 
eu virava e eu ficava com esse som o tempo inteiro na vernissage.

        

Havia uma sintonia forte entre o som e os trabalhos expostos. Na época, eu não 

conhecia  o  processo  de  execução  dos  trabalhos,  então  o  som  me  remetia 

imediatamente  ao  processo  de  colar  e  rasgar  o  papel.  Como se  a  cola  tivesse 

ressecada.    

É, eu apostei nisso, mas não é que eu estivesse interessado em fazer um 
trabalho  artístico  envolvendo  sonoridade.  Naquele  momento,  eu  estava 
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convicto de que meu trabalho era pintura e eu não queria fazer trabalhos 
multimidiáticos, trabalhos envolvendo instalações sonoras, nada disso. Essa 
questão do som foi uma experiência naquele momento, mas eu não tinha a 
intenção de continuar aquilo como uma proposta poética, tanto que, depois, 
eu nunca mais voltei a mexer com isso. Então foi uma experiência isolada. 

Enfim, eu concluí o Curso de Artes em 88, fiz essa exposição, que foi uma 
espécie de trabalho final do curso, foi uma especie de batismo.

   

No Centro de Artes, você teve alguma experiência tão intensa quanto a que você 

mencionou em relação ao Festival de Verão, em Nova Almeida? 

Tive. Tive porque, no Centro de Artes, tinha aquilo que a gente chamava, na 
época, de  Setor de Galerias, que era um setor lá do Centro de Artes que 
administrava  a  Galeria  de  Arte  e  Pesquisa  que,  naquela  época,  era  na 
Capela Santa Luzia, que era uma galeria muito ativa. Vinham muitos artistas 
brasileiros, mais visíveis, expor na Capela Santa Luzia, e esses eventos, pra 
nós, eram muito importantes, porque era a oportunidade de termos contato 
com uma produção nacional escassa em Vitória, quase inexistente, então, 
eram oportunidades muito boas e, por vezes, o setor de galerias trazia tam-
bém algum artista nacional pra dar oficina e aí que foram as experiências 
que eu tive. 

Eu lembro que veio a Karin Lambrecht, por exemplo, que deu um curso pelo 
Setor de Galerias80 lá, no Centro de Artes, que pra mim foi muito marcante, 
porque foi a primeira vez que eu fiz um Curso de Arte com uma pessoa que 
não era um professor de Arte, era um artista. Ok! entre os professores lá, do 
Centro de Artes, também tinha muitos artistas: Atílio, Joyce Brandão, Hilal. 
Tinha muitos artistas lá, só que, como eles eram professores da instituição, 
ao mesmo tempo em que eles eram artistas de coração, eles eram profes-
sores de profissão, que é o que eu sou hoje, porque hoje eu também dou 
aula lá e hoje eu também equilibro esses dois trabalhos, que é uma produ-
ção artística, e o outro trabalho que é ensinar arte, que é discutir arte com 
meus alunos.

Como é  que  você  diferencia  essas  duas  experiências,  o  artista  trabalhando  em 

regime de atelier com um grupo, como foi o trabalho com a Karin, e a atuação do 

artista professor numa sala de aula, como você acaba de citar?  

A relação com o tempo é muito diferente. Quando a gente faz um curso lá,  
na Escola, a gente tem uma aula por semana, que pode durar duas horas,  
quatro horas de aula por semana. Então, um dia por semana eu vou lá, para 
assistir uma aula de pintura. Por exemplo, quarta-feira, de manhã, eu vou na 
escola assistir a uma aula de pintura, depois, só na próxima quarta-feira, e 
assim sucessivamente. Então é um processo muito fragmentário e o próprio 
processo criativo. A maneira de sentir a pintura fica muito condicionada a 
esse calendário, e o próprio professor que está dando aula, que controla 
esse curso, ele também já está condicionado por esse regime de calendário 
de uma aula por semana ― você tem uma aula, depois você passa uma 
semana  fazendo  outra  coisa,  depois  volta  lá,  pra  se  ressintonizar  com 

80 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO,  Centro  de  Artes.  Sala  de  Arquivo.  Projeto 
artista visitante/Funarte. Setor de Galerias. Karin Lambrecht de 20 a 24-6-1988.
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aquilo... É um negócio meio estranho, não vou dizer que não funcione, mas 
é um pouco estranho. 

É diferente no caso do curso com a Karin, por exemplo, o curso durou uma 
semana e era todo dia. Todo dia a gente ia lá pra pintar, pra escutá-la e pra  
bater papo, conversar, era uma experiência de imersão, é bem diferente.

De certo modo, estávamos compartilhando processos, porque, enquanto desenvol-

víamos um trabalho nosso, ela realizava o trabalho dela também. De vez em quando 

nos reuníamos para conversar, podíamos acompanhar os trabalhos sendo desenvol-

vidos e tinha uma questão de autonomia, de... “O que você está propondo?”, “Faça o 

seu trabalho”, “Interessa o que você pensa sobre isso!”. Então era um exercício de 

fazer e de conversar com o que se fazia, o que era muito difícil, porque estávamos 

todos, como disse o Nilson Fanini, “na fraldinha”. Outra coisa muito importante ali 

foram as informações, as referências para o trabalho dela na época. Foi a primeira 

vez que ouvi falar sobre Beuys, por exemplo.

Não dá nem pra dizer que ela foi uma professora. Ela estava lá fazendo o 
trabalho dela e dialogando com a gente, compartilhando o processo dela de 
produção e aceitando também conversar conosco sobre as nossas indaga-
ções. Então, ao mesmo tempo que ela fazia o trabalho dela, ela parava às 
vezes pra discutir com a gente o nosso trabalho. 

Ouvir uma pessoa falando de arte é muito diferente de você conviver com 
um artista que está imerso em sua produção. Então foi  uma experiência 
muito boa, muito legal, uma experiência intensa. 

Eu estou falando isso aqui, mas eu não quero com isso diminuir a escola, 
diminuir os professores, porque, afinal de contas, eu devo muito à escola 
também e hoje  eu também sou professor  da escola  e  procuro fazer  da 
melhor maneira o trabalho que me cabe, mas tem uma diferença. Entre um 
contato  com um artista  que  está  imerso  em sua  produção,  num regime 
temporal de imersão, onde o que importa não é o artista passar pra nós um 
discurso sobre arte, mas o que importa é a gente conviver com ele num 
processo onde trabalhos artísticos vão sendo feitos, os dele e os nossos.

Então  foi  uma  situação  em  que  se  abriu  um  espaço  para  um  tipo  de 
experiência que se acomoda muito mal dentro de uma escola.

Talvez esse tipo de escola ainda acolha mal uma experiência como essa. Talvez em 

alguns momentos, por algum motivo, tenha acolhido, como nesse caso que você 

acaba de relatar, mas não é a opção predominante nas escolas de arte, infelizmente. 

Porque é muito difícil. Eu gostaria muito de dar minhas aulas de pintura, que 
eu dou hoje na Ufes. Eu gostaria muito de, ao invés de dar as minhas aulas 
durante quatro meses, dando uma aula por semana, eu preferia dar em mês 
todos os dias da semana, eu preferia fazer isso e, eu tenho certeza que 
daria um resultado melhor, mas o regime universitário não permite isso, o 
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regime de matrícula,  o  calendário  acadêmico,  os próprios compromissos 
dos alunos com outras disciplinas […]. 

Enfim, esse modelo imersivo que é o que o Festival também propôs, e que 
me parece muito  interessante,  esse modelo  imersivo,  ele  é incompatível 
com o modo como a Universidade funciona.

Tem uma reflexão levantada por Karin Lambrecht, no caderno que ela me enviou, do 

livro O homem sem qualidades, de Robert Musil, referente a dois modos de relação 

do homem com o mundo: um mediado pelo que ele chama de sentimento definido e 

outro, pelo que ele chama de sentimento indefinido. Dois modos de mediação da 

relação do homem com o mundo. Ele diz que, de maneira geral, no Ocidente, predo-

minou um modo de relação com o conhecimento baseada nos sentimentos defi-

nidos, que se caracterizam por um princípio de racionalidade e objetividade (mascu-

lino), que exclui, ou inibe a confiança no sentimento originário da intuição. De modo 

que os sentimentos indefinidos, associados a um saber sensível, são rechaçados 

em prol de uma ordenação do mundo que se pressupõe mais eficiente e detentor do 

status legítimo de conhecimento, cujo modo de relação se dá por pela via de uma 

racionalidade “dura”, intolerante e inflexível. Mais o autor pergunta: não se poderia 

ter  optado por um outro caminho? Nesse sentido,  até o modo de falar  de Karin 

Lambrecht, como você citou há pouco, é uma afirmação de sua posição no mundo 

como artista, que se constrói, em que os sentimentos indefinidos se afirmam como 

condição de saber e potência de conhecimento. 

Teve um debate com o José Resende, no Centro de Artes,81 acredito que por oca-

sião de uma exposição que ele fez na Capela Santa Luzia, isso no período dos Fes-

tivais. Ele deu oficina no 3º Festival (Fig. 86) e, depois, entre 91 e 92, ele expôs na 

Capela  Santa  Luzia.  Inclusive,  nessa exposição,  em uma das peças ele  utilizou 

pedras da região de Praia Grande. Nesse debate, ele falou que não era comum, em 

outros lugares, uma formação mais experimental em arte na Universidades, pelos 

menos não era, e ele estava achando curioso que aqui, no Espírito Santo, parecia 

indicar uma aproximação nesse sentido. De um ambiente de prática acadêmica coe-

xistindo com uma prática experimental. Acho que era mais ou menos essa a visão 

que ele apresentou. 

81 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, Centro de Artes. Sala de Arquivo. Debate com 
José Resende: Formação e produção de arte. Vitória (ES), de 4 a 5 de junho de 1992.
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Quando o José Resende veio, eu fiquei muito curioso, mas eu tive pouquís-
simo contato com ele, porque eu já estava envolvido com outros artistas que 
vieram e acabei optando por ficar mais próximo desses outros que estavam 
mais ligados à pintura,  que é o meu interesse mais central.  Eu não me 
lembro de ter visto esta palestra, mas é interessante você citar isso, porque, 
de fato, no Centro de Artes, naquele período ― eu acho que hoje também 
― havia uma preocupação dos professores naquela época, pelo menos de 
um grupo de professores,  entre eles o Hilal,  o Vilar.  Eles estavam muito 
preocupados  em  trazer  para  dentro  da  escola  essa  experiência  de  um 
contato  mais  estreito  com o  artista,  de um contato  mais  estreito  com o 
processo  criativo,  de  uma  relação  temporal  com  a  obra,  também  mais 
intensa, de caráter imersivo, enfim, eles queriam trazer pra dentro da escola 
um modo de relação com a arte que, dentro da escola, não cabia direito. 
Mas não cabia não é porque os professores não quisessem isso, é porque a 
estrutura organizacional da Universidade não permite, aquela coisa de se 
ter matrícula, disciplina... Isso está relacionado com um problema maior, que 
é a própria ideia de Universidade.

Universidade é um negócio que, desde a Europa Medieval ― quando apare-
ceram as Universidades ―, elas foram pensadas como um espaço pra Filo-
sofia e pra Ciência, e não pra Arte, quer dizer, a Arte nunca teve um espaço 
institucional que tivesse a cara dela. 

A arte,  como  espaço  de  experimentação  e  de  liberdade,  foi  a  partir  do 
século XX. Ok! Aconteceu no século XIX também, mas como forma de luta, 
de artistas, como Van Gogh, Cézanne, Monet, Manet. Esses artistas lutaram 
e pagaram um preço muito  alto  para que a arte  hoje  pudesse ser  esse 
espaço de experimentação e liberdade. Mas depois que a arte se tornou 
isso, esse espaço de experimentação e de liberdade, ela nunca teve direito 
a um espaço institucional que tivesse a cara dela, onde ela coubesse muito 
bem, pelo menos no caso brasileiro, não.

No caso internacional, penso na experiência do Beuys como professor na Alemanha, 

e li também uma entrevista do Olafur Eliasson, em que ele discute essa questão das 

Figura 86 − Centro de Artes 
(Ufes). Criação 
tridimensional: escultura. 
3º Festival de Verão. Da 
esquerda para a direita, 
sentado no banco, José 
Resende; ao centro em pé, 
Lincoln Guimarães; à direita, 
sentado no banco, Daniel 
Acosta. Nova Almeida, 1991
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escolas de arte e de uma experiência da qual ele participa como professor, numa 

perspectiva contemporânea. Não seriam duas boas referências para pensar esse 

assunto?

Estava me esquecendo disso. As escolas de arte alemãs são muito interes-
santes, são grandes ateliês. Os alunos ficam lá produzindo o tempo inteiro, 
o professor é um artista que vai lá e dá uma olhada e conversa e, dá uma 
dura também, pressiona, coloca desafios... Sim, eles têm um modelo muito 
interessante.

Na Inglaterra tem umas escolas interessantes também. Na Califórnia, EUA, 
tem uma escola também em que os limites institucionais são mais fluidos e 
dá pra fazer umas coisas. Mas aqui, no Brasil, no esquema das Universi-
dades Federais brasileiras os Cursos de Artes acontecem no mesmo regime 
em que acontecem os outros cursos, e o trabalho com arte não funciona 
bem dentro desse regime, quer dizer, na Universidade brasileira, a gente 
estuda Arte dentro do mesmo regime que você estuda o Direito, as Ciência 
Naturais e até as Ciências Humanas também, então as artes estão muito 
mal acomodadas, e isso é um problema que nunca foi resolvido. Até hoje é 
assim. 

E o que que que a gente faz com isso? A gente procura alternativas, tenta 
flexibilizar como pode, cria umas experiências exteriores aos espaços da 
Universidade, a gente procura alternativas. 

Mas eu acho que, de fato, esse período do Festival de Verão foi um período 
de ouro, pelo menos na história da Federal do Espírito Santo, porque justa-
mente,  professores  como o  Vilar  e  o  Hilal,  eu  penso  logo  nesses  dois, 
tinham outros  também,  mas  eu  acho  que,  sobretudo  eles,  tinham  uma 
percepção muito clara desse problema que nós estamos falando aqui. Eles 
sabiam que pra você ter uma formação artística mais sólida, mais potente, 
tinha que, de alguma maneira, transpor estes limites institucionais. E como 
modificar a instituição por dentro estava fora de questão, o jeito foi criar um 
espaço fora da instituição, que aí foi o Festival de Verão. E até dentro da 
instituição também, que é o caso do Setor de Galerias, que trouxe artistas 
como Karin Lambrecht.

Em relação ao Festival de Verão e à presença da Ufes como fomentadora, esta 

pesquisa já aponta um dado muito interessante, que é o fato de terem coexistido, no 

mesmo espaço, rigor e despojamento, o que parece ser um paradoxo do ponto de 

vista do saber acadêmico, mas que aconteceu, e com muita intensidade, o que é 

incomum.

É incomum, e eu acho que o que é incomum, principalmente em nosso 
tempo, hoje, está superincomum isso, que é o seguinte, uma relação verda-
deira entre as pessoas e o objeto de trabalho, uma relação verdadeiramente 
apaixonada. E naquele momento estava acontecendo isso.  

As  pessoas  estavam lá  assistindo  às  oficinas.  Estavam estudando  arte, 
produzindo arte num regime de paixão, de amor profundo, de envolvimento 
intenso. As pessoas não estavam ali fazendo hora; elas estavam ali verda-
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deiramente envolvidas com a arte, pelo menos esta é a impressão que eu 
tenho, a minha percepção é esta. 

Por  mais  que tenha descontração,  que tenha  aquela  coisa  de beber  de 
noite, de se embriagar e de ir pra a praia de manhã, por mais que tenha 
todos esses prazeres, havia um envolvimento verdadeiro, um comprometi-
mento verdadeiro com a arte,  aí  a descontração não virava dispersão, a 
pessoa podia se descontrair  mas sem esvaziar o sentido do que estava 
rolando ali.  E  eu acho  que  este  comprometimento ― eu não quero  ser 
nostálgico ―, esse comprometimento profundo que tinha ali, eu acho que é 
uma coisa que falta muito hoje.

Eu percebo hoje, inclusive no ambiente artístico, um descomprometimento 
muito grande. Eu falo como professor, como artista, e até como público de 
arte, quando eu viajo e vou ver exposição fora de Vitória, vou assistir a um 
debate sobre arte. As pessoas parecem tão descomprometidas. Às vezes a 
gente está escutando um artista falando sobre arte, mas me dá a impressão 
que ele está preocupado é com o próximo voo, com a hora que ele tem que 
ir para o aeroporto.

Seria um sintoma da velocidade?

Um sintoma da velocidade e um sintoma também de que, em nosso tempo, 
as relações estão muito contaminadas pela dimensão comercial.

É curioso o que você fala, porque estou envolvido com esta pesquisa que tenho 

chamando de um exercício experimental de escrita e, de certo modo, eu enfrentei 

algumas barreiras para continuar esse exercício, com este formato, que não é o 

formato padrão de escrita acadêmica, pelo menos no PPGA do Centro de Artes da 

Ufes hoje. Mas, passada a turbulência, houve também uma acolhida e já posso dizer 

que tem uma expectativa, não só minha, mas de pessoas que se envolveram com o 

projeto, justamente por se tratar de um trabalho experimental. A expectativa talvez 

nem seja com um resultado, mas com o próprio processo, com as aberturas que ele 

provoca  enquanto  acontece,  pelo  menos  é  assim  que  eu  tenho  sentido,  talvez 

porque experimental aqui equivale a dizer comprometimento com processos vitais, 

com interesse de caráter coletivo.

Você brigou por isto dentro do mestrado?

Sim, no sentido de uma briga teórica/artística, de acreditar que a arte pode proble-

matizar o campo teórico e enriquecê-lo, potencializá-lo, pode estimulá-lo a um certo 

movimento de abertura, porque estamos falando de experimentações, de  processos 

imersivos com uma distância no tempo considerável, eventos que aconteceram há 
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mais de vinte anos. Então comecei a me fazer perguntas de vários modos: como 

atualizar este arquivo? Como me atualizar com este arquivo? Como deixar aflorar as 

intensidades deste arquivo? Como falar de um momento marcado pela experimen-

tação, sem transformar a fala em um discurso acadêmico? 

Por isso que a palavra “experimentação” foi, aos poucos, neste trabalho, marcando 

presença emergencial.  Notei  que estava envolvido  em uma operação fadada ao 

fracasso, mas, por outro lado, não consegui pensar nenhuma outra forma de falar de 

um experiência  que  era  de  pura  intensidade  sem transformar  este  exercício  de 

escrita em uma experiência também.

Tentei  escapar  à tentação de enquadrar  as oficinas dos Festivais  em categorias 

predefinidas, como as próprias ementas dos cursos são apresentadas: “oficinas de 

aprofundamento/oficinas de desenvolvimento, oficina experimental/oficina de apro-

fundamento”. Preferi  exercitar  um  olhar  não  segmentarizante,  não  separar,  por 

exemplo, artistas de São Paulo e artistas de Minas Gerais. Claro que essas informa-

ções estão nos arquivos e fazem parte da leitura, mas me interessa reforçá-las.

Não da pra ignorar a presença marcante das oficinas de Batik, de joalheria, de tece-

lagem, oficinas que, de praxe, não se inserem neste campo de produção discursiva 

da arte contemporânea. Como estudante que tinha um olhar voltado para para um 

campo de interesse específico, não participei e nem acompanhei muito o desenvolvi-

mento das oficinas de joalheria e cerâmica, por exemplo, mas, não dava pra ignorar 

que elas ocupavam um lugar de destaque ali.

Essas oficinas, como as de joalheria, de estamparia, elas cumpriam uma 
função importante também, que era atrair um grupo de jovens interessados 
em fazer oficina, mas que não tinham passado pela escola de Arte como 
nós, por exemplo, tínhamos passado. Então eram jovens interessados em 
arte que não conheciam muito bem a arte e tinham um entendimento de arte 
muito mais próximo de uma ideia de artesanato, e era uma maneira de atrair 
essas pessoas para o Festival.  Primeiro,  porque é interessante aprender 
aquelas coisas do batik, da joalheria, da estamparia, mas também era uma 
oportunidade para esses jovens terem uma relação mais próxima com essa 
arte mais questionadora, que era a finalidade prioritária do Festival. Então o 
sujeito  estava  lá  fazendo  estamparia,  mas  ali,  ao  lado,  estava  o  José 
Resende, estava a Artur Lescher, estava o Benjamim trabalhando com outra 
proposições (Fig. 87).

Tinha uma preocupação política também que é inegável. O Festival foi pro-
duzido pelo Centro de Artes para atender aos interesses do Centro de Artes, 
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de seus professores e de seus estudantes, porém ele foi realizado na comu-
nidade  de  Nova  Almeida,  então  o  problema  político  que  se  coloca  é  o 
seguinte:  '[...]  a  Ufes  sai  de Vitória  pra  fazer  um evento aqui,  em Nova 
Almeida, e o evento está voltado para os interesses deles, mas vem fazer 
aqui, e o que que esse evento tem a oferecer pra nós?'. É uma pergunta 
que o pessoal de Nova Almeida poderia fazer, falando de uma maneira um 
pouco abstrata, mas é um pergunta correta.

Por isso também criaram o Concurso de Escultura na Areia.

Sim. O Concurso de Escultura na Areia veio também para atender a essa 
demanda, mas ele acabou virando um negócio que eu acho que acabou 
não  atendendo,  porque  o  pessoal  de  Nova  Almeida  nunca  conseguiu 
compreender os primeiros prêmios, porque a ideia de fazer escultura de 
areia parece uma ideia popular,  uma ideia muito abrangente,  que todo 
mundo pode participar, mas, na hora de premiar, eram os trabalhos con-
ceituais que eram premiados, os trabalhos mais difíceis, mais complexos 
conceitualmente, que o pessoal de Nova Almeida não compreendia, por-
que eles não passaram pela experiência de estudar arte.

Lembro do cara que fez um Cristo enorme, lindo, carregando a cruz e, no 
final,  premiaram um negócio que, nem me lembro o que foi premiado, 
mas  era um trabalho que tinha um certo arrojo conceitual, mas que não 
tinha aquela forma escultórica que as pessoas de Nova Almeida espe-

Figura 87 – Centro de Artes 
(Ufes). Cerâmica/objeto: 
Raku com Máximo 
Soalheiro e Joalheria com 
José Aguilar Lorenzutti.
4º Festival de Verão.
De cima para baixo, da 
esquerda para a direita: 
primeira sequência, no 
primeiro plano, Marcos 
Coelho Benjamim, à 
esquerda e Hilal Sami Hilal; 
segunda sequência, de 
camisa azul, de costas, 
José Aguilar Lorenzutti, ao 
meio Artur Lescher e à 
direita, olhando pra câmera, 
Marcos Coelho Benjamim; 
terceira sequência, José 
Aguilar Lorenzutti e por 
último Máximo Soalheiro.
Nova Almeida, 1992
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ravam ver e ficou todo mundo indignado, porque o homem do Cristo não 
ganhou prêmio (Figs. 7, 8 e 9). 

O Concurso de Escultura na Areia virou o ponto nodal onde explodiram as 
contradições que envolviam aquele evento como um todo, com o fato dele 
estar acontecendo ali, porque, convenhamos, arte virou um negócio muito 
especializado, um negócio intelectualizado, um negócio que é muito difícil 
de ser compreendido por quem não fez um estudo específico sobre esse 
tema. Já foi o tempo em que arte era uma coisa que qualquer um olhava 
e entendia de imediato. Arte, no nosso tempo, para o bem ou para o mal, 
não  é  assim  mais.  A ideia  de  fazer  escultura  na  areia  é  uma  forma 
popular, mas o critério de premiação que foi dada depois não foi popular. 
Fizeram um evento popular, mas, na hora de validar esse evento, usaram 
os critérios da parte erudita do Festival e aí deu problema.

Eu  não  penso  assim,  acho  mesmo  que  esse  risco,  esse  problema,  como  você 

coloca, poderia ser visto mais como um grande trunfo das experiências do Festival,  

porque foi  quando a academia experimentou o dissenso no contato direto com o 

mundo comum. 

Nesse Festival que você falou, no Concurso de Escultura na Areia, o segundo lugar 

da premiação ficou para uma pessoa que fez um jacaré. Agora veja que coincidência 

incrível:  sou um frequentador de Praia Grande até hoje, há pouco tempo, estava 

caminhando lá pela praia e fui atraído por uma bela escultura de areia, uma espécie 

de torre em escala humana, e ela tinha uns vazados que dava pra o olhar atravessar 

sem que se precisasse abaixar. Aquilo me chamou a atenção, porque eu estava no 

meio da pesquisa, era carnaval de 2013, então logo me interessei em conversar com 

o autor da peça. 

A minha surpresa foi grande ao encontrar o escultor ― Eustáquio o nome dele, um 

sujeito arteiro, como ele faz questão de se apresentar. O surpreendente foi saber 

que ele é um conterrâneo meu. A cidade em que nasci, São Felix de Minas (MG), 

tem hoje três mil e poucos habitantes, mas, quando o Eustáquio saiu de lá, era ainda 

um povoado e tinha talvez, pouco mais de mil habitantes. O pai dele, José Adão, era 

prefeito recente na época e sofreu um acidente ainda no primeiro ano de empossado 

e morreu. Isso quando eu tinha quatro ou cinco anos, não sei ao certo, mas toda 

essa história  que estou contando eu ouvi  dele,  do Eustáquio.  Eu nunca o havia 

encontrado em Praia Grande, mesmo, frequentando a casa ─ de parentes meus lá ─ 
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que foi comprada por eles diretamente do filho dele. Você já pode notar que a nossa 

conversa atravessou a noite. 

Eu achava que poderia ter sido ele um dos escultores dos Festivais, mas. ele me 

disse que nunca participou dos Festivais, entretanto ele conhece alguns professores 

do Centro de Artes, de passagem, eu entendi, conhece o Vilar o João Wesley, enfim, 

ele se interessa por arte e por isso buscou o contato com Centro de Artes. 

Depois daquela nossa longa conversa,  no outro  dia,  estávamos munidos de pá, 

baldes  e  uma  espécie  de  cinzel  de  madeira  feito  por  ele,  exclusivamente  para 

esculpir areia. Ele parecia ansioso pra saber o que eu poderia lhe ensinar, já que sou 

uma artista “formado” pela academia. Mas tudo que eu queria era estar ali, na praia, 

junto com ele, um conterrâneo de minhas primeiras memórias, encontrado de forma 

tão inusitada. Neguei-me ao concurso. Pedi que ele escolhesse o tema e disse-lhe 

que eu seria seu ajudante. Eu levaria água para o jacaré de cinco metros que ele 

escolheu fazer depois de conversamos. Eu me sentia um “escultor” ali também, mas 

uma espécie de escultor transparente, porque a ação de levar água não era vista 

como  um  gesto  escultórico  pelo  público,  e  teve  público,  criança  de  três  anos 

chorando de medo do jacaré enquanto a mãe queria fotografá-la ao lado da escul-

tura que chamava mesmo a atenção de todos que passavam. Assisti a momentos de 

quase celebridade e, tudo muito simples e intenso, meio mágico. E isso durou umas 

cinco horas, quando fomos surpreendidos pela maré que já vinha fazer a parte dela.

Pra  mim,  essa  história  é  de  um encontro  intenso,  porque  conheci  uma  pessoa 

singular que se apresenta como um matuto, mas que se interessa por física, por 

tradições  folclóricas  e  por  arte,  enfim,  um encontro  potencialmente  enriquecedor 

para  nós  dois.  Acho  que  representa  bem um pouco  das  questões que  estamos 

tentando abordar aqui.

Então  acho  importante  a  abertura  para  experiências  como  esta  que  lhe  contei,  

porque escapam ao rótulos. Afinal aonde está o quê? Aonde está a comunidade? O 

Tunga diz uma coisa que me interessa e acho que tem um pouco a ver com isso 

tudo, mas, de uma maneira mais ampla, ele diz o seguinte sobre esse essa ideia de 

para entender arte, você precisa ter uma bagagem intelectual:



280

Acho que, se a arte se colocar assim, fica muito ruim, muito triste. Evidente 
que, como qualquer disciplina sobre a qual você se debruçar, quanto mais 
você souber, mais é capaz de degustar […].

A arte é uma linguagem, uma linguagem mais eficiente do que essa que a 
gente está usando aqui. Por que é mais eficiente? Porque bate mais fundo, 
porque bate em camadas de sentido que você apenas percebe. O que a 
gente está fazendo aqui, tecnicamente, bate em camadas de sentido que a 
gente se entende. Agora tem outras camadas que a gente não entende, e a 
arte lida com elas. Algumas delas podem ser extremamente sutis, beirando 
aquelas que falam da religiosidade,  da mística etc.  Ou do paranormal… 
Enfim, tem muita coisa que a gente não sabe que lida sem saber que lida. E  
a arte tenta lidar com essas coisas mais sutis.82

Veja que não estou dizendo que a escultura se resume no jacaré, estou dizendo que 

tem todo um ambiente de conversa, rico, que foi estabelecido, e por isso mesmo 

pode  abrir muitas frentes de trabalho. Acho que há um conflito, o que me parece 

interessante.  No caso do  concurso de escultura  na areia,  tinha um júri  que era 

composto por uma pessoa da comunidade e duas pessoas da Universidade, profes-

sores do Festival.

A própria montagem do júri já deixa claro que o ponto de vista da Universi -
dade é prioritário,  então como é que a pessoa de Nova Almeida vai  se 
sentir: 'Esse pessoal vem de Vitória pra cá, do alto do seu saber e vem aqui,  
monta esse circo aqui e depois vem dizer pra nós o que é bom e o que não 
é'. Isso gera uma inquietação muito grande, para dizer o mínimo, isso gera 
uma revolta. 

Ainda assim acho que é um conflito interessante, tanto para a Universidade quanto 

para a comunidade local. Acho que não deveríamos nos esquecer de que a própria 

ideia de concurso só pode ser aceita como uma brincadeira, como diversão, e não 

só num concurso de beira de praia, ou os salões que premiam obras por aí repre -

sentam “a verdade da arte”?

Eu acho que é um conflito interessante pra nós que estudamos, pra nós que 
nos intelectualizamos, que fizemos mestrado, mas, para as pessoas lá de 
Nova Almeida, que não passaram numa Universidade, pra eles, não é tão 
interessante discutir o que aconteceu, porque eles vão se sentir... Acredito 
que muita gente ali se sentiu ofendido, aviltado. Dá pra compreender que 
eles tenham se sentido assim.   

Eu desconfio que, pra muita gente de Nova Almeida, o Concurso de Escul-
tura na Areia ficou como uma experiência ruim. Enquanto pra nós, a gente 
acha interessante,  a  gente acha legal  o  conflito  ali  de visões de mundo 
distintos, a gente acha isso legal, mas eu acho que eles não. Penso que 

82 Tunga em entrevista a André Maleronka e Vicente de Paulo para o site Mercado Arte. (Disponível  
em: <http://www.mercadoarte.com.br/artigos/artistas/tunga-artistas/tunga/> Acesso em 4 jul. 2013).

http://www.mercadoarte.com.br/artigos/artistas/tunga-artistas/tunga/
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eles acharam uma experiência ruim, traumática, afinal: 'o cara do Cristo não 
ganhou, que merda é essa?' Era o trabalho artístico com o qual eles se 
identificavam. É mais ou menos como você pisar na identidade da pessoa. 
É um negócio complicado. 

Água para Formiga (Fig. 88), um trabalho lindo, que você, a Suzana, a Mara 
e o Nilson fizeram. É o trabalho que mais perto chegou de uma conciliação, 
porque ele tem um negócio poético ― de poema mesmo, de poema escrito 
―, de mexer com palavras, de fazer uma relação entre palavra e matéria, 
aquela coisa da  Água para formiga, porque as pernas das formigas eram 
canudinhos, e ia chegar uma hora que a maré ia subir, ia encher e a água ia 
atingir as formigas, e os canudos estavam ali para a água para as formigas, 
mas, na verdade, a água ia desmanchar a escultura, então parece que era 
uma  escultura  que  tinha  uma  consciência  da  sua  finitude,  porque,  na 
verdade, ela ia acabar daí a pouco por causa da água.

Figura 88 − Centro de Artes (Ufes). Água para formiga. Nova Almeida, 1994

O Festival de Verão, então, aparece como uma alternativa encontrada pela escola 

para subverter a sua própria condição de Escola de Belas-Artes. Em sua opinião, 

existe ainda na escola algum traço desse academicismo?

Hoje ela não é mais uma Escola de Belas-Artes, embora ela tenha ainda 
resquícios,  muitos  resquícios  […].  É  uma  escola  hoje  muito  mais...  Ela 
continua mesclada, ainda tem muito pensamento moderno, mas agora tem 
muito mais pensamento contemporâneo.

O Festival de Verão foi muito importante por conta de um negócio que a 
gente não falou aqui, ainda, que é o seguinte, o Centro de Artes, no final dos 
anos 80,  ainda  era uma escola  predominantemente  moderna.  O que se 
ensinava lá estava dentro do paradigma da Arte Moderna, com resquícios 
de arte acadêmica, mas não tinha, naqueles anos, dentro da escola, uma 
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discussão  de  arte  contemporânea  mesmo,  não  tinha.  A referência  era 
Cézanne, Kandinsky, Klee, Mondrian, Miró, na pintura no máximo os expres-
sionistas abstratos. 

Beuys era uma figura que não se discutia quase nada. Marcel Duchamp não 
se discutia. Enfim, era uma escola predominantemente moderna e a forma-
ção que nós tivemos foi esta. Pra mim, é muito claro isto, a formação que eu 
tive como aluno, dentro da escola foi uma formação em Arte Moderna, vol-
tada para os meios, voltada para uma preocupação com a forma, com a 
experimentação formal.

De todo modo, a escola era predominantemente moderna. Aquela coisa de 
experimentação formal, uma preocupação com composição, preocupação 
com cores. A referência eram as vanguardas do começo do século XX. A 
minha formação no Centro de Artes foi baseada nisso, mas não tinha uma 
discussão sobre Arte Contemporânea. Tinha uma experimentação nas aulas 
de escultura,  de pintura,  mas era uma experimentação moderna,  aquela 
experimentação que se baseia na matéria, do tipo: o que se pode fazer com 
o papel? Você pode dobrar, você pode rasgar, pode queimar. É sempre uma 
experimentação  ligada  à  forma e  à  materialidade  e  não  passa  por  uma 
discussão de conceito. É isso que inexistia na escola, uma discussão de 
conceito e o Festival Verão trouxe isso.

Desde o primeiro Festival, você acha que já trouxe essa questão? 

Sim, desde o primeiro, e estou pensando principalmente em Fajardo, que 
esteve no primeiro Festival de Verão dando o curso  Materialidade da pin-
tura. Apesar do curso ter esse nome, ele discutia um negócio que tinha a ver 
com matéria, mas a discussão dele apontava para problemas de ordem con-
ceitual. “O que é a pintura? O que é o desenho? Como é que desenho se 
relaciona com pintura? Qual é o papel da matéria nessa discussão?”.

Os cursos com o Fajardo aconteceram em 89, 90 e 97; com a Karin Lambrecht 

aconteceu um antes, na Ufes, como lembramos há pouco, e lá em Nova Almeida, 

ela deu cursos em 91, 92 e 98. São artistas que passam por aqueles debates da 

década  de  80  sobre  a  “volta  da  pintura”.  Como  esse  assunto  aparecia  nessas 

oficinas?

Esse assunto aparecia, mas eu me lembro que o Fajardo não tava muito 
interessado nessa questão da volta da pintura dos anos 80, porque também 
o Fajardo é de uma geração de artistas que apareceram no final dos anos 
70. Ele, o Cildo Meireles, Waltercio Caldas, Antônio Dias, vários artistas que 
a relação deles não era tanto com a matéria, com a cor, com a exuberância 
da  forma.  A relação  deles  era  muito  mais  conceitual,  eram artistas  que 
vinham do Minimalismo, vinham do Pop, vinham da própria Arte Conceitual. 
A referência  deles  era essa,  então  não tinha  muito  essa  coisa  de fazer 
pinturas exuberantes, e esses artistas chegaram na maturidade no final dos 
anos 70. Seria de se esperar que eles iriam ficar famosos, ricos, mas isso 
não aconteceu; o que aconteceu é que apareceram os jovens pintores e 
foram os jovens pintores que ficaram famosos e ricos, e esses artistas dos 
anos 70, no momento que eles amadureceram no final dos anos 70, que 
seria o momento deles se tornarem conhecidos, isso não aconteceu. Quem 
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acabou ocupando o lugar de visibilidade maior foram os pintores jovens, que 
é daquela geração de Adriana Varejão, Leda Catunda, Daniel Senise, Luiz 
Zerbini, Hilton Berredo, Paulo Campinho e tantos outros.

      

Uma coisa curiosa que esta pesquisa parece apontar, com a presença desses artis-

tas em Nova Almeida, é que o debate sobre a década de 80 ainda é muito incipiente, 

por exemplo, além dos artistas que você acabou de citar e posicionar tão bem, tive-

mos a presença de Ricardo Basbaum e da Karin Lambrecht, que são de uma gera-

ção posterior à do Fajardo, Waltercio e José Resende. Karin talvez um pouco mais 

próxima a eles, mas, de qualquer modo, bem próxima da chamada “geração 80”.  

Isso no que se refere ao período de aparecimento deles no circuito das artes brasi-

leiras. E são, tanto Karin quanto Basbaum, artistas que construíram uma posição no 

sistema da arte que não se acomodam ao clichê “geração 80”. 

O Ricardo Basbaum apareceu nos anos 80, só que ele não estava no grupo 
dos pintores, ao contrário, ele era um crítico dos pintores e pagou um preço 
por isso. Pra você ver, muitos dos que insistiram na pintura ganharam um 
espaço grande de visibilidade ― a Adriana Varejão, a Beatriz Milhazes, o 
Nuno Ramos, o Carlito Carvalhosa, o Fábio Miguêz ―, são artistas que são 
daquela geração dos pintores dos anos 80 e que hoje eles têm um reconhe-
cimento, não que o Basbaum não tenha, mas eu acho que a posteridade foi 
mais  generosa com os pintores do que com os conceitualistas como  o 
Basbaum,  que  até  hoje  é  um  artista  muito  ligado  à  Universidade.  Ok, 
continua fazendo o trabalho dele.

É preciso considerar que a atuação na Universidade, no caso do Ricardo Basbaum 

está ligada ao programa artístico dele, como um modo de inserção do trabalho no 

campo institucional,  portanto  não é dissociável  dos projetos que ele  desenvolve. 

Importante frisar também, no que tange à participação no panorama da arte brasi-

leira e mesmo internacional, já se pode considerar que não haja um deficit em rela-

ção ao artistas ligados à pintura, como você falou, desde que não estejamos falando 

de mercado de arte, porque aí, sim, acredito que é um trabalho que ainda enfrenta 

dificuldades, mas nesse caso, talvez seja melhor dizer que ele faz um tipo de traba-

lho que procura criar sua condição de circulação em relação ao mercado. 

Ele foi por um caminho mais difícil. Mas o que eu queria chamar a atenção é 
para o fato de que o Festival de Verão trouxe para Vitória, trouxe para a 
Escola  de Arte,  uma discussão de arte  contemporânea. O Festival  inau-
gurou a discussão de arte contemporânea no Centro de Artes da Ufes, que 
até  então a discussão era toda baseada no paradigma moderno, mas o 
Festival de Verão trouxe, Fajardo, trouxe José Resende, Yole de Freitas, o 
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Nuno Ramos, Lygia Pape, o próprio Basbaum, que a gente está falando 
aqui, o Evandro Salles, o Nelson Leirner (Fig. 89). Então o Festival trouxe 
uma discussão, que carecia na escola, que inexistia na escola, que é uma 
discussão de arte sob um prisma contemporâneo. 

Foi  a  partir  do Festival  de Verão que  começaram a aparecer na escola 
alunos fazendo trabalhos que não eram nem pintura, nem escultura, nem 
fotografia; era uma coisa que estava na fronteira entre um negócio e outro. 
Começou  a  aparecer  a  instalação,  começou  a  aparecer  a  performance, 
apareceu um cara, como o Rosindo Torres por exemplo, que é um artista 
que eu acho muito interessante e acho que a formação do Rosindo deve 
muito ao Festival, porque ele vem de uma pintura figurativa que ele estava 
aprendendo  na  Ufes,  depois  ele  foi  estudar  com  o  Evandro  Salles,  no 
Festival de Verão, e tomou um tapa, um tapa no melhor dos sentidos, ele foi 
estudar com o Evandro Salles e aquilo mudou profundamente aquilo que ele 
estava fazendo.

Tem uma história com o Rosindo e o Nelson Leirner. Quando o Nelson Leir-
ner veio, veio também o Tadeu Chiarelli e ele estava dando um curso teó-
rico, então ele estava lá, e o Tadeu Chiarelli tinha medo do Nelson Leirner, 
medo assim, ele mesmo falava: 'Eu não quero discutir com o Nelson, por-
que   ele enrola a gente,  ele bota a gente em situação difícil'.  O Tadeu 
estava lá sentado numa mesa (Fig. 90), lá, no foro da igreja, onde se reali -
zava  o  curso  dele.  Ele  estava  sentado  numa  mesa,  aquele  monte  de 
cadeira, inclusive eu estava fazendo esse curso. De repente, a porta abre e 
entra Nelson Leirner  com Rosindo Torres.  O Nelson vinha na frente e o 
Rosindo atrás,  segurando uma bacia,  essas bacias de plástico ordinária, 
cheia de capim seco. O Nelson ia pegando uns punhados de capim e ia 
colocando na mão de cada pessoa que estava assistindo à aula do Tadeu. 
Ele ia passando de cadeira em cadeira e dando um punhado de capim seco 
e, como era muito capim a pessoa tinha que pegar com as duas mãos para 
não entornar, e a pessoa ficava segurando o capim. Quando a pessoa ia 
pegar com uma mão só ele falava: 'Com as duas mãos'. Ele falava com uma 

Figura 89 – Centro 
de Artes (Ufes). 
Encontro com Nelson 
Leirner. 6º Festival de 
Verão. Da esquerda 
para a direita: Nelson 
Leirner de chapel, 
Glauco Paiva com 
braços abaixo do peito e 
Elisa Queiroz com copo 
na mão direita. 
Nova Almeida, 1994
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voz de autoridade que a pessoa pegava. Ele passou por todo mundo, então 
ficaram todos os alunos segurando um monte de capim. Depois ele pegou a 
bacia e botou em cima da mesa do Tadeu, como se aquilo fosse uma espé-
cie de prato grande de comida e aquele capim ali, como se o que o Tadeu 
estivesse  oferecendo para  nós  fosse  aquele  capim seco.  Ele  fez  isso  e 
depois foram embora, os dois. Era uma experiência da oficina do Nelson, 
uma espécie de experiência performática que envolvia outras oficinas. E a 
oficina teórica é perfeita pra isso, porque está todo mundo sentado naquele 
auditório. O auditório é como uma nave de uma igreja e nós estávamos real-
mente numa igreja, o 'padre ali falando, vaticinando'. Botaram o capim ali e 
depois foram embora sem dizer palavra. 

E o Rosindo estava ali,  quer dizer,  isso foi  importantíssimo na formação 
dele, que era um cara que fazia umas pinturas com figuras humanas bem 
coloridas. Aí ele parou de fazer isso e foi fazer outras coisas. Não que ele 
tenha abandonado a figuração, ele não abandonou a figuração, mas a figu-
ração ganhou uma densidade muito maior no trabalho dele depois dessas 
experiências no Festival.  Essa é a impressão que eu tenho. Se você for 
conversar com ele, talvez ele vá te dizer outra coisa.

Em um trabalho com o tempo tão curto, não é possível falar com tantas pessoas 

quanto  eu  gostaria,  mas  é  muito  legal  perceber  que,  por  meio  das  conversas, 

algumas dessas pessoas já comparecem. Sua fala é um exemplo disso e, pra mim, 

isso é uma espécie de aprovação da metodologia, a confirmação de uma expecta-

tiva.

* * *

E a oficina Construção e pensamento da linguagem visual?

Figura 90 – Centro de 
Artes (Ufes). 
Arte Brasileira e 
internacional: Produção 
e circuito no século XX. 
Tadeu Chiarelli. 6º 
Festival de Verão. Da 
esquerda para a direita: 
Tadeu Chiarelli com a 
mão direita levantada, 
Rosindo Torres de de 
braços cruzados e 
Lincoln Guimarães com 
a mão no rosto à direita. 
Nova Almeida, 1994
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Me lembro da oficina do Evandro Salles. Uma oficina que eu também não 
fiz. Eu sei que o Evandro propôs uns trabalhos, que envolvia uns objetos, 
uns objetos estranhos. Eu me lembro que aquilo deu um nó na cabeça da 
moçada.

Eu participei e a Mara Perpétua participou também. Teve vários momentos interes-

santes, por exemplo: fazer intervenções gráficas sobre páginas de jornal impresso e 

produzir outros significados com esse gesto, como mostra a imagem (Figs. 1 e 91) 

que ilustra a capa deste caderno em que o Evandro aparece segurando um desses 

trabalhos que a Mara produziu na oficina com ele. Onde se lê: “la dos separados”. 

A experiência marcante com objetos consistia em reunir uma grande quantidade de 

coisas levadas pelos participantes e reunir todo o grupo na sala em torno dessas 

coisas. Ficávamos ali  olhando para aqueles objetos por um longo tempo até que 

pudéssemos percebê-los livres de significado, da carga de funcionalidade que lhes 

eram atribuída  anteriormente.  A ideia  era  esvaziá-los  de  seus  significados,  algo 

como produzir um objeto apenas com o olhar.

É meio que você usar um recurso do modernismo pra subverter o moder-
nismo, porque o modernismo tinha um negócio também de você tentar esta-
belecer  uma  relação  profunda  com  a  matéria,  com  as  formas,  com  os 
meios, uma aproximação efetiva com a materialidade. Mas aí, na experi-
ência do Evandro, parece que a finalidade era outra.

Figura 91 – Centro de Artes 
(Ufes). Construção e 
pensamento da linguagem 
visual. 4º Festival de Verão. 
Primeiro à esquerda e último à 
direita, Evandro Salles. Nova 
Almeida, 1992
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Sim, a ideia era ressignificar, era dar ao olhar uma condição ativa, quer dizer, você 

pode produzir um trabalho com o seu olhar, com o tempo desse olhar, mas não é 

uma questão contemplativa, mas um exercício para retirar as várias camadas de 

significados de um objeto. Era ver também que, ao mudar os objetos de lugar, você 

está ressignificando, tanto o objeto quanto o lugar, enfim, era uma experiência em 

torno dessas questões que iam sendo embaralhadas.

A oficina do Milton Machado e do Artur Lescher (Fig. 92), foi uma oficina 
importantíssima  no  sentido  de  trazer  a  discussão  contemporânea  pra 
Vitória, porque estou raciocinando da seguinte maneira: o Festival de Verão 
modificou o que era o Curso de Artes Plásticas na Ufes,  ele renovou o 
Curso de Artes Plásticas, o Curso de Artes Plásticas não foi mais o mesmo 
depois do Festival de Verão, e a principal modificação foi justamente a intro-
dução da discussão da arte contemporânea. Nesse sentido,  acho que a 
oficina do Milton Machado foi  muito importante, porque o Milton também 
tinha um negócio assim, ele e o Artur Lescher, de que o acabamento, o 
material não importava muito, mas o que importava era o raciocínio que 
você poderia construir a partir de uma determinada configuração. Agora, a 
configuração tinha que ser boa o suficiente também pra instigar o raciocínio, 
mas ela não precisa ser bem acabada, não é um problema de expertise, de 
perícia, não passa por aí, mas o que eles faziam era olhar para o objeto, a 
coisa que a pessoa fez e construir  uma discurso ali,  na hora, a respeito 
daquele objeto. Isso era muito interessante, era um exercício formidável.

Eu também não fiz a oficina com o Milton, mas, de vez em quando, eu ia lá 
contrabandear algumas ideias boas, e ele tinha uma coisa. Quando entrava 
alguém na sala dele, ele exigia que essa pessoa falasse alguma coisa, e 
aconteceu comigo. Eu entrei lá: 'Bom, você acabou de entrar, então...' Ele 
me jogou uma questão, nem me lembro qual questão era, nem me lembro o 
que eu respondi, mas falei algumas coisas e, a partir daí, a bola continuou 
rolando. Ele dizia o seguinte, a pessoa pra ir lá tudo bem, podia ir,  mas 
tinha que pagar uma prenda, era o que ele dizia que era isso. Não era só 
entrar e ficar escutando e ir embora, não. Você teria que participar, teria que 
contribuir, teria que se expor. Eu achei isso legal.

Em uma dessas vezes que eu fui lá, ele estava comentando o trabalho de 
cada pessoa. Geralmente os trabalhos eram coisas muito simples, muito 
pueris ― um sapato em cima de uma caixa, uma coisa ali e tal ―, aí ele  
olhava e produzia um discurso, e o discurso que ele fazia tornava o trabalho 
interessante, até que chegou uma hora que ele foi  falar do seu trabalho 
(Fig. 93), que era um livro todo manchado de lama. Dali saía um fio que ia 
até uma bacia cheia d'água, era uma construção. Ele foi falando de cada 
trabalho e cada trabalho ele tirava de letra. Quando chegou no seu, ele 
ficou olhando, ficou um tempo assim em silêncio e aí  ficou todo mundo 
também em silêncio, esperando pra ver o que que ele ia falar, aí ele falou 
assim: 'É, tem certos trabalhos que nos convocam ao silêncio'. Vamos pro 
próximo'.  E  todos  foram pra  ver  o  próximo  trabalho,  e  nada  foi  dito  a 
respeito do seu, a não ser isso, foi a saída que ele achou pra expressar o 
fato de que o trabalho impressionou a ele, mas ele não conseguia dizer 
nada que valesse a pena ser dito. Foi nesse momento que ele admitiu que 
tem trabalho que não dá pra você capturar com palavras.

Figura 92 – Centro de Artes 
(Ufes). Introdução às coisas.
4º Festival de Verão.
Nova Almeida, 1992

Figura 93 – Edison 
Arcanjo. Curto-circuito. 
Objeto realizado junto 
com Yara Paiva, na 
oficina Introdução às 
coisas. 4º Festival de 
Verão. Nova Almeida, 1992
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Esse foi um momento muito especial pra mim, ainda mais porque eu estava traba-

lhando junto com a Yara Paiva, que é uma artista fabulosa. A gente já se conhecia, 

mas ai nos tornamos amigos. Ela tinha uma forte ligação com o neoconcretismo, 

conhecia o movimento, algumas pessoas e, mais do que isso, ela tinha uma prática 

artística bastante sedimentada naqueles princípios do neoconcretismo, mas nada 

cristalizado; muito pelo contrário, tinha uma sensibilidade enorme com a atualidade 

do trabalho de arte e com a suas implicações na sociedade.

* * *

Com a Lygia Pape, tivemos muitas experiências interessantes também. Como um 

exercício haicai e um outro sob o conceito de acumulação, lembra? 

Eu me lembro do exercício do haicai, mas eu não me lembro do que fiz. As 
oficinas, pra mim, elas foram muito marcantes em termos das discussões 
que rolavam, de certas coisas que eu observava, como, por exemplo, essa 
experiência do Nelson com o capim, coisas que eu me lembro. Mas o traba-
lho que eu fiz não foi tão marcante pra mim mesmo. Lembro que, no pri-
meiro Festival, com o Fajardo, eu desenvolvi um trabalho que gostei muito, 
uma coisa com jornal, mas, nos outros Festivais, as discussões e as experi-
ências foram mais marcantes do que o meu próprio trabalho.

  

Você deu um passo no seu trabalho com a invenção de uns pinceis estranhos com 

galhos de árvores bem finos e irregulares. Você estava criando os pincéis para dar 

continuidade àquela pesquisa com os jornais colados, como se quisesse produzir de 

outro modo os acasos que aconteciam quando você descolava as duas telas nos 

trabalhos com jornal por meio dos rasgos que você poderia controlar totalmente. 

Tenho a impressão de que os pincéis, como uma ferramenta para a materialização 

de uma ideia, foi uma demanda que você levou de um trabalho em processo, para 

resolver lá, porque ela começou na oficina com a Karin Lambrecht, não a questão 

dos pincéis, a questão conceitual, do uso ou não da cor, da fragmentação, do jogo 

entre controle e acaso, enfim, acabo vendo como o desenvolvimento de um pro-

cesso.  

No 2º Festival, eu participei de uma oficina com o Marco Túlio Rezende e 
com o Marcos Coelho Benjamim. O Marco Túlio, um pintor, ele trazia mais a 
discussão de pintura, e o Benjamim, que também pintava, mas ele trazia 
mais uma discussão de materialidades, de objetos, e os dois fizeram uma 
dobradinha que funcionou muito bem e, foi na oficina deles que eu comecei 
a produzir esses pinceis longos, prendendo umas varetas longas nos pincéis 
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para pintar de longe e não ter controle sobre o pincel, porque, com a vareta, 
o pincel ficava meio louco, então saíam uns gestos muito estranhos que eu 
não conseguiria fazê-los, se eu tivesse segurando diretamente o pincel (Fig. 
94).

 

O que eu acho interessante nisso é que você estava lidando com um problema do 

seu trabalho e elaborando esse problema lá, nas oficinas do Festival de Verão, o 

que era um pré-requisito para as inscrições nas oficinas de aprofundamento. Então,  

a questão que me vem agora é saber como é que ocorreram pra você os desdobra-

mentos dessas experiências no seu trabalho depois dos Festivais. Pergunto isso,  

porque sei  que depois você foi  atuar  como professor  na Ufes e orientou oficina 

também no Festival de Verão.   

Já a partir  do 3º Festival,  porque eu comecei  a dar aula na Ufes pouco 
tempo depois de me formar, porque eu me formei no final de 88 e, no final 
de 91, eu entrei como professor, então eu fiquei o ano de 89, 90 e de 91 
também  como  formado,  fazendo  bicos,  trabalhando  em  coisas  muito 
distintas e, no final de 91, eu entrei na Ufes como professor, logo depois eu 
dei um curso de pintura83 no Festival também.

O Festival pra mim foi decisivo. Foi uma oportunidade que eu tive de tratar 
de certas questões que me interessavam, dentro de um ambiente muito esti-
mulante, que foi o ambiente do Festival. Era um processo que começou na 
oficina com a Karin, que eu estava querendo negar aquela pintura figurativa, 
aquela pintura da perícia manual, eu queria sair disso, não que me faltasse 
essa  perícia,  mas  eu  não  queria  ela  mais,  então  eu  passei  a  atacar  a 
pintura, a jogar ácido, colar coisas pra criar certas reações que destruíssem, 
queimar, eu comecei a fazer isso tudo.

Hoje os trabalhos brancos que eu faço, da série branca, que são trabalhos 
que eu comecei a desenvolver lá, com os pincéis longos... porque os traba-
lhos de pincéis longos eram manchas brancas e pretas. Naquele momento 
ali,  eu parei  de raspar,  parei  de fazer camadas de jornal,  tirei  toda essa 
matéria mais pesada e fiquei só com a tinta, que já estavam presentes nos 
trabalhos anteriores, mas aí eu tirei a materialidade excedente e fiquei só 
com a tinta branca e preta, mas aí eu fiquei só com a tinta branca e preta, só 
que eu continuei aplicando a tinta de uma maneira que não passava pela 
perícia,  pelo  controle  manual,  por  aquela  coisa  de  conduzir  o  pincel  e 
modelar a forma. A tinta era aplicada de uma maneira brutal e os pincéis 

83 No 8º Festival de Verão em Nova Almeida, que aconteceu entre 19 e 31 de janeiro de 1997,  Lincoln 
Guimarães Dias orientou a oficina Do fazer e do sentir: uma vivência na pintura enfocando a pintura 
como um fazer experimental em que aspectos da ordem do sensível e do processual se materializam 
no processo de trabalho. [...] a prática da pintura não só como produção de objetos planares mas 
também e sobretudo como criação de 'processos de fazer'. Espera-se ver, no decorrer da oficina, de 
que  maneira  os  dados  sensíveis  e  as  articulações  que  os  organizam  se  fazem  presentes  nos 
processos criativos individuais, com a finalidade de rearticular esses dados e fazer o trabalho crescer. 
A expectativa é de que cada participante possa inventar novos processos ou ampliar a sua própria 
percepção do trabalho que já vêm fazendo, estabelecendo diálogos com a sua própria produção e 
com  a  produção  artística  contemporânea.  (UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  ESPÍRITO  SANTO. 
Centro  de  Artes.  Sala  de  Arquivos.  8º  Festival  de  Verão  em  Nova  Almeida.  Folder/cartaz  de 
divulgação. Vitória, 1998).
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longos eram, inclusive, pra isso, porque eram pincéis muito longos, assim 
eles iam batendo, batendo e aí saíam umas coisas estranhas.

Parecia um instrumento improvisado, precário. Eu tinha a impressão de que fossem 

galhos de árvores.

Eu fui pegando o que tinha à mão. O que tinha à mão lá eram uns filetes de 
madeira compridos que o Benedito serrava lá, e galhos, galhos de árvores. 
Os galhos de goiabeiras são excelentes, porque são flexíveis. Você faz um 
movimento assim... e ele faz... sem quebrar.

Eu estava interessado em interferir no instrumento, intervir no processo de 
feitura, no processo do tipo assim, a ordem das ações, aquela coisa ― uma 
camada de cera, uma camada de tinta, uma camada de cera, uma camada 
de tinta, ou então colar jornal. Na hora de colar jornal, eu uso a própria tinta  
pra colar o jornal, mas eu posso misturar a tinta com água. Quanto mais 
água eu coloco, mais fraca a cola da tinta fica, então, na hora de descolar o 
jornal, sai mais inteiro, mas eu posso botar mais tinta na cola pra tinta ficar  
mais forte e aí o jornal vai rasgar de outro jeito. Então, eu intervinha nesse 
tipo de lugar, na ordem com que eu fazia as coisas, no tipo de instrumento 
que eu usava, na maneira com que eu preparava os materiais. Não tinha 
pintura mesmo no sentido convencional da palavra, de você pegar o pincel e 
ficar ali, fazendo formas, as formas resultantes era o produto dessa ação.  

     

Pra você, existe conflito entre a atividade de professor e a de artista?

Eu vivo em crise com isso, eu vivo em crise com isso porque a pintura exige 
muito tempo. A rotina do atelier, pra ela ser sentida plenamente, ela precisa 
existir de fato como rotina de atelier, ou seja, a gente tem que ficar muitas 
horas por dia no atelier, e isso nem sempre é possível. A rotina do atelier me 

Figura 94 – Centro de 
Artes (Ufes). Pintura 
com pinceis longos. 
Lincoln Guimarães.  
Nova Almeida, 1990
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interessa muitíssimo, mas me interessa a sala de aula também. Eu adoro 
dar aula, porque, pra mim, dar aula é, primeiro, dar aula na Ufes é uma 
maneira de eu não depender da minha pintura para viver,  então eu não 
preciso fazer concessões com minha pintura. Eu tenho lá meu salário todo 
mês, tranquilo. Isso me dá uma certa tranquilidade. Embora isso não seja 
muita coisa, a gente sabe que não é, mas isso me dá uma tranquilidade e 
eu aprendi a viver dessa maneira,  mas uma coisa que pra mim é muito 
importante é que eu adoro dar aula, e eu aprendi isso com o Fajardo. Ele 
adora ter um grupo de aluno pra ele ficar discutindo arte, e ele foi a primeira 
pessoa com quem eu aprendi esse negócio, eu aprendi isso na oficina dele,  
no 1º Festival de Verão. Eu ficava observando como que ele comentava os 
trabalhos. 

Eu percebi assim: 'Esse cara, tem um negócio que ele sabe fazer que eu 
quero aprender'. Esse negócio é o seguinte, é olhar um trabalho e conseguir 
fazer um discurso ali, na hora, no calor da hora. O Fajardo pra mim foi uma 
referência nesse sentido. Há muito tempo que, pra mim, dar aula significa 
ter um grupo de pessoas à minha disposição, que são os alunos, um grupo 
de pessoas com quem eu possa discutir as questões que me interessam e 
as minhas aulas são isso. Quer dizer, não só isso, é claro que tem uma 
sistemática, uma série de exercícios, eu ensino técnicas, mas, basicamente, 
dar aula pra mim é ter interlocutores pra eu discutir questões que me inte-
ressam, o que eu estou lendo sobre arte, questões de pintura, de escultura, 
de teoria da arte. Então é muito estimulante, é uma coisa muito boa só que 
eu tenho que me dividir, tenho que me dedicar um tempo à Ufes e um tempo 
ao atelier e tem a vida ordinária que sempre exige de nós cuidar da comida,  
da casa, essas coisas. Então, no final das contas, ficam meio sofridas, por 
isso que eu digo que vivo em crise com isso.

     

E o Amarelinho, você tem alguma memória de lá?

Tenho, pra começar eu adorava ir pra lá. Como todo mundo, era muito bom 
ir pra lá. Uma coisa que eu me lembro e que pra mim foi muito marcante é 
que era um momento onde todo mundo estava mais inteiro, no seguinte 
sentido:  ali  se  reuniam  os  estudantes  do  Festival,  os  professores  do 
Festival, os organizadores e as pessoas de Nova Almeida. Era um ambiente 
assim  de  confraternização,  de  festa,  em que  as  diferenças  hierárquicas 
meio que desapareciam e outras diferenças, por exemplo, se um é de São 
Paulo, outro de Vitória e outro é de Nova Almeida, isso desaparecia, então 
tinha uma integração muito legal, muito gostosa. Eu me lembro bem disso, 
ao menos eu sentia isso. 

E uma coisa que também me chamou muita atenção é que parecia que 
tinha uma energia excedente, parece que todo mundo estava com muita 
energia, porque, afinal  de contas, a gente ficava lá enchendo a cara até 
tarde, depois dormia pouco, principalmente a gente que dormia naqueles 
alojamentos sórdidos, que dormia em condições precaríssimas, que dormia 
pouco. Tudo bem, a gente encarava numa boa, mas não era muito confor-
tável, não era muito adequado pra gente descansar, refazer as energias pra, 
no dia  seguinte,  voltar  a trabalhar.  Mas,  no dia  seguinte,  a gente ia  pra 
praia, almoçava, também não comia direito, e de tarde ia pra oficina e ficava 
lá integradíssimo naquilo ali e de noite voltava pra beber mais. Tem hora 
que eu lembro disso  e me pergunto: 'Como é que a gente aguentava?'.
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Entre outras coisas ― talvez se possa reconhecer como sendo um momento singu-

lar de abertura ―, pelo menos pra nós, daquela geração de estudantes, a energia 

excedente valia-se dos vinte e poucos anos. 
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[…] a função da arte é trazer as pessoas pra pró-

ximo delas e, se isso tira elas de algum lugar e  

coloca elas em outro lugar,  ela  está instituindo.  

Ela está instituindo o quê? Um deslocamento. Um 

deslocamento através de quê? De uma análise.  

Através de que essa análise é feita? Através da  

constituição não só do código que é oferecido por  

alguém,  mas  com  os  elementos  de  percepção  

desse código que é inerente à pessoa.

(Socó)     
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Paulo Sérgio de Souza (Socó)84

Conversa realizada no Museu
da Vale, Vila Velha (ES), em

15 março 2013, às 18h38min.

Se esta conversa tivesse um título,  seria algo como  ― um delicado colorista do 

invisível. Nem obra do acaso, nem via de regra, talvez consequência desta terra de 

apagamentos compulsórios. 

Figura 95 – Edison Arcanjo. Goiabeiras/Ufes Outside. Intervenção de Paulo S. de Souza. Pintura sobre faixa de 
morim de 600 metros, instalada em frente ao campus da Universidade Federal do Espírito Santo, e objeto (peixe) 
suspenso na parte externa do prédio da Biblioteca Central. Vitória, 2011

84 Paulo Sérgio Souza (Fig. 95) é natural de Colatina (ES). É formado em Comunicação Social pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. Desde a década de 80 vem trabalhando com pinturas, obje-
tos e vídeos. Entre 23 de março e 30 de abril de 2006, realizou, na Galeria de arte Espaço Universitá-
rio da Ufes, a exposição Pinturas e cosoutras. Produziu e dirigiu junto com Ricardo Nespoli Coutinho, 
o videoarte Formólia, em 1987.  
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Estava conversando com a Rosana Paste, que foi uma das coordenadoras do Festi-

val de Verão em Nova Almeida, e ela cita o seu nome quando situa o ambiente artís-

tico na Ufes, da década de 80, o que foi muito bom, porque traz para este texto infor-

mações importantes sobre o momento que antecede à realização dos Festivais de 

Verão. Se você estiver de acordo, acho que podíamos falar um pouco desse mo-

mento, a partir da sua entrada na Universidade. 

Paulo  Sérgio  de  Souza  (Socó):  Eu  entrei  na  Universidade  em 81,  no 
segundo semestre. Eu já frequentava a Universidade porque eu morava em 
Jardim da Penha e, de vez em quando, ia lá em algum evento, umas festas 
na Engenharia  ― umas coisas muito  caretas  ―, sempre rolavam essas 
festas.

Logo que entrei na Universidade em 81/82, logo naquele momento, surgia 
um movimento muito interessante, talvez aquilo tenha sido o primeiro real 
movimento underground mesmo. Funcionava do lado do R.U. (Restaurante 
Universitário) [num lugar] chamado Ócio. Esse movimento foi autointitulado, 
eu acredito, por Ócio, Movimento do Ócio. 

O que que era o Movimento do Ócio? Era formado por pessoas que ficavam 
do lado do R.U. naquelas pedrinhas, bebendo vinho, conversando, fumando 
bagulho  e  lendo.  Uma  coisa  importante  daquele  Movimento  é  que  as 
pessoas tinham um vinculo muito expressivo com a leitura. Posso citar a 
Telma Guimarães,  por  exemplo,  que  andava  por  aquele  Movimento.  Ela 
levava  alguns  livros,  rolava  umas  cobertas,  uns  lençóis,  as  pessoas 
deitavam ali e ficavam lendo e conversando, era uma coisa meio dionisíaca. 
Convergiam, por exemplo, pessoas [de vários cursos]: o Cláudio Zanotelli85 
que é um atual  professor  da Ufes,  a  Viviane Mosé que também era da 
Psicologia  e  participava,  a  Telma Guimarães  e  algumas  outras  pessoas 
mais um pessoal do Centro de Artes.

Esse  grupo  foi  muito  interessante,  original  e  muito  importante,  porque 
fomentou esse aspecto do pensar, do pensar de uma forma universalizante, 
que já começava a rolar ali, alguns temas já surgiam.

E o Balão Mágico?

Passado esse tempo, vinculando alunos da Comunicação e de Artes, surgiu 
um movimento chamado  Balão Mágico, que foi muito importante também 
para a Universidade e para a comunidade, porque foi  o movimento que, 
naqueles  momentos  finais  de  ditadura,  daqueles  resquícios  de  ditadura 
onde as pessoas pouco ousavam em diversas questões, do hábito de vestir, 

85 Cláudio Zanotelli  “Possui graduação em Planejamento do Território e Urbanismo - Université de 
Paris X, Nanterre (1988), mestrado em Geografia e Prática do Desenvolvimento no Terceiro Mundo -  
Université de Paris X, Nanterre (1993) e doutorado em Geografia Humana, econômica e Regional - 
Université de Paris X,  Nanterre (1998),  pós-doutorado no LATTS/ENPC (França) em 2005. Atual-
mente é professor Associado da Universidade Federal do Espírito Santo e Coordenador do Mestrado 
em Geografia da UFES. Editor de Revista Geografares - UFES , membro do Conselho Editorial das 
Revistas Cadernos Prudentinos - SP e parecerista da Revista Terra Livre. Realiza pesquisas atual-
mente sobre Fragmentação e segregação urbana e sobre Regiões Metropolitanas. (Texto informado 
pelo  autor)”.  (Disponível  em:  <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=P68682> 
Acesso em: 5 jul. 2013).
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de se colocar mesmo sobre as coisas, as pessoas viviam um pouco ainda a 
névoa da ditadura, e o pessoal do Balão vem mais ou menos rompendo 
isso,  vem  trazendo  uma  proposta  inovadora  para  aquele  momento, 
principalmente para a realidade aqui, de Vitória, que era uma comunidade 
que eu chamaria de tacanha, provinciana, e o Balão veio 'pocar a boca do 
balão', como se fosse autofagocitar-se.

A Telma Guimarães era muito importante para boa parte do conjunto de 
pessoas ali, por ser uma pessoa culta e muito generosa com o conheci-
mento, O que é um fator que difere as pessoas. Não adianta a pessoa ser 
infinitamente culta, se ela não for generosa. Aquela erudição que ela tem 
fica pra ela mesmo e não vira semente, não vira movimento, não vira nada. 
[Ela] conseguiu [juntar pessoas] em torno da pessoa dela, porque ela era 
uma professora [do Centro de Artes], que, depois, por perseguições políti-
cas, foi  posta pra fora da Universidade, sofreu uma demissão sem justa 
causa, mas, com o passar do tempo, ela foi reintegrada aos quadros da Uni-
versidade.

Mas o que aconteceu foi que esse movimento do Balão, por exemplo, foi um 
movimento que vivia uma efervescência artística muito interessante. Ainda 
não existiam exposições em galerias aqui, em Vitória. A gente pode pontuar 
algumas públicas e até uma privada que era das mais expressivas, que era 
a galeria Usina,86 mas galerias públicas aqui tinha a Homero Massena, o 
Espaço Universitário,  a  Itaú  Galeria  e,  junto  com isso,  existia  toda uma 
discussão por parte desse grupo,  relacionada à produção da poesia,  da 
arte. 

A Escola de Arte aqui, no Espírito Santo, nesse período, era marcada por 
um grupo político que a gente classificava como 'membros da escola velha', 
[ligados] completamente [à] arte de cavalete e procedimentos questionáveis 
daquela arte acadêmica, e o Balão veio trazer inovações não só técnicas, 
mas poéticas. Pra isso, primeiro a utilização de materiais para a confecção 
de obras de arte, materiais até então inusitados, e trouxe com isso um foco 
pra questão do homem. O Balão tinha essa característica de se preocupar 
com  a  questão  do  homem,  da  liberdade,  da  inserção  do  homem  na 
sociedade, da possibilidade do homem trazer a mudança.

Com o pessoal do Balão, houve muito uso, por exemplo, do grafite como 
forma não só de trazer poesia, mas como forma de um exercício político. A 
gente usava muito o grafite para reivindicar as coisas, usava os muros da 
Universidade  pra  fazer  as  reivindicações  que  a  gente  via  necessárias. 
Vitória era caracterizada, naquele momento, e em determinado momento, 
por uma só mídia impressa, que era  A Gazeta,  porque A  Tribuna estava 
fechada, mas eram mídias totalmente de cunho tacanho, familiar,  que só 
tinham interesses econômicos, sem nenhum interesse de trazer benefícios 
para o tecido social, para a sociedade.

Com o grafiti, o Balão vem trazer a possibilidade de reinserir novos discur-
sos, principalmente no meio universitário, e também fora da Universidade. 

Nesse momento também uma coisa interessante foi o surgimento da inten-
ção do uso da linguagem do vídeo. Primeiro, determinada pela aquisição, 
pelo  Departamento  de  Comunicação,  de  uma  câmera  de  vídeo,  uma 
câmera filmadora e, com essa câmera, começaram a surgir projetos, por 
exemplo, o Sérgio Medeiros começou a produzir um filme chamado Refluxo, 
que foi uma produção coletiva; posteriormente, eu e o Ricardo Nespoli Cou-
tinho fizemos um vídeo chamado Formólia, que foi um vídeo que trabalhava 
a questão de linguagem.

86  A Galeria Usina Arte Contemporânea iniciou suas atividades no bairro Praia do Canto, Vitória (ES), 
em 17 de abril de 1986, e manteve-se em atividade até dezembro de 1988.
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Sobre o vídeo Formólia...

Existia uma professora, no Departamento de Comunicação, chamada Sílvia 
Chiabai, e ela queria que a gente se pautasse totalmente nos procedimen-
tos técnicos convencionais de enquadramento, de roteiro e tal, e nós fize-
mos esse vídeo, Formólia, que foi justamente um vídeo que desconstruía a 
questão do roteiro e construía a questão de linguagem. Tem um take de um 
minuto e tal,  que era uma coisa inconcebível, quer dizer, por causa do ritmo 
televisivo, e outras coisas mais, como a banalização do roteiro... É um vídeo 
que considero interessante.

O  vídeo  busca  recapturar  e  valorizar  os  elementos  que  existem  num 
espaço. Esse espaço é constituído por um muro. Atrás desse muro, existia 
um conjunto de pedaços de motores e peças de automóveis, de tratores, 
mais não sei o quê, e o vídeo é uma câmera que vai perscrutando esse 
espaço e procurando coisinhas, texturas, composições e vai andando por 
isso até... O roteiro, em síntese, é a história de um cara que vem andando, 
pula um muro, o olhar busca as coisas,  num determinado momento, ele 
acha uma caixa de  fósforo, ele sai desse muro, pula de volta, acende um 
cigarro e joga o fósforo pra dentro do muro de novo, aí termina o vídeo. É 
um vídeo que busca texturas, valorizar esses elementos da composição.

Peças, máquinas e ruídos...

Em determinado momento, eu entrei numa de fazer uma exposição. Fui na 
Biblioteca Central  da Ufes,  consegui  o  espaço e fiz  uma exposição.87 O 
nome da exposição foi  Peças, máquina e ruídos. Nessa exposição, eu pe-
gava alguns objetos, umas peças, fiz um convite em xerox e espalhei ali 
pela frente mesmo. Foi feita ali no hall de entrada da Biblioteca e uma parte 
no segundo andar. Eu tratei de inserir objetos do cotidiano, trazendo eles 
para a esfera da arte, que era um procedimento que as pessoas, elas já ti-
nham visto ready-made, essas coisas assim, só de pinico, aquela porra, e 
pra elas era só aquilo que era cabível naquele ponto. 

O conjunto ali da escola velha só via aquilo como possibilidade, não via que 
se poderia pegar outros objetos. E foi o que eu fiz. Eu peguei umas cinco ou 
seis cabines, aquelas cabininhas de guarda, de fibra ótica, azuizinhas, que 
tinha pelo  Campus,  eu achei umas cabines daquelas, pintei e botei  elas 
espalhadas  por  dentro  da  galeria  interligadas  por  uns  fios.  Embaixo  da 
escada, eu fiz um conjunto de peças de papel e umas velas. Uma [peça] 
que foi a mais interessante, a que mais despertou interesse das pessoas, 
de admiração e de uma repulsa também, foi uma  máquina, que era uma 
máquina de cor e de forma que produzia um ruído, era um aquário de 60cm 
por uns 35 ou 40cm de largura e por uns 40cm de altura. Dentro desse 
aquário eu joguei cal, 1 ou 2cm de cal, fui no R.U. e peguei com um diretor  
lá, amigo meu, o Miguel ―  eu precisava de uma matéria orgânica, uma 
carne e, no dia, ele estava fazendo um peru ―, eu fui e peguei uma coxa e 
uma antecoxa de peru. Ele tinha acabado de jogar dentro de uma panela 
fervendo aquela coxa. Eu tirei uma e levei e joguei um pouco de pigmento 
em cima,  passei  um pouco  de  cola  e  coloquei  no  meio  desse  aquário. 
Coloquei uma tampa de vidro que tinha um quebradinho do lado. Passado 
lá pelo 10º ou 15º dia,  essa forma começou a criar bolor.  De manhã, lá 
pelas nove horas, a umidade do ar aumentava e, com essa interferência do 

87 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Biblioteca central. Exposição Peças, máquinas 
e ruídos. Realizada entre 13 de julho e 13 de agosto de 1988.
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meio, ele começava a criar bolor, bolor, bolor e ficava uma forma imensa. 
Cinco ou  seis vezes, e até mais, a massa original daquela carne. Ficava 
aquele bolor policromático de uma cor absurda e, depois, com a umidade do 
ar diminuindo, diminuindo, aquela máquina de forma ia voltando, voltando, 
voltando à fase original. Você não via um pelinho de fungo em cima, nada, 
ficava aquela forma até no outro dia vir a umidade. Tinha um quebradinho 
[na tampa] e as pessoas colocavam o nariz... e, aquele cheiro... É como se 
fosse aquilo o ruído que a obra causasse nas pessoas. 

Eu achei que foi um trabalho importante nesse meio-termo.                  

Você falou em ready-mades ― esse trabalho é de 1988 ―, nesse momento você es-

tava pensando em um diálogo com com a história da arte?

Eu estava sim mas era com as cabines que eu estava dialogando com esse 
Duchamp, com essa reinserção, deslocamento e tal. Com essa da coxa de 
peru eu estava pensando mais na questão de trabalhar com uma autonomia 
da obra de arte, porque, até então, o universo ali da escola vislumbrava um 
universo perene, tudo tinha que ser perene, a tinta tinha que ser uma tinta 
[tal], o pastel tinha que ser o pastel [tal]. 

Quando eu comecei a fazer papel artesanal, uma das coisas que me deu 
uma  certa  autonomia  foi  quando  eu  comecei  a  desconsiderar  essa 
possibilidade de ter que ser perene, então eu não estava muito preocupado 
com  o  PH,  eu  estava  mais  preocupado  com  outros  efeitos,  outros 
resultados, mas, nesse trabalho do aquário, eu estava querendo trazer era a 
discussão  da autonomia  da  obra  de  arte,  de você  inserir  o  trabalho  no 
mundo e deixar que ele berre, deixar que ele fale, deixar que ele sofra as 
intervenções do meio, deixar que ele dialogue com o meio, porque, se você 
fizer  um  trabalho  com  papel  Canson ou  com  Fabriano, ele  fica  ali 
quinhentos anos, ele fica ali. Se você pega esse trabalho como esse que eu 
fiz, o que que acontece? Você vai ter sempre um olhar sobre ele, e ele vai  
estar sempre se mostrando com uma característica própria, e impregnada 
nele a questão do tempo, da história, do deslocamento, dos desgastes ali 
das  matérias,  as  relações  entre  essas  matérias,  a  autonomia  dessas 
matérias, a suscetibilidade dessas matérias ao meio com relação à questão 
da umidade, do calor, então é um trabalho que cria uma autonomia.

Nesse momento a gente já trabalhava a questão do ruído como linguagem, 
que era uma proposta estética de você valorizar a possibilidade do ruido ser 
inserido no campo do discurso e trazê-lo como opção de linguagem. 

Você se referiu à oficina de papel artesanal que o Hilal  criou como professor do 

Centro de Artes. Um pouco antes você tinha falado da Telma Guimarães. Ficou clara 

a importância que ela teve como incentivadora dos movimentos e nos processos de 

criação coletiva dos alunos dos qual você participava. E o Hilal, qual a importância 

dele no seu processo?  

A minha relação com o Hilal foi genial,  porque eu tive uma oportunidade 
com ele na academia [final da década de 80], de iniciar uma pesquisa [que 
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ainda está em aberto] de papel artesanal para suporte fotográfico, para fo-
tos tridimensionais. 

Mas eu nunca consegui botar em prática porque não tive acesso aos fotos-
sensíveis, aos elementos químicos da fotografia, pela carência econômica, 
então eu nunca consegui desenvolver esse trabalho, mas um dia eu ainda 
vou voltar a ele. 

O Hilal é uma pessoa muito generosa nesse campo das artes. Quem teve a 
oportunidade de ficar perto dele, viu o quanto ele é um cara de uma poesia 
ímpar,  e  de  uma  generosidade  que  está  sempre  olhando,  sempre 
valorizando a produção da pessoa. É um cara que tem um reconhecimento 
hoje  em dia  no  mercado  nacional  e  talvez  até  internacional  muito  pela 
ousadia dele.

Há  de  se  pontuar  também  que,  quando  ele  começou  a  fazer  papel 
artesanal, o papel não estava no campo das artes nobres, não. Pelo menos 
aqui não.  Ninguém olhava o papel como possibilidade estética,  era uma 
coisa de doido: 'Esse cara fazendo papel, esse cara é maluco, papel?'. As 
pessoas nem conseguiam atentar  para as possibilidades do papel  como 
objeto onde se constrói uma linguagem que é o desenho.

A sala dele era o lugar onde as pessoas tinham a possibilidade de usufruir 
de um espaço público pra poder exercitar sua poesia, no caso, quem estava 
interessado em papel. E tinha ele, que era um cara sempre legal, sempre 
com alguns livros interessantes que a gente podia pesquisar. Aquele espa-
ço, quem usufruiu ― como você usufruiu ― viu que foi um momento muito 
bom.

Mesmo  quando  não  estava  como  aluno  regular  dele,  eu  estava  lá  com  algum 

trabalho pra gente conversar, pra ele avaliar comigo. Encontrá-lo no Centro de Artes 

foi um alívio muito grande. Foi importantíssimo porque eu estava sedento daquelas 

informações. A conversa sobre arte acontecia ali, em meio aos livros e revistas que 

ele disponibilizava (Neoconcretismo, Antônio Dias, Mira Schendel, Cildo Meireles) e 

tínhamos o acesso, havia uma relação de autonomia, enfim, era um atelier, e quem 

estivesse interessado ia pra lá e participava. 

Você tem toda a razão quando fala em generosidade, porque os livros e revistas que 

estavam lá eram de propriedade particular dele, livros que podíamos pegar empres-

tado e levar pra casa, com autonomia. Então, naquele momento, 87 e 88, era na Ofi-

cina de Papel Artesanal que a gente tinha contato com as referências da Arte Con-

temporânea que a Escola naquele período não abordava.

O aspecto zen do papel, essa cultura, traz para a pessoa a necessidade 
dela se organizar, se organizar pra quê? Pra poder se adequar àquele con-
junto de circunstâncias que definem se o resultado vai ser bom ou ruim, por 
exemplo, no papel ― se você botar a fibra hoje na soda e amanhã quiser ti-
rar e quiser que todas as ligninas tenham saído, você não vai ter esse resul-
tado. Então você tem que esperar, depois você tem que ter o cuidado, o 
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zelo, de lavar aquilo para sair toda a acidez e chegar num PH. Legal, tem 
que medir, e  aquela imersão que se faz com a tela naquele líquido com a 
polpa de celulose, pra você tirar, tem que ter um controle, e tudo isso, nesse 
período em que eu vivia muito doidão. Tudo isso pra mim foi muito importan-
te, porque trouxe pra mim a questão da disciplina. Aprendi muito com o Hilal  
e fico feliz dele ter o trabalho reconhecido, porque ele tem os seus méritos.

Nós falamos de uma academia resistente  à experimentação,  no entanto os dois 

exemplos  que você  traz,  o  da  Telma Guimarães e,  depois,  o  do  Hilal,  mostram 

momentos de intensidade e experimentação, e não estamos falando de uma espaço 

fora da academia. Então, mesmo considerando-as manifestações conflitantes, elas 

coexistiram dentro de um mesmo espaço institucional.

Se a gente for pontuar, a sala 11 do Didico88 também foi um momento muito 
interessante. 

As pessoas hão de convir com o seguinte: a História é uma coisa que é feita 
com o tempo, só o tempo garante que você está fazendo História. Se você 
estiver falando sobre coisas do futuro, você não está fazendo História; se 
você está falando de coisa do presente, você está fazendo um certo tipo de 
História também, mas não é tão importante assim, não é tão esclarecedora; 
mas fazer análise da coisa do passado é você fazer História, e umas das 
possibilidades que existem é através da prospecção. 

No caso da Universidade Federal do Espírito Santo, pra você entender o 
que aconteceu em determinado momento ― hoje em dia já é possível ―, 
existe um produto que os arqueólogos alemães usam que eles vão passan-
do sobre as tintas que vão sendo sobrepostas, tipo aquela experiência sua 
que você passava cola na parede e tirava a parede inteira (Fig. 96). Só que 
existe uma técnica alemã que eles vão passando e vão tirando as tintas por 
camadas, é uma tecnologia de ponta, vão tirando camadinhas e camadi-
nhas. 

Quando os pesquisadores futuros vierem usufruir dessa técnica e chegarem 
naquelas paredes da Universidade, eles vão ver o tanto que aquilo já foi 
grafitado. Parece que não, mas, naqueles Cemunis, tem tinta por baixo que 
não é brincadeira. Era muita reivindicação que surgia, que a galera descia o 
pau e grafitava mesmo. A guarda da Ufes sempre teve uma postura muito 
digna. O pessoal do Balão sempre foi um pessoal bem ético em certas situ-
ações,  com relação  à  guarda.  Eles  tinham admiração  por  nós,  porque, 
quando eles estavam problemas e não podiam reivindicar, eles vinham até a 
gente pedir apoio, por várias vezes. Com a tentativa do reitor de botar guar-
da privada dentro da Universidade, eles vieram até nós. Nós fomos até o 

88 Didico: Valdelino G. dos S. Filho, é professor do Centro de Artes da Ufes desde 1994, é mestre em 
Artes pela  USP (1992) e doutor  em Comunicação e Semiótica pela  PUC -  SP (2001). Em 1995 
orientou a  oficina de Grafite no 7º Festival de Verão em Nova Almeida, com o seguinte enfoque: 
“Discutir a visualidade urbana como espaço propício à livre manifestação de pensamento individual e  
coletivo. Evidenciar o grafite como meio de expressão poética, e não marginal, questionando a função 
pejorativa que a sociedade lhe atribui. Conhecer e experimentar o estêncil como técnica essencial 
para a produção e reprodução de imagens da pré e pós-modernidade”. (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes. Sala de Arquivos. 7º Festival de Verão em Nova Almeida. 
Folder. Vitória, 1995).

Figura 96 – Edison 
Arcanjo. Antes a 
pintura. Trabalho 
apresentado na Galeria 
DA-UFES, 1996
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reitor e bancamos esse conflito. O que acontece é que aquilo é bem grafita-
do, tem muita coisa ali que merece futuramente ser arqueologizado.

Em relação ao arquivo, penso na importância de uma sensibilidade que possa por 

em evidência práticas artísticas comprometidas com processos coletivos, que evi-

denciem práticas  sensíveis  de  uma coletividade,  porque sempre se  vai  destacar 

alguma coisa e corre-se o risco de apenas reproduzir uma versão já instituída.

* * *

O período do Festival de Verão foi conflituoso pra você. Você gostaria de falar sobre 

esse momento?

Particularmente eu não posso falar, porque eu não participei. As vezes que 
eu participei foi mais no intuito de usufruir do espaço para exercitar poesia, 
mas eu acho o seguinte ― lastimando não poder ter pocado a 'boca do ba-
lão' ―,  era um movimento muito dos integrados.

Parece-me que você traz uma crítica à instituição, como se todos os que participa-

ram do Festival fossem os “integrados”. Preciso lhe perguntar qual é a sua concep-

ção de instituição, como artista, qual o papel da arte em frente às instituições? A arte 

ainda institui alguma coisa? Ela é uma instituição também? Como é que ela se rela-

ciona com as outras instituições? Você se vê como artista que faz parte da institui -

ção arte? 

No meu ponto de vista, a arte é menos institucional do que é um elemento 
constitucional. Ela é mais um elemento constitucional, que constituí o ser,  
que constitui a sociedade, que constitui as relações, [mais] do que um ele-
mento que institui o belo, que destitui o belo, sabe como? Ela é um elemen-
to que constitui. 

Quando se liga a esse procedimento lá do Festival, a forma que estimula 
essa constituição é tipo cancerosa, porque, no meu ponto de vista, naquele 
momento ali, pelo menos eu via que era uma coisa de perpetuar os seus, 
era uma coisa de gente querendo fazer o que elas queriam para os seus, e 
era uma forma institucional de fazer arte, não estava preocupado em consti-
tuir elementos criativos.

Será que o modo de operar da arte não é o de instituir novos modos de relação, por -

tanto, de sensibilidade? Não seria nas relações de conflito que se dão com a institui-

ção que acontecem os movimentos de arte?
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Lógico, a partir do momento que ela constitui o ser humano, ela institui tam-
bém, porque ela traz em si valores culturais, porque há diferença de você 
falar institucional e constitucional.

Quando  digo  que  a  arte  é  instituinte  é  porque  acredito  que  ela  se  compõe  de 

elementos institucionais, mas ela é instituinte porque trabalha no sentido de alterar o 

campo cultural  (instituído)  e  cria  processos de abertura  para  o  pensamento.  Ela 

então institui outros modos de ver, outros modos de sociabilidade, outros modos de 

afetividade. É nesse sentido que uso a palavra instituinte.   

Quando o cara ontem, na palestra, aqui, no museu, falou assim: 'Aqui é um 
copo, se você bota um retrato ou uma propaganda aqui, este copo deixa de 
ser um copo e passa a ser uma mídia'. A arte em si ela é arte; ela não tem 
objetivo. Não é que ela não deva ter, mas ela não tem, o que faz ela ter é o  
aspecto cultural,  é a inserção das coisas nos lugares. Então,  o que que 
acontece, a arte institucional que você fala...

Não. Eu não falo de arte institucional; É outra coisa. Eu disse que arte é instituinte, 

que ela atua como uma intervenção que tensiona o campo cultural. E disse isso para 

perguntar: você concorda que a arte tem esse poder instituinte?

Tem, é lógico. A função da arte é trazer as pessoas pra próximo delas e, se 
isso tira elas de algum lugar e coloca elas em outro lugar, ela está instituin-
do, ela está instituindo o quê? Um deslocamento. Um deslocamento através 
de quê? De uma análise. Através de que essa análise é feita? Através da 
constituição não só do código que é oferecido por alguém, mas com os ele-
mentos de percepção desse código que é inerente à pessoa. Então, a arte 
por si só, ela é arte, mas ela tem poderes como tudo...

* * *

Um dos grandes problemas dos estudantes do Centro de Artes, do qual 
você fez parte também, é que vocês não enxergam o óbvio ― desculpa ser 
franco. Vocês não conseguem perceber a coisa mais elementar. Arte é co-
municação. Não estou falando da diferença do aluno de um [curso] pra ou-
tro, não; estou falando que vocês, como alunos de arte, vocês não enten-
dem, vocês se segmentarizam ali dentro daquele campo do vislumbre. Não 
estou falando só você,  não. Não estou falando de você especificamente 
também não; estou falando do conjunto. Vocês acham que fazem coisas do 
Olimpo, aquelas coisas do mundo dos deuses, sem entender que todo artis-
ta o que ele faz é comunicação. Se o artista não comunica, ele não faz arte,  
porque o que o artista faz são elementos inter-relacionais. É isso que é o ar-
tista.

Concordo que a “[...]  função da arte  é trazer  as pessoas para próximo delas”  e 

concordo também quanto você afirma que  “[...] o que o artista faz são elementos 
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inter-relacionais”, no entanto acho complicado falar de modo tão generalizante “os 

alunos  do Centro  de  Artes”,  não por  complacência  ou  autocomplacência  ou  por 

ignorar as limitações a que a todos nós se impõem, mas porque sua fala acabaria 

ruindo a possibilidade da conversa, ou pelos o sentido de conversa que aqui é colo-

cado em prática, que é o de uma construção coletiva, que depende de um com o 

outro, e eu não acredito que esse outro não exista entre os estudantes do Centro de 

Artes que você tenta desqualificar e porque também não acredito em heróis solitá-

rios e, depois, você acabaria também desconstruindo a fala que você acabou de 

construir,  afinal  “esses alunos”  que  você  critica  tiveram como professores,  entre 

outros, a Telma, o Hilal,  pra ficarmos só nos nomes que você mesmo citou aqui. 

Então, penso que você provocaria um colapso na conversa, o que é diferente de 

provocar uma crise na conversa. Mas isso acontece porque, talvez, você ainda não 

tenha se dado conta de que esta experiência se faz exatamente na interface da 

comunicação com a arte.
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É impossível para eu pensar o Sim ou Zero sem 

pensar no NBP. Lembro quando conheci o projeto  

NBP,  durante  uma oficina  proposta  por  Ricardo  

Basbaum, em 1993, no Festival de arte de Nova  

Almeida (ES). Nessa época, o Sim ou Zero existia  

apenas como uma expressão que fazia  sentido  

em nossa experiência e vivência poético-comuni-

tária, como nos propomos.

(Edmilson Vasconcelos)     



305

“Sim ou Zero”

Esta conversa se diferencia das anteriores por não ter sido produzida em contato pessoal. É uma  

construção feita a partir de vários e-mails trocados entre 2012 e 2013, entre o autor e os integrantes  

do grupo Sim ou Zero. Atualmente, todos eles residem no Rio  Grande do Sul; Pelotas, Porto Alegre e  

Santa Catarina. Trata-se de uma conversa simulada que conta também com a presença de Fátima  

Nader Simões, solicitada à participação por Alexandre Antunes, com o envio de um artigo sobre o  

grupo, escrito pela autora.

* * *

Uma das primeiras mensagens que troquei com Edmilson Vasconcelos foi a pedido 

do Leo Benjamim, solicitando uma fita com imagens dos Festivais de Verão que se 

encontrava aos cuidados do amigo, em Santa Catarina. Mas a conversa logo se 

desdobrava em um registro quase espontâneo sobre a atuação do grupo em Vitória, 

sua interseção com os Festivais de Verão  e o projeto NBP de Ricardo Basbaum, 

como é possível notar no trecho do e-mail abaixo:

Edimilson: Obrigado  pela  gentileza  do  e-mail e  por  tuas  palavras...  o 
Basbaum é mesmo uma das principais referências para a emergência do 
Sim ou Zero,  bem como os Festivais  de Nova Almeida...  Lindos tempos 
aqueles... Saudades...

Gosto da relação que o Basbaum faz entre obras [de arte] e texto escrito...  
escrita  de  artistas  pesquisadores...  assim como Milton  Machado,  o  qual 
coloca a arte entre parênteses quando de refere a obras (de arte)... Este 
também se posiciona em relação a isso...  Na conversa com Luiz Camilo 
Osório, na revista item 5, Milton aponta para essa relação obra-pesquisa-
texto... Além de abrir para esta questão da arte em pesquisa...89

O que é o Sim ou Zero e qual a relação entre o grupo e o Festival de Verão em Nova 

Almeida?

O Sim ou Zero era composto por um núcleo com Alexandre Antunes, Edmil-
son Vasconcelos,  Renato Coelho e Wagner Vasconcelos,  além de vários 
colaboradores. Os quatro artistas desse núcleo tinham acabado de mudar 
residência de Porto Alegre para o Espírito Santo, na Enseada das Garças, 
próximo a Nova Almeida, onde aconteciam os Festivais de arte promovidos 
pela Ufes.90

Existe uma interseção entre o Festival o NBP e o Sim ou Zero. Se existe, é possível 

89 E-mail de Edmilson Vasconcelos em resposta para o autor em 9 de março de 2013, às 13h24min.
90 Trecho do artigo Sim ou Zero com NBP. Escrito por Edmilson Vasconcelos e postado em outubro de 
2006. (Disponível em: <http://nbp.pro.br/blog.php?experiencia=6>. Acesso em: 7 jul. 2013).

http://nbp.pro.br/blog.php?experiencia=6
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marcar um momento onde acontece tal interseção?

É impossível para eu pensar o  Sim ou Zero sem pensar no NBP. Lembro 
quando conheci o projeto NBP, durante uma oficina proposta por Ricardo 
Basbaum,  em 1993,  no  Festival  de  Arte  de  Nova  Almeida  (ES).  Nessa 
época, o Sim ou Zero existia apenas como uma expressão que fazia sentido 
em nossa experiência e vivência poético-comunitária, como nos propomos. 

Éramos um grupo de quatro artistas-amigos que se dispunham a conviver 
juntos para gerar emergências poéticas a partir desse convívio, em um novo 
contexto no Estado do Espírito Santo. A expressão Sim ou Zero era usada 
como uma 'senha' significativa para nos referirmos a diversas instâncias e 
situações do nosso dia a dia ligadas às nossas ideias sobre a arte.91

Como é que surgem as palavras Sim ou Zero e qual a circunstância de sua utiliza-

ção. Elas possuem um significado particular?

Fátima Nader: Da vivência na enseada surgirá a expressão criada a partir 
da sonoridade do canto de um pássaro nativo, que os artistas traduziram 
como  Sim ou Zero, e viria a se tornar uma experiência estética comparti-
lhada pelo grupo, nomeada 'arte, mais tarde ampliada ao coletivo dentro de 
uma ação na cidade. Até então,  'Sim ou Zero' era apenas uma ideia, uma 
expressão utilizada pelo grupo diante de situações e decisões cotidianas.92 

Quer dizer então que o Sim ou Zero já existia como grupo em 93, quando entra em 

contato com o Projeto NBP e descobre que compartilha alguns conceitos em comum 

com o projeto de Ricardo Basbaum? O grupo participou das experiências artísticas 

propostas pelo artista com o objeto NBP?

Edmilson  Vasconcelos  (Fig.  97):  Além  da  nossa  proximidade  com  o 
artista na oficina, buscamos também participar do seu projeto, que consistia 
em conviver com um módulo-objeto NBP por um determinado período. Não 
lembro exatamente os motivos que nos impediram de ficar com o módulo-
objeto. Entretanto, usamos de estratégias Sim ou Zero para burlar esta 'falta' 
[do  objeto]  e,  mesmo assim,  desenvolver  alguma coisa  e  participar.  Era 
muito estimulante a possibilidade de participar e poder interferir no próprio 
objeto 'detonador' de ações poéticas; de modificar a sua história, sua reali-
dade  ou  deixar-se  contaminar  por  ele  e  gerar  emergências,  bem como 
conectar-se com outras pessoas artistas, ou não artistas, num fluxo criativo. 
Essa prática participativa também nos daria muito conhecimento a respeito 
desta dinâmica, a qual nos interessava para o Sim ou Zero. 

Nosso desejo era o de participar,  entretanto nossas condições não eram 
muito favoráveis. Vale lembrar que, devido à nossa mudança de Estado, do 
Rio Grande do Sul para o Espírito Santo, estávamos vivendo uma novidade 

91 Trecho do artigo Sim ou Zero com NBP. Escrito por Edmilson Vasconcelos e postado em outubro de 
2006. (Disponível em: <http://nbp.pro.br/blog.php?experiencia=6> Acesso em 07 de julho de 2013).
92 Fátima Nader Simões, Sim ou Zero: intervenções, contaminação e instabilidade. (Disponível em: 
<http://aamarelinho.blogspot.com.br/2013/07/sim-ou-zero-por-fatima-nader.html>.  Acesso  em:  9  jul. 
2013).

http://aamarelinho.blogspot.com.br/2013/07/sim-ou-zero-por-fatima-nader.html
http://nbp.pro.br/blog.php?experiencia=6
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e talvez uma aventura. Adquirimos um grande terreno próximo ao mar num 
lugar onde a paisagem natural é dominante. Vivíamos acampados em barra-
cas neste terreno virgem para construir nossa casa, com uma arquitetura 
que correspondesse ao nosso modo de viver  e em consonância com as 
questões que envolviam o Sim ou Zero. Essa referência é para salientar o 
fato de que estávamos envolvidos numa aventura no meio da Mata Atlân-
tica, noutra cultura, sem energia elétrica e sem água encanada, vivendo em 
barracas, cavando poço, fazendo fogueira para cozinhar, construindo uma 
casa com nossas próprias mãos etc.

Pois bem, devido a essas dificuldades, ou adversidades contextuais que nos 
envolviam, decidimos usar estratégias condizentes com as condições que a 
nossa  situação  oferecia  para  participar  do  NBP.  Tínhamos  uma  câmera 
SVHS. Isso definia que seria um vídeo o que iríamos fazer.

Desenhamos algumas possibilidades e definimos que não teríamos como 
fazer edições em mesa por falta de acesso a uma, além de custos, distân-
cias etc. A edição teria de ser direta, ou seja, filma-corta-filma-corta e assim 
por diante. Quando filmamos a última parte, o vídeo estava pronto. O Wag-
ner filmava, pausava e desligava a câmera e, para a próxima cena, retroce-
dia o filme manualmente alguns centímetros e gravava por cima do final das 
últimas imagens. 

Escrevemos um roteiro a partir da ideia da ausência do objeto, como se ele 
estivesse estado entre nós, deixado suas marcas e indícios e suas reper-
cussões em nossas vidas e contexto onde esteve.  Partimos, então, para 
uma narrativa de um personagem sem rosto, mas que aparece seu nome 
nos créditos, no final do vídeo: Nilton Brasileiro Pimentel ― uma pista.

Nilton conta e mostra para o cameraman, ou repórter, um fato que aconte-
cera nas redondezas onde mora. Ele começa mostrando o lugar onde tudo 
começou e se dirige para a beira da praia apontando a marca que um objeto 
não identificado deixara na praia ao cair do céu. Essa marca, por sua vez, é 
um baixo-relevo esculpido na areia da praia com as mesmas medidas do 
objeto_NBP original.  Nilton  conta  que  esse  objeto  caiu  na  praia,  deixou 
aquela marca e desapareceu, mas, depois desse acontecimento, muitas coi-
sas estranhas começaram a acontecer nas redondezas. Ele começa, então, 
a  mostrar  várias  dessas  coisas  estranhas,  como  plantas  nascendo  com 
folhas com a mesma forma daquele objeto; uma mancha na pele de uma cri-
ança;  interferência  nas  imagens  de  televisão,  onde  esta  marca  aparece 
como imagem fantasma, independente do que estiver passando na TV, e 
mais uma série  de outros  fatos que  vinham sempre  marcados por  essa 
forma.

Esse vídeo aconteceu neste contexto natural, poético e com muitas faltas. 
Entretanto, para nós, foi uma grande possibilidade de prática poética e a 
constatação de uma realidade artística que acreditávamos e que procuráva-
mos também realizar, mesmo por outras vias, outras articulações poéticas e 
algumas ingenuidades de percurso que o NBP nos tirou. O vídeo do NBP foi 
uma grande experiência criativa, apesar dos raros recursos e adversidades 
contextuais.93

Essa é  uma experiência  intensa,  muito  bonita,  que instaurou toda uma rede de 
compartilhamento e fluxos, como você disse, e que marcou tanto o Espírito Santo e 
também deixou marcas na trajetória de vocês. Além da participação no Projeto NBP, 
que outras experiências poderíamos destacar?
93 Trecho do artigo Sim ou Zero com NBP. Escrito por Edmilson Vasconcelos e postado em outubro de 
2006. (Disponível em: <http://nbp.pro.br/blog.php?experiencia=6>. Acesso em: 7 jul. 2013).

Figura 97 – Centro de 
Artes (Ufes). Concurso 
de escultura. Edmilson 
Vasconcelos. Trabalho 
classificado em 2º lugar 
no concurso do 3º 
Festival de Verão.
Nova Almeida, 1991

http://nbp.pro.br/blog.php?experiencia=6
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Renato Coelho: O Espirito Santo representa muito na minha vida e, artisti-
camente, pude vivenciar experiências em diversos coletivos, como no Sim 
ou Zero, Festivais, Escola Móbile, Cia. de Teatro de Marionetes e Festivais 
rodando o País e fora dele, mexendo com construção de casas, paisagismo 
e  confecção  de  móveis  junto  com  pessoas,  alguns  intitulados  'artistas', 
outros simples obreiros, porém com suas veias artísticas aguçadas e pre-
sentes!94

Tem uma foto em que você [Renato] aparece segurando uma placa em que está  

escrita a palavra “CACHOEIRA”. Você aparece junto com uma pessoa que não con-

segui identificar. O que você poderia dizer sobre esse trabalho?

Não consigo lembrar o nome desse rapaz... Lembro que era capixaba, estu-
dante de Direito. Frequentou o Festival e me ajudou nesse dia na constru-
ção da Cachoeira (Fig. 98), obra que surgiu através da coleta via carrinho 
de mão de todo o 'lixo' encontrado nos arredores da praça da igreja de Nova 
Almeida (parte superior do morro)... Na encosta do morro de frente para o 
mar... Esse local estava capinado, já com algum lixo e causou certo impacto 

94 E-mail de Renato Coelho para o autor em 19 de março de 2013, às 19h46min.

Figura 98 – Centro de Artes 
(Ufes). Cachoeira. Trabalho 
produzido na oficina 
Suporte e Material na 
Criação. Marcos Coelho 
Benjamim e Marco Túlio 
Resende. 4º Festival de 
Verão. Nova Almeida, 1992
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na comunidade... Placas com a palavra cachoeira foram colocadas nas ruas 
que davam acesso à igreja... Esse trabalho fez parte da oficina com o Ben-
jamim e Marco Túlio.95

Você trabalhou também com teatro de boneco junto com um argentino...

Catin Nardi, argentino que morava em Nova Almeida desde 91. Era casado 
com a Ninom Rouze e trabalhava com teatro e circo, com o qual formamos 
a Cia. Catavento, teatro de marionetes e tal...  Hoje ele está em Mariana 
(MG) com a Cia. Navegante... Trigo mandou algumas fotos do Festival na 
qual ele aparece andando de pernas de pau.96

Como se deu a inserção das proposições do grupo Sim ou Zero no meio artístico do 

Espírito Santo e o que significou pra vocês a participação no Projeto NBP?

Este trabalho com o NBP nos proporcionou novos conhecimentos a respeito 
da arte, assim como potencializou as práticas e ações do Sim ou Zero. Até 
hoje o NBP é assunto nos nossos raros encontros, assim como eventuais 
intervenções e inserções da marca que hora ou outra fazemos. Considero-
me também um pouco autor do projeto, ou pelo menos pela sua preserva-
ção, apropriando-me e reinserindo-o em novas situações. Sinto-me à von-

95 E-mail de Renato Coelho para o autor em 13 de junho de 2013, às 16h42min.
96 E-mail de Renato Coelho para o autor em 20 de março de 2013, às 19h25min.

Figura 99 – Centro de 
Artes (Ufes). 
Catin Nardi.
6º Festival de Verão. 
Nova Almeida, 1994
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tade em usá-lo e abusá-lo. Acho que isso é um elemento ou agente emer-
gente das poéticas conceituais que envolvem o NBP, em sua abertura, ao 
seu 'lado de fora'.

O  Sim ou Zero  foi, nesse mesmo ano de 1993, no final, título e conceito 
estrutural e logomarca (Fig. 100) de várias ações do grupo em exposição na 
Galeria  de  Arte  da  Ufes  [Galeria  Espaço  Universitário].  Foram  feitos 
outdoors, placas de sinalização em rodovias do Estado do Espírito Santo, 
impresso  com  5.000  exemplares,  intervenção  na  Galeria  da  Ufes, 
lançamento do vídeo Sim ou Zero, intervenção na Rádio Universitária por 
um período de 30 dias e uma vinheta na Rede Gazeta de TV, também por 
30 dias, além de outras ações específicas e contextuais.97

Este registro que nos empenhamos em produzir não tem como objetivo aprofundar 

um estudo sobre essa ou aquela intervenção, mas apenas mapear, por meio das 

conversas, um pouco das emergências artísticas derivadas de possíveis interseções 

com os Festivais  e,  nesse sentido,  surpreendentemente,  essa função parece se 

cumprir, por mostrar, como tão bem assinala Jaques Rancière, que “A inteligência 

coletiva da emancipação não é a compreensão de um processo global de sujeição. 

É a coletivização das capacidades investidas nessas cenas de dissenso. É a aplica-

ção da capacidade de qualquer um, da qualidade dos homens sem qualidade”.98 

97 Trecho do artigo Sim ou Zero com NBP. Escrito por Edmilson Vasconcelos e postado em outubro de 
2006. (Disponível em: <http://nbp.pro.br/blog.php?experiencia=6> Acesso em: 7 jul. 2013).
98 RANCIÈRE, 2012, p. 49).

Figura 100 – Edison 
Arcanjo. Sim ou Zero. 
Redesenho da marca.
Vitória, 2013

http://nbp.pro.br/blog.php?experiencia=6
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[…]  mas  hoje  tudo  ficou  tão  mais  complexo  ou  

complicado  e  o  rumo  para  dentro  do  mundo  

cultural é quase iminente. Avanços genéticos antes  

inimagináveis  — parece  empurrando  o  mundo 

natural  para  dentro  do  mundo  cultural  —,  algo 

assim que, na época de Beuys, era diferente. Acho  

que ele viveu num mundo historicamente diferente  

de hoje. E a arte?

(Karin Lambrecht)     
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Karin Lambrecht

Assim como a conversa realizada com seus conterrâneos do grupo Sim ou Zero, a conversa com  

Karin Lambrecht também ocorreu por trocas de e-mails, somando-se a eles dois significativos aportes  

enviados pela artista por correio convencional e que integram, total e parcialmente, a conversa aqui  

registrada. Durante todo esse tempo, um ano e pouco de contatos por e-mail, Karin mostrou-se tão  

inteira no processo de tentar construir um diálogo aberto com a história da arte para além do seu pró -

prio trabalho de pintora, que todo o meu esforço consistiu em potencializar tal empenho no sentido de  

viabilizar a emergência da conversa, como um monumento, tal qual definido por Foucault.

* * *

Oi,  Karin,  como você está? Sou Edison Arcanjo,  artista  de  Vitória  que muito  se 

orgulha  de  ter  estudado  com  você.  Temos  boas  memórias  desse  período  de 

aprendizado aí e aqui, ao mar de Nova Almeida. Estou envolvido em um projeto de 

dissertação no programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do 

Espírito Santo que abrange o ciclo de oficinas do período em que você trabalhou em 

Vitória conosco, na Ufes e no Festival de Verão em Nova Almeida. Por esse motivo,  

faço o contato, a saber de uma possível disponibilidade de conversar a respeito... 

Guardo com carinho sua carta com a recomendação de Marguerite Yourcenar  (O 

tempo esse grande escultor) de quem hoje estou a ler Memórias de Adriano.99

Querido Arcanjo, 

Sim, eu me lembro bem de ti  e desejo que estejas bem. Parabéns pelo 
mestrado, Eu me lembro sempre como muito carinho de Vitoria. Acho que 
em 1988. Eu guardei quase todo o material de correspondência e minhas 
anotações da vez que trabalhei no campus a primeira vez no projeto Artista 
Visitante  da  Funarte,  na  época  da  direção  de  Iole  de  Freitas.  Retornei, 
depois de um tempo, dentro do projeto da Funarte. Guardei tudinho. Tenho 
um escrito  teu guardado e há um filme de documentação,  realizado por 
alguém do campus, que passei para DVD há dois anos… 

Dos Festivais em Nova Almeida eu não tenho documentação, apenas algu-
mas anotações que nem sei onde estão...100

* * *

Estive remexendo nas pastas antigas e vi algum material manuscrito, pouca 
coisa... sobre a saída de barco. Podes me dizer o dia e ano, para eu ter 
certeza? 101

Karin, sobre as datas que você esteve em Nova Almeida, foram três momentos. No 

99   Trecho de e-mail do autor enviado para Karin Lambrecht em 24 fevereiro 2012, às 12h17min.
100   Trecho do e-mail enviado por Karin Lambrecht para o autor em 25 fevereiro 2012, às 9h24min.
101  E-mail enviado por Karin Lambrecht para o autor em 22 maio 2012, às 16h18min.
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3º Festival,  entre 14 a 26 de janeiro de 1991, com a oficina  Pintura: processo e 

observação, ano em que participaram também o Marcos Coelho Benjamim, o José 

Resende, o Ruben Grilo e o Evandro Salles. Depois você voltou para o 4º Festival, 

entre 27 e 31 de janeiro de 92, com a oficina Pintura e ainda, em 1998, entre 18 e 31 

de janeiro, com a oficina Orientação em pintura, isso no 8º Festival. Acredito que foi 

92 o ano do passeio de barco, porque foi quando tivemos também a participação do 

Paulo Herkenhoff.  Não sei  o  dia,  porque não consta nos registros que consegui 

acessar até o momento. No Festival de 1992, tivemos também a participação do 

Artur Lescher, do Milton Machado e do Cláudio Feijó. O passeio de barco tornou-se 

um momento especial em nossa memória, nossa porque a compartilho com amigos 

que também estiveram lá.102

Na época tive  que fazer  relatórios  para  Funarte  e  Ufes...  Mas tive  meu 
caderninho de desenhos e anotações pessoais, livre (Fig. 101)! Acho que a 
primeira saída de barco, um barquinho pequeno —, lembra que uma menina 
vomitou? E vimos  pescadores bem solitários pescando em minibarquinhos 
em alto mar. Isso, creio, foi dia 21 de janeiro de 1991 […]. Mais adiante farei 
copias conforme tuas solicitações do resto para ti... O barco, nós com Paulo 
Herkenhoff, foi uma das minhas mais queridas memorias. existe foto? 103 

102  Edison Arcanjo trecho do e-mail enviado para Karin Lambrecht em 27 maio 2012, às 21h21min.
103  E-mail enviado por Karin Lambrecht para o autor em 27 maio 2012, às 21h25min.

Figura 101 – Karin Lambrecht. 
Imagem do bloco de anotações 
da artista. Vitória (ES), 2012
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Querida Karin, 

[...] 

Em nossa conversa por telefone, ontem pela manhã, você falou sobre o Beuys, da 

importância do pensamento dele no seu processo.  Lembrei-me o quanto você o 

mencionou nos vários encontros que tivemos. No programa de curso do 9º Festival 

de Verão (1998), você propôs: “Através da discussão sobre a obra de Beuys e Iberê 

Camargo, refletir o trabalho individual [em] nosso momento, lugar e HISTÓRIA DA 

ARTE COMO MATÉRIA, processo criativo e a matéria-prima buscam tornar-se o 

próprio objeto de arte em discussão”.

Sobre o trabalho Amarelinho: uma experiência crítica com arquivos dos Festivais de  

Verão em Nova Almeida, ele tem como referência o conceito Ontologia do Presente, 

de  Michel  Foucault,  concentrando-se,  principalmente,  na  ideia  de  arquivo  desse 

autor. Conforme me pediu envio-lhe o projeto da dissertação.

DÚVIDAS EM EBULIÇÃO: UMA FÁBRICA

Que marcas ficaram para você de sua passagem pelo Festival de Verão em Nova 

Almeida? LUGAR HISTÓRIA COMO MATÉRIA de um trabalho em processo? Pensar 

uma  conversa  sem especialismos,  sendo  ao  mesmo  tempo,  documento/arquivo/ 

intervenção artística? Envolver este diálogo em um programa de produção artística 

pressupõe experimentá-lo  como uma prática  de ficção contemporânea? Ou,  nos 

termos de um amigo recente (Marcelo Lins), “devolver a arte à arte”?

UMA  "CONVERSA  QUE  NUNCA  EXISTIU  ENTRE  LIGYA  CLARK  E  BEUYS" 

SOBRE NBP E A ESCULTURA SOCIAL.104 _________ EU e VOCÊ.105

Li teu e-mail/projeto para dissertação. Muito bom e sensível, assim como me 
lembro de ti.

…

Do Festival perdi muitas lembranças e outras ficaram. Irei com calma rever 
minhas anotações e tentarei, antes do encontro, enviar para ti alguma cópia 
que seja pertinente.

…

104 BASBAUM, Ricardo, 2008. Você gostaria de participar de uma experiência artística? (tese).
105 E-mail enviado por Karin Lambrecht para o autor em 28 de fevereiro de 2013, às 9h32min.
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Enviei na sexta o livrinho Eu e você, pelo correio – em carta simples. Porém 
trata apenas de um instante de meu trabalho.106

Muito obrigado, Karin, pelo envio do livro Eu e você. Vou preparar uma síntese com 

registros de sua participação e lhe envio por e-mail [...].

Karin, no dia 1º de março (2013), conversei com Ricardo Basbaum aqui, em Vitória, 

no campus da Ufes. A conversa foi sobre o participação nos Festivais e os desdobra-

mentos de uma trabalho dele que se iniciou naquele período e por isso, tem um 

significativo vínculo com a história dos Festivais e com os participantes aqui,  de 

Vitória. O que achei bastante interessante, que ele me falou, e por isso compartilho 

contigo, é que  o trabalho dele na Documenta XII, em Kassel (2007), foi lido numa 

relação com a escultura social de Beuys. Ele disse:107

[…]  foi  lá,  em Kassel  que se referiram ao objeto  como escultura  social... 

Falavam: 'Olha, esse objeto é uma escultura social'.  Eu pensei: 'Caramba! 

Olha o Beuys aí de novo'. Inclusive esse objeto foi usado numa escola lá em 

Kassel,  escola  primária,  secundária,  uma  escola  em  que  o  Beuys  tinha 

plantado árvores, tinha colocado pedras... Então. Assim... Ele tinha agido na 

cidade. Daí eu fiz até uma foto do objeto do lado de uma dessas pedras, mas 

o que me reavivou essa referência do Beuys foi exatamente o projeto ter sido 

imediatamente lido pelos moradores da cidade que usaram esse objeto como 

escultura social. Aí eu vi, claro, que tava ali a memória do Beuys. Então eu 

não  tive  nenhuma  restrição  mais  em  fazer  essa  associação,  porque  a 

associação  que  eu  tinha,  conscientemente,  que  eu  lido  com ela,  que  eu 

procuro elaborar quando eu penso, é a associação com a Lygia Clark, que é 

muito mais próxima […].108

* * *

Querida Karin, recebi ontem o livro Eu e você. Muito obrigado. Achei emocionante a 

participação do Denis em Eu e você, emocionante todo o projeto... O texto da Karin 

Stempel o situa tão bem em relação às categorias históricas...  Penso que nossa 

conversa poderia se dedicar um pouco à questão da participação (autoria comparti-

lhada?),  falar  sobre  como  você  pensa...  (Escultura  social?).  Você  pensa  nessa 

questão hoje?109

106 E-mail enviado por Karin Lambrecht para o autor em 03 de março de 2013, às 7h32min.
107 Trecho de e-mail enviado pelo autor para Karin Lambrecht em 4 de março 2013, às 22h6min.
108 Trecho de Conversa com Ricardo Basbaum, presente neste caderno.
109 E-mail enviado pelo autor para Karin Lambrecht em 11 de março 2013, às 10h.
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Edison, que bom que o livrinho chegou em tuas mãos e que gostaste. Karin 
Stempel  é  uma pessoa muito  querida e  densa e conhece bem o Brasil. 
Porém agora faz, acho que uns dez anos que não a tenho mais encontrado.

...

Eu tenho algumas anotações de 1993 sobre Beuys e, especificamente, a 
palavra/conceito  plastic na obra dele (escultura social  -  soziale plastic...). 
Nos últimos anos, eu parei de me ocupar tão intensamente quanto naquela 
época com Beuys. Porém continuo admirando seu trabalho e pensamento.

...

Antes  de  te  escrever  mais  concretamente  algo,  gostaria  de  rever  certas 
questões que sempre me ocuparam mais do que outras no trabalho dele.

...

Por exemplo, para mim, é importante: o questionamento dele do que seria 
'retinal' / 'mundo invisível' / 'definição de lebre' / 'mundo espiritual' e 'plastic'.  
Eu tenho certas anotações e com calma te enviarei.

...

Porém,  resumidamente,  eu  acredito  como  ele  claramente  no  potencial 
humano  e  na  formação  das  crianças  e  jovens  pensando  em  'salvar  o 
planeta' para as novas gerações, senão seria muito muito triste. Ah! Ele se 
baseou muito em Rudolf Steiner.

...

Mas hoje tudo ficou tão mais complexo ou complicado e o rumo para dentro 
do mundo cultural é quase iminente. Avanços genéticos antes inimagináveis 
– parece empurrando o mundo natural para dentro do mundo cultural –, algo 
assim que,  na  época  de  Beuys,  era  diferente.  Acho  que  ele  viveu  num 
mundo historicamente diferente de hoje. E a arte?

Por isso eu tenho que pensar tua pergunta com calma!110

A questão do Beuys apareceu na conversa com o Ricardo Basbaum no dia 1º de 

março, mesmo dia em que você postou nos correios aí, em Porto Alegre, endere-

çado a mim, o livro Eu e você. Gosto dessas coincidências...  Na referida conversa 

com o Basbaum, ele falou também sobre um trabalho dele chamado Eu e você, uma 

espécie de jogo que envolve a participação de outras pessoas. Falamos sobre rede, 

autoria compartilhada e sobre o Festival de Verão em Nova Almeida, enfim, sobre 

arte e sua potência instituinte. No caso do seu trabalho, Eu e você, tem-se também a 

participação de outras pessoas. Desde a realização dele no Projeto Areal, tendo dois 

artistas como produtores, até a ação dos convidados nos registros das partes des-

membradas do animal sobre o papel e, culminando com a assinatura de cada um 

dos participantes, sinalizam uma ação compartilhada, questão que parece cara e 

110 E-mail enviado por Karin Lambrecht para o autor em 11 de março de 2013, às 16h54min.



317

presente neste tempo de complexidade em que vivemos. Como você pensa esta 

questão? 

Karin, recentemente li o artigo Arquivos de artistas: fluxos entre identidade, memória  

e história, da Mônica Zielinsky. Fala sobre sua produção "[...] no que diz respeito à 

memória cultural e estuda o modo como [você] estende sua ação micropolítica no 

campo da arte,  ao trazer  à  luz  a memória  das obras de alguns artistas  de sua 

geração". Você conhece esse artigo? Cito esse artigo porque tem a ver algumas 

ideias com as quais me vejo às voltas.111

Querido Edison,

Obrigada pelo anexo de imagens. Muito verdadeiro aquele momento, feliz e 
jovem!

...

Também gosto do Basbaum participamos na mesma Bienal/SP de 2002.

...

Se eu pudesse sintetizar, diria que sou pintora e, nesses anos todos, acho 
que não dividi meu processo, que é subjetivo para mim.  Eu e você é um 
momento à parte, onde compartilho, talvez sim.

...

Estou te enviando pelo correio um caderno em fotocopia de meu caderninho 
de anotação de 1991 do Festival – é uma bagunça de anotação! – e copiei 
dois depoimentos teus, de 1988, muito bonitos. Anexei e fiz capa para esta 
copia que vais receber.112

Karin, acho importante falarmos a partir  das diferenças...  do seu processo, como 

preferir...  Os  trabalhos da Bienal/SP (2002)  como foram feitos? Fazem parte  do 

trabalho Eu e você? 

Está confortável pra você conversar por e-mail?113

Sim, está bem assim.

...

Acabo de voltar do correio e postei a cópia do caderno em carta simples. 
Chega aí talvez na próxima terça ou quarta. São meras anotações, porém vi o 
quanto enfatizo Robert Musil – e pintura –, creio que há coerência no meio 
dos rabiscos.

...

111 Trechos de e-mail enviado para Karin Lambrecht em 12 março 2013, à 0h11min.
112 E-mail enviado por Karin Lambrecht para o autor em 14 março 2013, às 11h51min.
113 E-mail do autor enviado para Karin Lambrecht em 14 março 2013, às 13h5min.
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O trabalho da Bienal não tem título, porém mostrei junto as impressões Eu e 
Você, no livrinho vês uma das vestimentas.114

Também estou a pensar as questões que você apresentou, aos poucos as retomare-

mos.  Gostaria de falar mais sobre os trabalhos de sangue, por  trazerem questões 

que me interessam neste momento e porque fazem lembrar as palavras de Nietzs-

che115 — "De todo o escrito só me agrada aquilo que uma pessoa escreveu com o 

seu sangue. Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é espírito".116

Oôôô! Karin, querida, que bonito o caderno que preparou pra mim. Recebi-o ontem 

com a mais pura alegria. Como lhe disse, estou às voltas com as ficções de Guima-

rães Rosa, o que tem sido graça e consolo, por isso não me contenho em comparti -

lhar um pouco do que tenho experimentado nessas leituras. Então, neste momento 

em que você me manda esse belo caderno que, sobre o qual diria meu caro profes-

sor Emerick com toda razão ― é uma dobra. O Guimarães Rosa em A estória do 

homem do pinguelo diz:

Nada em rigor tem começo e coisa alguma tem fim, já que tudo se passa 
em ponto numa bola e o espaço é o avesso de um silêncio onde o mundo 
dá suas voltas.

...

A gente vive sem querer entender o viver? 

A gente vive em viagem. (O narrador bebe uma cuia d'água). 

Eu — eu não fui eu quem me comecei. 

Eu é que não sei dos meus possíveis! 

Pouquinha dúvida […].117

A semana passada conversei com o Lincoln Guimarães (hoje professor de Pintura 

no Centro de Artes/Ufes). Ele falou muito da oficina Artista Visitante, em 1988. Falou 

da importância para ele  daquela oficina com você que,  depois,  de algum modo, 

continuou em Nova Almeida. Veja, então, que os registros que você me enviou são 

114 A artista refere-se ao caderno com capa verde que ela montou e enviou para o autor e que agora, 
tem uma cópia integrada a este caderno de conversas no final deste texto. E-mail enviado por Karin 
Lambrecht para o autor em 14 março 2013, às 13h14min.
115 NIETZSCHE, 2002, p, 35
116 E-mail enviado pelo autor para Karin Lambrecht em 14 março 2013, às 15h20min.
117 ROSA, 2009, p. 779. v. 2.
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convocados  nas conversas  que tenho gravado  com participantes  do Festival  de 

Verão em Nova Almeida. Ainda pulsam.118

Lembro bem do Lincoln

...

Eu tenho um vídeo que transformei em DVD, que foi realizado em 1988 e 
mostra todos vocês no campus. Se queres, posso tentar copiá-lo e te enviar.

Bonito escrito de G. Rosa, ele é mestre e luz.119

Algumas palavras: o livro Eu e você

118 Trechos de e-mail enviado pelo autor para Karin Lambrecht em 24 março 2013, às 11h22min.
119 E-mail enviado por Karin Lambrecht para o autor em 1º de abril 2013, às 07h36min.

Figura 102 – Karin 
Lambrecht. Eu e você. 
Capa digitalizada do 
livro enviado pela 
artista. Vitória, 2013
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Os primeiros trabalhos de sangue da artista datam de 1997, como está registrado na 

orelha do livro  Documento AREAL 1,120 o pequeno registro da ação Eu e você,  de 

Karin Lambrecht, que a artista generosamente me enviou por correio no dia 3 de 

março de 2013.

Segundo Karin,  Eu e você é apenas um instante no seu percurso, e esse instante 

faz parte de um grupo de trabalhos chamados por ela de Trabalhos de sangue.121

Em 1998, a artista esteve em Nova Almeida para orientar sua terceira oficina no 

Festival de Verão. Foi o ano da penúltima edição do evento. No programa da oficina 

daquele ano Karin, propõe:

— Através da discussão sobre a obra de Beuys e Iberê Camargo, refletir o 
trabalho  individual  [em]  nosso  momento,  lugar  e  história  da  arte  como 
material.

— Abandonar a questão 'conteúdo e forma' concretizando exercícios onde o 
processo criativo e a matéria-prima buscam tornar-se o próprio objeto de 
arte em discussão.122

Em 1997, Karin Lambrecht já teria iniciado suas primeiras  Impressões em sangue 

conforme citamos há pouco. Chamo a atenção para o interesse demonstrado pela 

artista naquele momento  (lembrar que em 1997 ela já havia feito o primeiro trabalho 

da série  trabalhos de sangue),  em  refletir  junto com seus alunos no 9º Festival, 

sobre o “[...] lugar e história da arte como material [e pensar o] processo criativo e a 

matéria-prima [como] o próprio objeto de arte em discussão”. Estaria aí um indicativo 

da ampliação do campo de interesse da artista materializado na série Trabalhos de 

sangue iniciados no ano de 1997? Mas em que consistem os trabalhos dessa série? 

Em  que  consiste  a  diferença  nos  programas  de  curso  da  artista  em  suas  três 

passagens por Nova Almeida?

O interesse de Karin Lambrecht pela pintura pode ser verificado nas ementas do 

terceiro e quarto Festival de Verão em Nova Almeida, outras duas ocasiões em que 

a  artista  orientou  cursos  naquele  evento.  No  3º  Festival  (1991),  ela  abordou  a 

120 LAMBRECHT, Karin; SEVERO, André e BERNARDES, Maria Helena (Org.). Eu e Você: Karin 
Lambrecht. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul: Edunisc, 2001.
121 LAMBRECHT; SEVERO; BERNARDES, op. Cit., 2001, p. 
122 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes. Sala de Arquivos.  9º Festival 
de Verão em Nova Almeida. Folder. Vitória, 1998.
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questão do olhar com “'Ensaios em atelier e campo. Observar as coisas visíveis (ex.:  

a paisagem...) e olhar para aquilo que está abaixo da superfície; não existe forma 

sem conteúdo,  nem matéria  sem espírito”.  No 4º  Festival  (1992),  há uma maior 

ênfase nas questões da realização de experiências pictóricas. A pintura foi abordada 

enfocando  os  aspectos  do  “[...]  claro-escuro,  manchas  livres,  cor-tonalidade...  o 

espaço virtual  em oposição ao espaço real (tridimensional)”.  A artista destacou a 

importância da relação entre a mão e espírito – isto é –, “[...] mão e espírito andam 

juntos”. O programa de curso propôs ainda, “realizar uma pintura sobre tela com 

chassis em grande formato. Fazer estudos e esboços com aquarela e guache ou 

têmpera preta”.123

Embora busque com esse texto apresentar um aspecto particular na produção da 

artista — a experiência Eu e você, que é parte de uma série, chamada por ela de 

Impressões  de  sangue —,  parece  importante  tentar  entender  um pouco  melhor 

como se dá a relação da artista com a pintura.

No livro  Iberê Camargo, Lembranças, Karin Lambrecht escreve um artigo em que 

nos apresenta um pouco de sua relação com a pintura:

Em  1980  fui  para  Berlim  estudar  pintura  na  Escola  Superior  de  Artes 
(Hochschule der Künste/Fachbereich I/Bildende Künste HDK). Voltei a Porto 
Alegre no final de 1892 e conheci Iberê Camargo por volta de 1984. Sempre 
me interessei pela pintura, porém no final dos anos 70, quando ainda era 
estudante, a pintura não tinha espaço em Porto Alegre, e seu estudo era 
praticamente  inexistente;  Berlim,  ao  contrário,  vivia  um  momento  muito 
efervescente, dando bastante destaque ao que se fazia nessa área.124

É nesse cenário de uma discussão internacional da pintura na década de 80 que 

Karin  Lambrecht  se  apresenta,  ao  mesmo tempo,  em que mostra  sua profunda 

admiração pela obra de Iberê Camargo:

No que  concerne  à  pintura  de  Iberê,  creio  que  uma  de  suas  questões 
principais foi a da unidade do corpo e da pintura, essa unidade que existe 
na pintura e talvez na escultura, e que se reporta à natureza do ofício, do 
ofício maior da arte, mas que também pode existir,  por exemplo em um 
carpinteiro, refiro-me à unidade que possibilita ao homem sentir seu corpo 
em sua profissão, e nisso existe uma temporalidade também, um tempo 

123 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Centro de Artes. 3º e 4º Festival de Verão em 
Nova Almeida. Folder. Vitória, 1991 e 1992.
124 LAMBRECHT, apud SALZSTEIN, 2003, p. 189.
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que  é real. Na pintura, vive-se um tempo que passa, não só o tempo do 
relógio mas o tempo biológico.125

Karin fala da unidade do corpo e da pintura. Logo em seguida, ela expande sua con-

cepção citando o exemplo do carpinteiro e dá a entender que não se trata, portanto, 

de um privilégio do artista, mas de um envolvimento existencial com o fazer que 

pode ser percebido também em outros campos de atuação, contudo ela vê na prá-

tica artística o lugar privilegiado para a reflexão relacionada com as questões da 

existência humana. A pintura, tanto para ela, quanto para Iberê Camargo, é vista 

como um modo de atingir a existência plena. Ela diz ainda, referindo-se ao modo de 

trabalho de Iberê Camargo: “[...] a existência daquele que utiliza a cor, as formas, os 

materiais e através deles alcança o lugar onde a matéria e o espírito do homem-

pintor estão unidos para realizar-se em sua produção”.126

Curioso notar que o interesse da artista pela pintura se faz na contramão da acla-

mada geração 80, numa busca solitária que não permite enquadramentos seguros. 

Segundo Agnaldo Farias, o trabalho da artista, acontece entre a pintura e a escul-

tura e, nos últimos tempos [com a série Trabalhos de sangue], incorporou aspectos 

semelhantes  à  performance  e  ao  happening sem  que  igualmente  se  pudesse 

enquadrá-los nessa categorias.127    

Sobre a série Trabalhos de sangue, da qual faz parte o trabalho Eu e você, Agnaldo 

Farias disse: “O projeto artístico de Karin Lambrecht avança ignorando a arte”.128 

Mas  onde  se  situariam,  então,  esses  trabalhos  de  Karin  Lambrecht?  Segundo 

Agnaldo Farias:

Seus  trabalhos  parecem  localizados  ora  na  política,  ora  na  religião.  É 
frequente  neles  encontrarmos  referências  ao  Sem-Terra,  aos  Sem-Teto, 
urbanos,  signos da cristandade, e até a rituais  de sacrifício animal.  Mas 
cedo  percebe-se  o  quanto  essa  leitura  é  imediata.  Lambrecht  não  está 
interessada neste ou naquele partido político, mas o que motiva os homens 
a se juntarem na busca de um objetivo,  como por exemplo o  imemorial 
desejo  pela  fixação  num  pedaço  de  terra.  Do  mesmo  modo  não  lhe 
interessa essa ou aquela religião,  mas a permanência  do sentimento do 
sagrado, a relação de pânico ou de respeito que as pessoas estabelecem 

125 Idem, p. 189.
126 SALZSTEIN, 2003, p. 190 
127 FARIAS, Agnaldo. 25ª Bienal internacional de São Paulo, 2002, p. 143
128 Idem, p. 145.
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com aquilo cuja causa se mantém invisível, sobrenatural.129

Quanto ao trabalho Eu e você, como uma expressão particular da série Trabalhos de 

sangue, como ele se vincula ao Projeto AREAL?

André Severo: Eu e você, de Karin Lambrecht, é o registro de uma ação 
desenvolvida pela artista dentro do Projeto AREAL. Com valor de testemu-
nho, o livro relata a experiência que envolveu um pequeno grupo de pes-
soas no momento do abate de um carneiro em uma estância localizada na 
zona rural do município de Bagé.  Eu e você dá início à série  Documento 
AREAL,  que se apresenta como resultado de um trabalho de exploração, 
reflexão e estímulo ao debate sobre as formas de apresentação pública da 
arte contemporânea. O que o AREAL propõe, em resumo, é uma investiga-
ção artística intensiva, trazendo ao primeiro plano a experiência direta do 
observador frente à produção artística. O projeto amplia seus objetos de 
interesse para além do espaço do atelier e do abrigo das instituições, indi-
cando que o processo de produção e criação nas artes plásticas por vezes 
foge ao controle e ao célere de estruturas que tendem a domesticar e impor 
a regularidade de esquemas prefixados à vitalidade do processo criativo.
…
Concentração,  tempo,  desconhecido.  Karin Lambrecht  é uma artista que 
trabalha a expansão da expressão pictórica. Envolve-se no trabalho de arte 
não como um fim a ser alcançado, mas como a possibilidade de tentativas e 
experimentações.130

E como aconteceu a realização do trabalho?

Maria Helena Bernardes: Viajamos de Porto Alegre a Bagé para participar 
do trabalho de Karin Lambrecht. Éramos dez pessoas envolvidas na ação: a 
autora, a proprietária da estância, o caseiro [Denis], três convidados locais e 
quatro artistas.
Nesta  etapa,  a  novidade  era  a  participação  do  grupo  que  integraria  a 
sequência de procedimentos dos  Trabalhos de sangue ― como se refere 
informalmente a eles a artista. A cada vez, há uma série de medidas para 
que o trabalho aconteça: localizar uma estância onde se abatam carneiros 
para consumo doméstico da carne, obter o consentimento do proprietário 
em receber a artista por ocasião de um desses abates, informar o peão da 
estância do que irá acontecer e, por fim, obter também sua concordância. A 
partir daí, tudo transcorre dentro da rotina do campo: em determinado dia, 
um carneiro  é  morto  e  seu corpo desmembrado,  segundo o método  da 
campanha. A artista insere seu trabalho em meio às ações rotineiras do 
abate, cuidando para que as peças de tecido recebam o sangue que se 
esvai do animal e que os papéis sofram a marca de cada parte de carne 
depositada rapidamente sobre eles.131

Como Karin Lambrecht procede para escapar a uma ação meramente ritualística? 

129 FARIAS, 2002, p. 148.
130 André Severo é artista plástico, vive e trabalha em Porto Alegre, é coautor do Projeto AREAL.  
(LAMBRECHT; SEVERO; BERNARDES, 2001, p. 16).
131 Maria Helena Bernardes é artista plástica, vive e trabalha em Porto Alegre, é coautor do Projeto 
AREAL. (Idem, p. 73).
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Porque não me parece ser esse o interesse da artista.

Rouf Wicker: Denis matou o animal à semelhança do rito judaico, isto é, 
sangrando-o, sem matá-lo antes. Parece que isso era costumeiro aqui [...].

Para Denis, o abate de uma ovelha era uma mera rotina. Nenhum dos que 
puderam assistir à cena teve a menor dúvida. Executava cada movimento 
com tanta  naturalidade  e  sem afetação,  como  se  nem estivesse  sendo 
observado no seu trabalho. Por isso, talvez, o esfolamento do animal, a sua 
abertura e divisão me tenham lembrado as atividades inocentes da colheita, 
do descascamento e corte de frutas.

…

Tão sem afetação e normais como o trabalho de Denis  foram as ações 
paralelas de Karin que acompanhou o decurso do abate como que à parte,  
sem  detê-lo  ou  perturbá-lo.  Nada  foi  fingido  ou  encenado:  Denis  fez  o 
trabalho dele, Karin fez o seu. Não houve nada dessa sacralidade solene de 
performances artísticas, frequentemente tão desagradável.132

132 Rouf Wicker é artista plástico, vive e trabalha em Berlim. (LAMBRECHT; SEVERO; BERNARDES, 
2001, p. 79-80).

Figura 103 – Karin 
Lambrecht. Eu e você. 
Páginas 28 e 29 do livro 
enviado pela artista. 
Vitória, 2013
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Como foi dito por Mônica Zielinsky e conforme tivemos a oportunidade de experimen-

tar na leitura, Karin Lambrecht nos mostra vínculos estreitos com a constituição de 

arquivos. Sua carta direcionada ao Centro de Artes, em 1991, é testemunha incon-

teste desse modo de operar da artista. Ali se encontram as perguntas que a acompa-

nham em seu processo de trabalho, por exemplo: “Quando está pronta um pintura?”.  

Mas é na continuidade da conversa que Karin afirma sua concepção expandida da 

pintura, mobilizando forças e disponibilizando-as generosamente em direção a esse 

campo operativo que tenta instaurar por meio destas páginas, uma reflexão poética 

com o conceito de arquivo.

Assim  como Michel  Foucault,  Karin  incita  o  trabalho  à  experiência  e  comemora 

comigo o esforço da pesquisa e de sua abertura rumo ao desconhecido. Fica feliz 

em saber que esta se pauta, por opção, pelo processo, pelo poema, por encontrar aí  

referências de saber muitas vezes ignoradas ou tomadas em segundo plano, suble-

vadas por modelos teóricos cientificistas. Mas, arte não seria sua própria teoria? “É”. 

Afirma Tunga a Felipe Scovino em Arquivo contemporâneo.

A conversa  com  Karin  Lambrecht  atravessa  toda  esta  dissertação,  podendo-se 

mesmo dizer que é anterior e posterior a ela. As questões em aberto se colocam 

numa relação com o tempo para além da predefinição de uma pesquisa acadêmica, 

que pode ser retomada em outras frentes de trabalho, como aberturas de um devir,  

não como resposta, mas como um lance para novos deslocamentos.
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[…] em nossos dias, a história é o que transforma os documentos 
em  monumentos  e  que  desdobra,  onde  se  decifravam  rastros 
deixados pelos homens,  onde se tentava reconhecer  em profun-
didade o que tinham sido, uma massa de elementos que devem ser 
isolados,  agrupados,  tornados  pertinentes,  inter-relacionados, 
organizados em conjuntos. Havia um tempo em que a arqueologia, 
como disciplina dos monumentos mudos, dos rastros inertes, dos 
objetos  sem  contexto  e  das  coisas  deixadas  pelo  passado,  se 
voltava para a história e só tomava sentido pelo restabelecimento 
de um discurso histórico; poderíamos dizer, jogando um pouco com 
as  palavras,  que  a  história,  em  nossos  dias,  se  volta  para  a 
arqueologia ̶ para a descrição intrínseca do monumento.133

134

133 FOUCAULT, 1987, p.8.
134 Todas as frases nas páginas vazadas à frente são citações diretas. (DELEUZE, Gilles; GUATTARI, 
Felix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. v. 1).



um rizoma não começa nem conclui



ele se encontra sempre no meio



a árvore é filiação, mas o rizoma é aliança



 "e... e... e..."



riacho sem início nem fim



o grande canto da terra



terras desconhecidas



tudo é coextensivo a tudo



ontologia como geologia



ao invés do ser, a terra



...de que a terra é feita?



quem fez da terra o que ela é?



a terra é a grande máquina



há apenas devires



quem deu esse corpo à terra?



como criar para si um corpo sem órgão?



à interpretação, eles opõem a experimentação



o que é que aconteceu?
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Cópia em tamanho reduzido do caderninho de anotação de Karin Lambrecht 
do 3º Festival de Verão (1991), enviado para o autor em 14 março 2013.
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CONSIDERAÇÕES

Penso numa fala de Waltercio Caldas sobre a linha do horizonte, talvez porque ilus-

tra bem este intento explicativo: aquele lugar onde céu e terra se encontram, apenas 

no olhar. Se tentamos nos aproximar, ela se afasta, inalcançável, mas, ainda assim, 

sem alcançá-la, ela nos toca em algum lugar.

Este trabalho se concentrou na construção de uma abertura. Por esse motivo evitei o 

ensaio e o artigo como método, porque, sendo formas solitárias de enunciação, ten-

deriam a relegar o leitor a receptor de uma opinião meramente pessoal. Embora não 

tenha me negado a opinar e avaliar, tentei fazê-lo no contexto das conversas, uma 

opinião entre outras.

Tentei fugir a alguns clichês, evitei usá-los. Aqueles que dizem respeito a uma pseu-

docrítica  sobre  a  arte  local,  por  exemplo.  Preferi  a  construção  de  um  espaço 

movente, como aquela linha do horizonte. Busquei a condição de exercitar a teoria 

como um modo de prática potencializadora da desmobilização de alguns desses cli-

chês, no sentido de trazê-los à evidência em certos momentos, como modo de des-

naturalização às  falas,  no  sentido  de potencializar  a  presença dos interlocutores 

envolvidos nas conversas, sem me excluir, claro. 

A desnaturalização das falas teria como objeto acionar figuras históricas, opacas, 

envolvidas num esforço, na maioria das vezes antagônicos. Daí a necessidade de 

evitar o modelo “entrevista”. O esforço é no sentido de potencializar o lugar especial 

do interlocutor como aquele que aceitou um convite para construir junto um dos frag-

mentos do discurso.

A teoria  se  confunde,  neste  caso,  com o esforço  da conversa atravessada pela 

dúvida constante sobre o que poderia construir com essas falas. Por exemplo, em 

algumas das conversas me é exigido um posicionamento quanto à suspensão do 

que considero um clichê fortemente implantado na cultura discursiva local, sendo 

esse exatamente o que diz respeito à inexistência de uma experiência forte em arte 

no Espírito Santo.  Meu esforço consistiu  em tentar  construir  um argumento para 
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demonstrar não só algumas experiências em arte, mas também a função produtiva 

— negativa — dos clichês na veladura da história, quando não, na sua total oblitera-

ção. Tentei, por meio dos exemplos citados e do estudo de caso escolhido para este 

trabalho, fugir à análise historicista. Procurei nas falas as ligações fortes para ativar  

um processo, assim como o faz o projeto Você gostaria de participar de uma experi-

ência artística?, de Ricardo Basbaum. Apenas como exemplo possível a se contra-

por e tensionar um modelo de visão dominante. 

As conversas podem ser entendidas como um movimento poético, vivenciadas como 

intensidades de contato. O trabalho de Ricardo Basbaum é apresentado como um 

modelo de análise, na medida em que sua experiência busca retirar do objeto a 

potência artística e transferi-la para as relações entre objetos, pessoas e instituições. 

A arte deixa de ser um objeto específico para tornar-se uma relação específica, exi-

gente de um outro tipo de contato e de um outro modo de conversa, sempre um des-

locar-se de “diferença em diferença”.

O título geral da pesquisa — Amarelinho: uma experiência com arquivos dos Festi-

vais  de Verão em Nova Almeida  — sintoniza  a ideia  de  conversa e experiência 

como potencial de movimento mais próximo ao poético, uma relação entre o contar 

uma história e o construir essa história. Então, uma e outra multifacetada, fragmen-

tada. É aí que o aporte poético comparece para se constituir em aparente coesão,  

heterogenia e dispersão discursiva. 

Exemplos do que chamei de força polifônica dos discursos podem ser encontrados 

em  minuciosos  relatos,  precisos  e  ricos  em  detalhes  que  por  si  são  valiosos 

testemunhos da riqueza e importância dos Festivais em Nova Almeida. Em alguns 

relatos é possível perceber a visão objetiva, sensível e fecunda da história do Centro 

de Artes e de seu desempenho como instituição agenciadora dos ideais artísticos de 

uma época. Mas uma tal fala pode, logo em seguida, ser tensionada — se quisermos 

— por um outro olhar, uma outra experiência igualmente construída na relação com 

a  instituição,  mas  construída  de  outro  modo  ― talvez,  melhor  dizer,  um  outra 

experiência do instituir artístico num certo momento e lugar. Então a instituição, em 

um mesmo período, é vista de modo bastante diverso. Importa destacar que, nessas 
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condições, o discurso mantém uma relação com os fluxos vitais e seu viés político. 

Uma fala pode o tempo todo atritar uma outra, sem, contudo, assumir em definitivo o 

status de verdade única, funcionando sempre num ambiente de relações. É nesse 

sentido  que  Amarelinho aparece  como  elemento  aglutinador  da  experiência,  um 

dispositivo das conversas produzidas com alguns participantes do evento para um 

registro histórico polifônico.

Neste caso, interessa colocar em suspensão julgamentos definitivos para que eles 

possam ser elaborados no ato de leitura e releitura nos diversos agrupamentos e 

reagrupamentos possíveis, mas igualmente interessa colocar em evidência a força 

das falas e seu vínculo com o real. Vale lembrar ainda que o vínculo com o real aqui 

se estabeleceu dentro daquelas referências apresentadas, em que ficção e realidade 

não  se  dão  como  opostos.  O  discurso  se  faz  em  um  entrecruzamento  desses 

campos em sintonia com o pensamento de Michel Foucault, para quem o discurso 

deveria se apresentar “[...] sem conclusão e sem imagem, sem verdade nem teatro, 

sem prova, sem máscara, sem afirmação, independente de todo o centro, isento de 

pátria e que constitui seu próprio espaço como o fora em direção ao qual, fora do 

qual, ele fala”. Ainda como diz esse autor, o gesto de ficção não quer “[...] fazer ver o 

invisível”,  mas consiste “[...]  em fazer ver o  quanto é invisível  a invisibilidade do 

visível”.135 

 

135 FOLCAULT apud BASBAUM, 2007, p. 56.
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Inscrições - Setor de Galerias do Centro de Artes/Ufes

Ademir Antonio Rosalém
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• desenho Marco Túlio Rezende
• artes gráficas Ana Raquel
• criação tridimensional - escultura Iole de Freitas
• Joalheria José Aguilar Lorenzutti
• papel artesanal Hilal Sami Hilal
• materialidade da pintura Carlos Alberto Fajardo
• teatro Paulo de Paula
• estamparia Renato Caseira
• tecelagem Ronaldo Mateus
• desenho Orlando da Rosa Faria
  e Ivanild Brunow

Em janeiro de 1989, realizamos, em Nova Almei-
da, o 1º Festival de Verão, ocasião em que também 
a comunidade recebia de volta, restaurada pelo 
SPHAN, a Igreja dos Reis Magos. 

Um novo marco ficou estabelecido na história só-
cio-cultural daquela comunidade e do Estado, pro-
jetando, positivamente, o Espírito Santo no cenário 
cultural do País.

Nova Almeida, durante 15 dias, na Residência dos 
Jesuítas, abrigou artistas, professores universitários 
e comunidade em geral; todos imbuídos do mesmo 
espírito, o do fazer artístico. Entendemos, entretan-
to, que este trabalho foi apenas o início de uma lon-
ga trajetória que pretendemos alcançar para que, de 
fato, o Festival de Verão venha a constituir-se num 
referencial cultural para todo o Estado promovendo 
o intercâmbio com todo o País.

Comissão organizadora

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes. Sala de arquivos. 1º Festival de Verão em Nova 

Almeida. Relatório, 1990.
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Tapeçaria/tecelagem

Ronaldo Mateus Lima

Buscará despertar o interesse da comunidade 
de valorizar a matéria-prima regional possibili-
tando técnicas alternativas da tapeçaria e tece-
lagem com enfoques de expressão, utilitária e 
poética.

• criação tridimensional 
 Marcos Coelho Benjamim
• desenho Marco Túlio Rezende
• estamparia Renato Caseira
• gravura Rubem Grillo
• joalheria José Aguilar Lorenzutti
• materialidade da pintura Carlos Alberto Fajardo
• papel artesanal Hilal Sami Hilal
• pintura Ivanild Brunow e Joyce Brandão
• pintura e reflexão Loio Pérsio
• tapeçaria/tecelagem Ronaldo Mateus Lima
• teatro Paulo de Paula

Papel artesanal

Hilal Sami Hilal
A oficina mostrará as diversas técnicas de fa-
bricação do papel, utilizando e valorizando a 
matéria-prima regional e nacional.

[...] Já é de conhecimento de todos que a Uni-
versalidade Federal do Espírito Santo, hoje, 
apoiada pelo Estado e pela iniciativa privada, 
promove pela segunda vez um Festival de Arte 
onde se confrontam grandes nomes das artes 
plásticas, de renome nacional e local, propi-
ciando um intercâmbio cultural do maior signifi-
cado e importância para os artistas plásticos de 
nosso Estado. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes. Sala de arquivos.

2º Festival de Verão em Nova Almeida. Relatório, 1990.

Estamparia

Renato Caseira

Demostração com experiências práticas, as di-
versas possibilidades técnicas da estamparia, 
utilizando meios alternativos.

Joalheria

José Aguilar Lorenzutti
Objetiva desenvolver processos técnicos espe-
cíficos, possibilitando o aproveitamento de ma-
teriais alternativos.

Materialidade da pintura

Carlos Fajardo
A oficina objetiva introduzir uma reflexão siste-
matizada sobre a questão da materialidade na 
pintura, através da discussão da produção de-
senvolvida em atelier.

Teatro

Paulo de Paula
A partir de improvisações, mímicas, jogos e di-
nâmicas de grupo, a oficina trabalhará a criação 
e a interpretação de personagens. Serão reali-
zados, ainda, exercícios de sensibilização e de 
expressão corporal.
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Pintura e reflexão

Loio Pérsio

A oficina destacará o aspecto filosófico da ex-
pressão plástica a partir da análise dos projetos 
propostos.

Pintura

Ivanild Brunow
Joyce Brandão

Desenvolverá técnicas específicas, diversifi-
cando materiais e suportes, considerando as 
propostas apresentadas.

Criação tridimensional

Marcos Coelho Benjamim
Abordará os diversos aspectos da linguagem 
tridimensional, extrapolando os limites conven-
cionais na exploração e emprego dos materiais.

Desenho

Marco Túlio Rezende
Abordará os diversos aspectos do desenho 
como linguagem autônoma, seus componen-
tes estruturais e de representação. Trabalhará, 
ainda, a conscientização dos comportamentos 
gestuais e seu registro gráfico.

Gravura

Rubem Grillo

Trabalhará as técnicas do corte liso e de topo 
aplicadas aos processos da gravura em madei-
ra e linóleo.
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Desenho e pintura

Paulo Cesar H. Jeveaux

Experiências com desenho e pintura através de 
propostas não tradicionais que envolvam o alu-
no ao autoconhecimento.

• anotações urbanas Kleber Perini Frizzera
• criação tridimensional: objetos 
 Marcos C. Benjamim
• descondicionamento do olhar: 
  linguagem fotográfica Cláudio Feijó
• desenho  Evandro Salles
• desenho e pintura Paulo Cesar H. Jeveaux
• escultura - criação tridimensional José Resende
• estamparia Renato Carvalho Caseira
• introdução à fotografia Simone Guimarães
• joalheria  José Aguilar Lorenzutti
• panorama nacional das artes plásticas: arte
 e dinheiro (palestra) Paulo Herkenhoff
• pintura e reflexão Loio Pérsio
• pintura processo e observação Karin Lambrecht
• tapeçaria/mosaico/tecelagem Freda Jardim
• gravura Rubem Grillo

Introdução à fotografia

Simone Guimarães
Visa a iniciar os alunos na técnica da fotogra-
fia. Teórica: Breve histórico da fotografia. O ma-
terial sensível – o filme, o papel, o emprego e 
o manuseio da máquina fotográfica. Prática: A 
tomada fotográfica (atividade de campo e estú-
dio), revelação de filmes, ampliação de negati-
vos e exposições dos trabalhos realizados.

Desde 1989 a Universidade Federal do Espírito 
Santo, através do Centro de Artes, com o apoio 
da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, Governo 
do Estado do Espírito Santo e Prefeitura Municipal 
da Serra veem oferecendo à comunidade de Nova 
Almeida o Festival de Verão.
Este projeto visa a proporcionar aos participantes 
formação e aperfeiçoamento através de Oficinas, 
Debates, Teatro, Concertos e outras atividades, 
garantindo à cultura uma maior abertura para al-
cançar um pleno desenvolvimento dentro de nos-
so Estado e, ao mesmo tempo, proporcionar a 
integração da academia com o saber informal de 
nosso povo.
Ao coordenar este projeto, a Universidade, mais 
uma vez, cumpre o seu papel de agente da cultura 
na comunidade onde está inserida, atingindo, des-
sa forma, o seu programa de uma universidade 
aberta e integrada com a comunidade.
Com o desenvolvimento desta proposta, a Uni-
versidade, através do Centro de Artes, coloca-se 
entre as Instituições Públicas que, paulatinamen-
te, vêm cumprindo seu compromisso com nosso 
Estado e com todo o nosso país.

Rômulo Augusto Penina - Reitor

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes. Sala de arquivos. 3º Festival de Verão em 

Nova Almeida. Catálogo, 1991.

Estamparia

Renato Caseira

Demostração com experiências práticas, as di-
versas possibilidades técnicas da estamparia, 
utilizando meios alternativos.

Joalheria

José Aguilar Lorenzutti
Objetiva desenvolver processos técnicos espe-
cíficos, possibilitando o aproveitamento de ma-
teriais alternativos.

Anotações urbanas

Kleber Perini Frizzera
A oficina objetiva o desenvolvimento da leitura e 
crítica do espaço construído e sua relação com 
a natureza, através da observação e vivência 
de Nova Almeida, registrada através da palavra 
e do desenho.

Pintura e reflexão

Loio Pérsio
A oficina destacará o aspecto filosófico da ex-
pressão plástica a partir da análise dos projetos 
propostos.
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Descondicionamento do olhar: linguagem 
fotográfica

Claudio Feijó
A oficina é destinada a fotógrafos, artistas plás-
ticos e visuais, e a educadores em áreas cor-
relatas. Não há restrições quanto ao nível de 
formação dos participantes, a ser iniciantes.

Pintura e reflexão

Loio Pérsio
A oficina destacará o aspecto filosófico da ex-
pressão plástica a partir da análise dos projetos 
propostos.

Criação tridimensional: objetos

Marcos Coelho Benjamim

Abordará os diversos aspectos da  linguagem 
tridimensional, extrapolando os limites conven-
cionais na exploração e emprego dos materiais.

Escultura

José Resende
Trata do questionamento de propostas expres-
sivas em que a “verticalidade”, que tradicio-
nalmente esteve vinculada à escultura, seja, 
“invertida” através de sua negação ou exacer-
bamento, não importa, mas nunca admitida 
como solução primeira e necessária.

Desenho

Evandro Salles
A oficina é dirigido a pessoas que já possuem al-
guma prática e desenvolvimento em artes plás-
ticas e queiram seu aprofundamento na direção 
da construção de uma linguagem pessoal usan-
do o instrumental do desenho. Entendendo-se 
o desenho não como um universo fechado de 
técnicas ou materiais, mas como uma aborda-
gem e raciocínio específico que o diferencia e 
delimita como processo de expressão poética.

Pintura: processo e observação

Karin Lambrecht

Ensaios em atelier e campo. Observar as coi-
sas visíveis (ex.: a paisagem...) e olhar para 
aquilo que está abaixo da superfície; não existe 
forma sem conteúdo, nem matéria sem espírito.

Tapeçaria/Mosaico/Tecelagem

Freda Cavalcante Jardim
Tem por objetivo propiciar ao aluno o conheci-
mento técnico e teórico, disciplinando o uso de 
materiais afins ou alternativos. 

Gravura

Rubem Grillo
Trabalhará as técnicas do corte liso e de topo 
aplicadas aos processos da gravura em madei-
ra e linóleo.
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“Panorama nacional das artes plásticas” 
(arte e dinheiro)

Paulo Herkenhoff
A palestra teve como tema central a relação 
entre arte e dinheiro, passando pelo valor da 
obra e pela representação do valor monetário 
na obra de arte.

Ficha técnica

Rômulo Augusto Penina
Reitor

Carlos Coutinho Batalha
Vice-Reitor

Siliégio Gomes Ramalho
Diretor do Centro de Artes - Ufes

José Carlos Vilar de Araujo
Coordenador-geral

Antônio Aristides Correa Dutra
Coordenador de assuntos culturais
Projeto gráfico do cartaz e peças de divulgação

Simone Aparecida de Assis Guimarães
Registro fotográfico

Celso Adolfo Salles Ramos
Maria Lúcia Rosário Sampaio
Inscrições - Setor de Galerias do Centro de Artes / Ufes
Ademir Antonio Rosalém
Archimedes Pereira G. Filho (Secretário)
Benedito Ruy Simões
Geraldo Wetler
Colaboração especial (equipe de apoio)
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Está acontecendo o 4º Festival de Verão, promovido 
pela Ufes. A viabilização desse acontecimento tem 
se tornado um grande desafio para a Instituição.
Arte pra quê?
Se fôssemos analisar a conjuntura atual do País, 
com o atual quadro recessivo, realizar o evento seria 
um paradoxo.
Na complexidade de nosso Universo, desempenha-
mos também o papel que nos cabe. Ou seja, promo-
ver o ensino, a discussão, a cultura.
O Festival tem pautado um elenco de oficinas teó-
ricas e práticas, além da programação de palestras 
e mesas-redondas, sistematizando um confronto de 
ideias e ou um intercâmbio cultural, conduzindo o 
fazer artístico dentro do aspecto pragmático ou con-
ceitual.
A tônica do Festival tem sido a qualificação das ofi-
cinas oferecidas, o que propicia aos participantes 
acentuada assimilação das questões envolvidas, 
oportunizando um contato imediato com o panorama 
atual das artes plásticas.
Objetivando a inserção do Festival no circuito das ati-
vidades culturais de nosso país, estamos engajados 
nesse processo, dentro de nossas limitações, real-
çando a participação da instituição com o desenvol-
vimento cultural.

Comissão Organizadora.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes. Sala de arquivos.  

4º Festival de Verão em Nova Almeida. Catálogo, 1992.

Ficha técnica

Roberto da Cunha Penedo
Reitor
Carlos Coutinho Batalha
Vice-reitor
Seliégio Gomes Ramalho
Diretor do Centro de Artes
José Carlos Vilar de Araujo. 
Vice-diretor do Centro de Artes
Coordenador-geral do Festival
Hilal Sami Hilal
Coordenador de oficinas 
Projeto gráfico do cartaz e peças de divulgação
Hilal Sami Hilal
Coordenador de oficinas 
Projeto gráfico do cartaz e peças de divulgação
Luiz Fernando Comarella. 
Coordenador de assuntos culturais
Ruth Reis
Departamento de Comunicação Social - Ufes
Archimedes Gonçalves Pereira Filho 
Secretário
Amaury Cesar Siqueira
Geraldo Wetler
Ademir Antônio Rozalém
Benedicto Ruy Simões
José Joaquim dos Santos
Equipe Técnica

Suporte e tintas: aplicação

Attílio Colnago Filho
Desenvolvimento de estudos visando a proces-
sos de produção de materiais artísticos, contri-
buindo para a criação de uma sistemática de 
pesquisas voltada para a “cozinha da pintura”, 
utilizando pigmentos e aglutinantes naturais e 
sintéticos na produção de várias tintas e supor-
tes, acentuando a necessidade de simplifica-
ção do pensamento em relação aos materiais 
e dotando do conhecimento necessário sobre 
as técnicas suas evoluções históricas, os ele-
mentos e equipamentos usados nos processos 
de fabricação e os suportes adequados a cada 
técnica.

Joalheria

José Aguilar Lorenzutti
Objetiva desenvolver processos técnicos espe-
cíficos, possibilitando o aproveitamento de ma-
teriais alternativos.

Estamparia

Renato Caseira

Demostração com experiências práticas, as di-
versas possibilidades técnicas da estamparia, 
utilizando meios alternativos.

Desenho e pintura

Paulo Cesar H. Jeveaux

Experiências com desenho e pintura através de 
propostas não tradicionais que envolvam o alu-
no ao autoconhecimento.

• anotações urbanas Kleber Perini Frizzera
• cerâmica/objeto: rakú Máximo Soalheiro
• construção e pensamento da linguagem 
 visual Evandro Salles
• criação tridimensional: trânsito do objeto 
  ou lugar da escultura Arthur Lesher
• descondicionamento do olhar:
  linguagem fotográfica Cláudio Feijó
• desenho Paulo Cesar H. Jeveaux
• estamparia Renato Carvalho Caseira
• fundamentação teórica da obra de arte 
  (seminário) Paulo Herkenhoff
• introdução às coisas Milton Machado
• joalheria José Aguilar Lorenzutti
• pintura Karin Lambrecht
• suporte e material na criação 
 Marcos Coelho Benjamim 
 e Marco Túlio Resende
• suporte tintas e aplicação Attílio Colnago Filho

Anotações urbanas

Kleber Perini Frizzera
A oficina objetiva o desenvolvimento da leitu-
ra e crítica do espaço construído e sua relação 
com a natureza, através da observação e vi-
vência de Nova Almeida, registrada em palavra 
e do desenho.
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Construção e pensamento 
da linguagem visual

Evandro Salles
A oficina é dirigida a pessoas que já possuem al-
guma prática e desenvolvimento em artes plás-
ticas e queiram seu aprofundamento na direção 
da construção de uma linguagem pessoal usan-
do o instrumental do desenho. Entendendo-se 
o desenho não como um universo fechado de 
técnicas ou materiais, mas como uma aborda-
gem e raciocínio específico que o diferencia e 
delimita como processo de expressão poética.

Criação tridimensional: trânsito do objeto 
ou lugar da escultura

Artur Lescher

O curso visa a analisar as possibilidades da es-
cultura contemporânea, priorizando a relação 
entre o objeto e o espaço. Discutindo a auto-
nomia da obra e seus diversos modos de se 
relacionar com o espaço arquitetônico e outros. 
A partir de exercícios práticos, textos e referên-
cias a produções atuais, serão apresentados 
conceitos como apropriações, escultura efême-
ra, intervenção, instalação, etc. 

Introdução às coisas

Milton Machado
Algumas reflexões teóricas e muito exercícios 
práticos sobre as coisas do mundo. Do nome 
comum ao nome próprio. Jogos semânticos. 
Processos de significação: partindo da vulga-
ridade de objetos quaisquer (da natureza, dos 
artefatos humanos), chegar a novas significa-
ções desses objetos e até, eventualmente, a 
suas possibilidades de constituírem obras de 
arte. Produção de objetos pequeno, médio e 
de grande porte, de instalações ambientais, 
tomando como suporte as matérias-primas o 
espaço natural de Nova Almeida (a suas exten-
sões para o mundo), o espaço construído (es-
paços da casa, da cidade, espaços sociais) e 
seus diversos equipamentos (objetos, coisas, 
construções de todo tipo).

Pintura: processo e observação

Karin Lambrecht
Aspectos da pintura como: claro escuro, man-
chas livres, cor-tonalidade... Espaço virtual em 
oposição ao espaço real (tridimensional). A mão 
realiza ― isto é importante: mão e espírito an-
dam juntos. Proposta: realizar uma pintura so-
bre tela com chassis em grande formato. Fazer 
estudos e esboços com aquarela e guache ou 
têmpera preta.

Cerâmica/objeto: rakú

Máximo Soalheiro

Tradicional técnica de cerâmica, ligada ao Zen 
e a cerimônia do chá, originário do Japão. Visa 
a uma utilização na ótica contemporânea da 
técnica em foco. Característica principal de 
queima rápida, o que se presta à pesquisa de 
novas formas no conceito atual.

Suporte e material na criação

Marcos Coelho Benjamim
Marco Túlio Resende

Partindo de suporte e materiais simples ligados 
ao cotidiano, pretende-se um trabalho de expe-
rimentação e investigação sobre os vários as-
pectos ligados à criação contemporânea e às 
suas possibilidades.

Fundamentação teórica da obra de arte

Paulo Herkenhoff
Seminário aberto a estudantes e artistas que 
trabalham com quaisquer meios artísticos (pin-
tura, escultura, desenho, etc.).

Programa: 

a) Abordagem da arte como linguagem e da 
obra  como discurso. 

b) Discussão individualizada, com cada inscri-
to, do seu projeto atual em arte.

Descondicionamento do olhar - linguagem 
fotográfica

Claudio Feijó
A oficina é destinada a fotógrafos, artistas plás-
ticos e visuais, e educadores em áreas correla-
tas. Não há restrições quanto ao nível de forma-
ção dos participantes, a ser iniciantes.
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Expressão do papel

Paulo Cesar H. Jeveaux

Abordagens teóricas e aplicações das técnicas 
nos espaços bi e tridimensionais, envolvendo o 
papel e/ou celulose como referência.

• desenho: observação e crítica 
 Ana Luiza Guimarães
• estamparia Renato Carvalho Caseira
• expressão do papel Paulo Cesar H. Jeveaux
• joalheria José Aguilar Lorenzutti
• objeto e experimentação Lygia Pape
• oficina do barro Paulo Marendino 
  e Regina Rodrigues
• pintura Katie Van Schepenberg
• propaganda da arte Ricardo Basbaum
• refletindo a arte contemporânea:
  oficina teória Olívio Tavares Araújo
• reintrodução às coisas Arthur Lescher 
  e Milton Machado
• serigrafia Dionísio Del Santo
• suporte tintas e aplicação Attílio Colnago Filho

Joalheria

José Aguilar Lorenzutti
Objetiva desenvolver processos técnicos espe-
cíficos, possibilitando o aproveitamento de ma-
teriais alternativos.

O Festival de Verão do centro de Artes, em Nova 
Almeida, cada vez mais se insere no circuito de ati-
vidades culturais do Brasil como um encontro para 
aprendizagem, aperfeiçoamento e prazer [...].
Atrai participantes de várias regiões do País, propi-
ciando o contato entre jovens artistas e mestres con-
sagrados pelo talento. Uma troca de experiências, 
informações e reflexões enriquecedoras.
As oficinas oportunizam a exploração e as descober-
tas, o fazer artístico como um processo de investiga-
ção, análise de possibilidades de expressão poética. 
Um espaço onde ao “novo” corresponde apenas a 
liberdade de um criar independente de cânones de-
duzidos da técnica: nem a procura cega do “original”, 
nem a recusa tola do “antigo”. Uma combinação de 
linguagens; um “descondicionamento do olhar”; uma 
viagem simultânea em direções contrárias: de fora 
pra dentro; de dentro pra fora.
Matéria e espírito: duas faces da mesma moeda. 
Uma moeda chamada Arte, sempre necessária, que 
o 5º Festival de Verão em Nova Almeida pretende 
fazer circular.

   Comissão organizadora

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes. sala de arquivos. 

5º Festival de Verão em Nova Almeida. Catálogo, 1993.

Estamparia

Renato Caseira

Demostração com experiências práticas das di-
versas possibilidades técnicas da estamparia, 
utilizando meios alternativos.

Joalheria

José Aguilar Lorenzutti
Objetiva desenvolver processos técnicos espe-
cíficos, possibilitando o aproveitamento de ma-
teriais alternativos.

Oficina do barro

Regina Rodrigues
Paulo Marendino

Os participantes experimentarão processos de 
criação e investigação das possibilidades de 
aliar outros materiais ao barro, tais como: bam-
bu, tela, cimento, papelão, jornal, entre outros. 
A integração dos materiais se dará por meio de 
exercícios próprios que motivarão o participan-
te a criar e realizar seus próprios projetos, o que 
o levará a um maior contato consigo mesmo e, 
consequentemente, à descoberta de sua pró-
pria expressão.

Suporte e tintas: aplicação

Attílio Colnago Filho
Desenvolvimento de estudos visando a proces-
sos de produção de materiais artísticos, contri-
buindo para a criação de uma sistemática de 
pesquisas voltada para a “cozinha da pintura”, 
utilizando pigmentos e aglutinantes naturais e 
sintéticos, na produção de várias tintas e supor-
tes, acentuando a necessidade de simplifica-
ção do pensamento em relação aos materiais 
e dotando do conhecimento necessário sobre 
as técnicas suas evoluções históricas, os ele-
mentos e equipamentos usados nos processos 
de fabricação e os suportes adequados a cada 
uma.
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Desenho (observação e crítica)

Ana Luísa Guimarães Galvão

O desenho de observação como forma de 
conhecimento.

Objeto e experimentação

Milton Machado
Desenvolver a percepção para o uso e passa-
gens entre as linguagens verbal e visual. Será 
feita ainda uma interação permanente entre a 
prática da construção de objetos e uma teoriza-
ção na elaboração dos conceitos que alimenta-
rão a criação.

Pintura

Katie Van Scherpenberg
Relação histórica entre os materiais de pintura 
e a formação da imagem. O artista deve ser um 
artesão de seu instrumental de trabalho, desco-
brindo, assim, na dialética entre a matéria e a 
imagem, a possibilidade de um caminho para o 
saber, por meio da pintura.

Reintrodução às coisas

Milton Machado
Artur Lescher

Algumas reflexões teóricas e muito exercícios 
práticos sobre as coisas do mundo. Do nome 
comum ao nome próprio. Jogos semânticos. 
Processos de significação: partindo da vulga-
ridade de objetos quaisquer (da natureza, dos 
artefatos humanos), chegar a novas significa-
ções desses objetos e, até eventualmente, a 
suas possibilidades de constituírem, obras de 
arte. Produção de objetos pequeno, médios e 
de grande porte, de instalações ambientais, 
tomando como suporte as matérias-primas o 
espaço natural de Nova Almeida (as suas ex-
tensões para o mundo), o espaço construído 
(espaços da casa, da cidade, espaços sociais) 
e seus diversos equipamentos (objetos, coisas, 
construções de todo tipo).

Serigrafia

Dionísio Del Santo
Averiguar uma série de recursos práticos que 
que este processo de impressão pode oferecer 
como possibilidde de criação autônoma.

Propaganda da arte: conversas

Ricardo Basbaum
Conversar sobre algumas questões da arte 
contemporânea, tais como: 

• o campo ampliado da arte; 

• o moderno e o contemporâneo; 

• a prática da arte como intervenção 
 no campo da cultura; 

• a não segmentação das linguagens artísticas.

Refletindo a arte contemporânea

Olívio Tavares de Araújo
O processo de criação nas várias artes envol-
vendo algumas constantes entre elas. Um ciclo 
de conversas sobre os seguintes temas:

• A intuição criadora: Volpi e a chegada                    
do acerto

• Uma chave de leitura: ethos e pathos:                  
de Farnese a Tomie

• Acaso e feedback: enfrentando os travestis

• Mozart e Deus: a sobrevivência                                             
do artista a si mesmo.

Ficha técnica

Roberto da Cunha Penedo
Reitor

Artelírio Bolsanelo
Vice-reitor

José Carlos Vilar de Araujo 
Diretor do Centro de Artes
Coordenador-geral

Kleber Perine Frizzera
Vice-diretor do Centro de Artes

Hilal Sami Hilal
Coordenador de oficinas
Projeto gráfico do cartaz e peças de divulgação

Luiz Fernando Comarella 
Coordenador de assuntos Culturais

Ruth Reis
Departamento de Comunicação Social - Ufes

Archimedes Gonçalves Pereira Filho 
Secretário

Amaury Cesar Siqueira
Geraldo Wetler (coordenador)
Ademir Antônio Rozalém
Benedicto Ruy Simões
José Joaquim dos Santos
Equipe Técnica
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O objeto tridimensional 
como meio: experimentação com fibras

Shirley Paes Leme
Explorar as possibilidades das fibras como ma-
terial alternativo na construção de objetos bi e 
tridimensionais.

Público-alvo: artistas e estudantes de arte.

• arte brasileira e internacional: produção 
 e circuito no século XX Tadeu Chiarelli
•  construção e pensamento da 
 linguagem visual. Evandro Salles
•  encontro com Nelson Leirner
•  encontro com Nuno Ramos
•  barro e forma: natureza 
   e construção Regina Rodrigues
• iniciação à fotografia Gorete Dadalto
•  objeto tridimensional como meio: experimentação 

com fibras Shirley Paes Leme
•  oficina de desenho: fabricação e utilização 
   de pastel seco Valdelino G. dos Santos
•  oficina de pintura Ronaldo Rego Macedo
•  reflexões sobre a prática de ensino das artes 
   no 1º grau Maria Auxiliadora Corassa
•  sopa de letras William Golino
•  suporte e tintas: aplicação Attílio Colnago

Encontro com

Nelson Leirner
Oficina prática com reflexão crítica. 

Público-alvo: interessados.

O Festival de Verão de Nova Almeida privilegia a 
Arte Contemporânea. Considerando as dificuldades 
de compreendê-la seja pela mutabilidade, instabili-
dade, aleatoriedade, pluralidade de seus códigos, 
seja por sua sincronicidade com o momento vivido. 
O Festival de Nova Almeida constitui-se num esforço 
importante de organizar e viabilizar a consistência da 
Arte Contemporânea, exibindo, definindo e amplian-
do sua face pública.
[...]
Após o 5º Festival (1993), a comunidade de Nova 
Almeida e o Centro de Artes da Universidade Federal 
do Espírito Santo compreenderam a necessidade de 
que as atividades artísticas e culturais tivessem con-
tinuidade no resto do ano e iniciaram-se discussões 
para implantar cursos na área de aprendizagem e 
experimentação em artes para a comunidade local. 
Esta nova atividade despertada pelo Festival de Ve-
rão, tem, sobretudo, a importância de criar um víncu-
lo cotidiano entre a comunidade local, o espaço do 
colégio dos Reis Magos e as artes.

Comissão organizadora

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes, sala de arquivos. Sala de Arquivos.

6º Festival de Verão em Nova Almeida. Projeto, 1994.

SoPa De LeTRaS

Willian Golino
Estudos de crítica de Arte.

Objetivo: Historiar o Festival de Verão através 
da crítica sobre suas artes e seus discursos.

Assistente: Renato Mariano

Público-alvo: Gente interessante.

Inscrição: Deverá ser enviado, junto com a ficha 
de inscrição, um texto com até duas laudas da-
tilografadas, discutindo um problema que consi-
dere relevante na arte no Brasil e uma proposta 
de prato comestível, que seja uma crítica sobre 
a arte dos oficineiros do festival [...].

Construção e pensamento da linguagem visual

Evandro Salles
A linguagem, os elementos que constituem a 
obra são resultantes de uma construção e uma 
longa reflexão através de meios específicos. 
O exercício, prática e experimentação desses 
meios são o objeto dessa oficina. Usou-se como 
instrumento o desenho, xerox, elementos do tri-
dimensional, texto, fotos ou outros elementos 
surgidos durante o processo de trabalho.

Público-alvo: Artistas e estudantes de artes.

Barro e forma: natureza e construção

Regina Rodrigues

Barro e forma será uma oficina onde o partici-
pante terá uma relação direta com a matéria 
― o barro ― vivenciando processos de criação 
e buscando, através de exercícios próprios, a 
construção da forma e os processos técnicos 
da cerâmica.

Monitor: Maria Aparecida Ramaldes Lins.

Público-alvo: Professores de Educação Artísti-
ca e de 1ª a 4ª séries do primeiro grau.

Oficina de pintura

Ronaldo Rego Macedo
Explorar questões intrínsecas à natureza da 
pintura. Serão observadas questões da pintura 
contemporânea, a autonomia da cor, o aspecto 
técnico e sua contextualização.

Público-alvo: Artistas e estudantes de arte em 
geral.
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Suporte de tintas: aplicação

Attílio Colnago Filho

O desenvolvimento de estudos visando pro-
cessos de produção de materiais artísticos, 
contribuindo para a criação de uma sistemática 
de pesquisas voltadas para a “cozinha da pin-
tura”. Serão utilizados pigmentos e aglutinantes 
naturais e sintéticos na produção de várias 
tintas e suportes, acentuando a necessidade 
da simplificação do pensamento em relação a 
materiais e dotando do conhecimento neces-
sário sobre as técnicas, sua evolução histórica, 
os elementos e equipamentos usados no pro-
cesso de fabricação e os suportes adequados 
para cada uma. 

Público-alvo: Artistas e estudantes de arte.

Arte Brasileira Internacional: produção 
e circuito no século XX

Tadeu Chiarelli
A reflexão sobre a produção artística no século 
XX; a especificidade do circuito brasileiro e seu 
relacionamento com o circuito internacional a 
partir do final do século XIX.

Público-alvo: Estudantes de arte e artistas.

Encontro com 

Nuno Ramos
O desenvolvimento de propostas dadas e de 
trabalho individual do estudante, simultanea-
mente, como material básico para discussão e 
reflexão.

Público-alvo: Artistas e estudantes de artes.

Oficina de desenho: fabricação 
e utilização de pastel seco

Valdelino G. dos Santos (Didico)

Enfatizar o processo de fabricação e utilização 
do giz pastel como paradigma para uma Arte-
Educação centrada na interação do Homem/
Técnica/Produto. 

Assistente: Emílio Aceti

Público-alvo: Professores de Educação Artística 
de 1º grau.

Reflexões sobre a prática de ensino 
das artes no 1º grau

Maria Auxiliadora Corassa

Reciclar os professores de Educação Artística 
de 5ª a 8ª séries, bem como os professores 
de 1ª a 4ª séries, possibilitando contato para a 
troca de experiências.

Público-alvo: Artistas e estudantes de arte.

Iniciação à fotografia

Gorete Dadalto
Introduzir a técnica fotográfica através do pro-
cesso alternativo – Pin Hole (caixa escura). 
Construção de câmera fotográfica, realização 
de fotografias e processamento químico. 

Objetivo: Oferecer subsídios báicos para inicia-
lizar o professor de Educação Artística na técni-
ca fotográfica, através da Pin Hole; despertar o 
interesse dos professores para a utilização das 
técnicas em sala de aula.

Público-alvo: Professores de Educação Artísti-
ca da rede pública e particular de ensino.

Ficha técnica

Roberto da Cunha Penedo
Reitor

Artelírio Bolsanelo
Vice-reitor
José Carlos Vilar de Araujo 
Diretor do Centro de Artes / Coordenador-geral do Festival
Kleber Perine Frizzera
Vice-diretor do Centro de Artes
Hilal Sami Hilal
Coordenador de oficinas
Ronaldo Barbosa / Rodrigo Mattos
Projeto gráfico do cartaz e peças de divulgação
Luiz Fernando Comarella 
Coordenador de assuntos Culturais

Ruth Reis
Jornalista responsável
Archimedes Gonçalves Pereira Filho
Secretário
Amaury Cesar Siqueira
Geraldo Wetler (coordenador)
Ademir Antônio Rozalém
Benedicto Ruy Simões
José Joaquim dos Santos
Equipe Técnica
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Pintura e seus materiais

Katie Van Scherpenberg
O curso enfoca uma relação histórica entre 
os materiais de pintura e a formação da 
imagem. Propõe que o artista seja artesão 
de seu instrumento de trabalho, descobrindo 
assim a dialética entre a matéria e a imagem a 
possibilidade de um caminho para o saber, por 
meio da pintura.

• a pintura e seus materiais 
 Katie Van Schepenberg
• considerações sobre o exercício da crítica 
  da arte e curadoria Agnaldo Farias
• expressão bi-tridimensional Nelson Leirner
• natureza x cultura: percursos - configurações 
 Ivens Machado
• objeto + conceito Ricardo Basbaum
• observação e memória - visão Carlos Clémem
• oficina de desenho Mauro Lúcio Starling
• oficina de estamparia Madalena Maria Zanotti
• oficina de grafite Valdelino G. dos Santos
• oficina de pintura Ronaldo Rego Macedo
• suporte e tintas - aplicação Attílio Colnago
• um forno de papel Adel Souki
• oficinas infantis
 Emílio Acetti / Alexandre Freitas (Desenho)
 Denilson Coelho/Alberto C. de Souza (Papier Machê)
 Tatiana Campagnaro / Terezinha Drago (Cerâmica)

Expressão bi-tridimensional

Nelson Leirner
O curso propõe uma série de exercícios concei-

tuados através da prática e do debate. 

• Corpo de ideias
• O processo do artista - “tempo”
• O espaço como alteração na visualidade
• Colagens como suporte
• O grande formato
• Discussão teórico-prática sobre instalação

Pela sétima vez consecutiva, a Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes) realiza o Festival de Verão 
em Nova Almeida. Voltado ao encontro de aprendiza-
gem, reflexão e debate sobre a arte contemporânea, 
o festival tem se destacado no cenário nacional como 
um lugar privilegiado de troca de experiências, con-
jugando ação e pensamento entre novos artistas e 
mestres reconhecidos nacional e internacionalmen-
te. Realizado na igreja e residência dos Reis Magos, 
imóvel tombado, do século XVI, espaço propício a 
descobertas e invenções, onde processos se tornam 
visíveis, linguagens poéticas são expostas, interagin-
do práticas e falas da contemporaneidade artística 
em oficinas de aprofundamento e ciclos de debates e 
palestras. Esforço de possibilitar aos jovens talentos, 
estudantes de artes e artistas, o contato com a dis-
cussão e os fazeres que permeiam a produção atual 
da arte no País, o Festival oferece também o acesso 
dos interessados da comunidade local a oficinas de 
iniciação artística, fazendo-os participar e conhecer 
as técnicas que abrem possibilidades novas e criati-
vas à inventividade e à expressão pessoal. Comple-
menta o Festival uma programação cultural, aberta a 
toda a comunidade.

Comissão organizadora

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes. Sala de arquivos. 

7º Festival de Verão em Nova Almeida. Folder, 1995.

Natureza X cultura

Ivens Machado

O curso pretende levar, através de elementos 
naturais, à percepção de configurações e 
percursos da arte e sua dicotomia básica 
entre consciência e inconsciência por meio de 
exercícios que propiciem desbloquear e quebrar 
resistências que impeçam melhor percepção do 
fazer artístico.

Oficina de pintura

Ronaldo Rego Macedo
O curso propõe explorar questões intrínsecas à 
natureza da pintura. Serão observadas questões 
da pintura contemporânea, a autonomia da cor, 
o aspecto técnico e sua contextualização.

Oficinas infantis

Desenho
Emílio Acetti

Alexandre Freitas

Papier Machê
Denilson Coelho

Alberto Carlos de Souza

Cerâmica
Tatiana Campagnaro

Terezinha Drago

Objeto + conceito

Ricardo Basbaum
Nem pintura, nem escultura. O objeto é a ca-
tegoria mais instigante da arte: seja através 
de sua construção, seja através de sua apro-
priação, o objeto pode assumir uma dimensão 
escultórica ou pictórica, mas também pode ser 
utilizado em instalações ou performances.

Este curso visa a discutir o objeto e sua dimen-
são conceitual na arte contemporânea, através 
de leitura de textos e do exame da obra de al-
guns artistas. Será desenvolvida uma parte prá-
tica em que cada aluno, progressivamente tra-
balhará um projeto de construção de um objeto.
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Suporte de tintas: aplicação

Attílio Colnago Filho

Desenvolvimento de estudos visando pro-
cessos de produção de materiais artísticos, 
contribuindo para a criação de uma sistemática 
de pesquisas voltada para a “cozinha da pin-
tura”. Serão utilizados pigmentos e aglutinantes 
naturais e sintéticos na produção de várias 
tintas e suportes, acentuando a necessidade 
da simplificação do pensamento em relação a 
materiais e dotando do conhecimento neces-
sário sobre as técnicas, sua evolução histórica, 
os elementos e equipamentos usados no pro-
cesso de fabricação e os suportes adequados 
para cada um deles.

Um forno de papel

Adel Souki
Curso direcionado a artistas que queiram ex-
perimentar a argila como matéria, a professo-
res de Educação Artística que não tem forno, 
ou para ceramistas com trabalhos grandes que 
não caibam no forno tradicional, usando uma 
técnica diferente com resultados surpreenden-
tes, manchas e/ou coloridos.

Oficina teórica 

Agnaldo Farias
Considerações sobre o exercício da crítica da 
arte e curadoria.

Oficina de grafite

Valdelino G. dos Santos (Didico)

Discutir a visualidade urbana como espaço pro-
pício à livre manifestação de pensamento indi-
vidual e coletivo.

Evidenciar o grafite como meio de expressão 
poética, e não marginal, questionando a função 
pejorativa que a sociedade lhe atribue.

Conhecer e experimentar o estêncil como técni-
ca essencial para a produção e reprodução de 
imagens da pré e pós-modernidade.

Oficina de desenho

Mauro Lucio Starling

Oficina avançada de desenhos artísticos, rea-
lizados em pequenas dimensões, utilizando, 
como suporte, diversos tipos de papéis de 
marca Shoellershammer (fornecidos pelo 
curso).

Além dos suportes, de alta qualidade, os demais 
materiais a serem empregados no desenvol-
vimento das propostas deverão também pro-
porcionar a aplicação de técnicas com padrão 
profissional.

Oficina de estamparia

Madalena Maria Zanotti
Aprendizado dos diversos processos do Batik 
na estamparia e sua linguagem artística. De-
mostração com experiências práticas.

Observação e memória

Carlos Clémen
O método do curso é inteiramente centrado na 
observação, na escolha e no desenvolvimento 
do suporte – condições da arte contemporânea 
que o aluno terá como permanente em seu tra-
balho.

1)  Observação
 • Leitura dos objetos
 • Contornos externos
 • Lugar / movimento

2) Visão e memória
 • O espaço e suas relações
 • A descrição
 • A descoberta da sintaxe interior do objeto 
  e seu lado não visto

Ficha técnica

José Carlos Vilar de Araujo
Rosana Paste
Elizabeth Mangueira Cabral
Coordenação

Hesio Pessli
Assessoria de imprensa

Elizabeth Nader
Fotografias

Marcos Tavares Moreira
Aureo Luiz Tononi Sarmento
Benedicto Ruy Simões
Eraclides de Oliveira
Wellington Pereira
Equipe Técnica
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Tendências artísticas contemporâneas

Rodrigo Naves
A ideia, na primeira parte do curso, é discutir 
algumas das mais importantes tendências artís-
ticas contemporâneas – pop, minimalismo, cer-
tas vertentes mais simbólicas, como a obra de 
Joseph Beuys – e analisar as consequências 
estéticas a que podem conduzir. Na segunda 
parte do curso, penso em expor algumas das 
teses que apresento em meu livro A Forma Di-
fícil, aproveitando para debater a situação da 
arte contemporânea brasileira.

  tendências artísticas 
   contemporâneas Rodrigo Naves
•  da fala do artista à fala 
   da história Ana Tereza Fabris
•  construção e memória Carlos Clémem
•  do fazer e do sentir: uma vivência na
   pintura Lincoln Guimarães
•  materialidade na pintura - a função do suporte 
 como elemento expressivo Carlos Fajardo
•  escultura/introdução - objeto instalado João Modé
•  outros pecados Márcia X
•  fragmentação e mosaico Celso Adolfo
•  raku: expressão ou experiência? Adel Souk
•  projeto oficina cultural (vôo fantástico) 
   José Mojica Marins Zé do Caixão
•  musica e ritmos de congo com 
   os mestes: Nelson, Zé Bento e João

Da fala do artista à fala da história

Annateresa Fabris
O curso tem como objetivo analisar a moderna 
figura do artista a partir do estudo de algumas 
figuras centrais nos séculos XIX e XX: Van 
Gogh, Gauguin, Matisse, Depero, Portinari e 
Kosuth. A fala do artista será cruzada critica-
mente com sua produção plástica para que for-
neça subsídios à outra num confronto interno 
e externo ao mesmo tempo. Haverá uma aula 
introdutória dedicada a uma trajetória histórica 
da problemática a partir do Renascimento.

Depois de uma interrupção de um ano, o Centro de 
Artes da Universidade Federal do Espírito Santo vol-
ta a realizar o Festival de Verão de Nova Almeida, 
Pela sua oitava vez [...]. Desde crianças que iniciam 
seu fazer criativo até os que procuram aprofundar os 
seus conhecimentos e técnicas, todos têm acesso a 
esse espaço de inovação, na descoberta e exercício 
de linguagens contemporâneas, na troca de expe-
riências, quando o pensamento a ação caminham 
juntos na construção do novo, do inquietante, do am-
bíguo. 
Abrigado mais uma vez na centenária Igreja e Resi-
dência dos Reis Magos, obra jesuítica do século XVI, 
município da Sera, o Festival de Verão irá oferecer 
também uma programação cultural aberta a toda a 
comunidade local, procurando consolidar Nova Al-
meida como um centro de cultura da região da Gran-
de Vitória e do Estado do Espírito Santo.
“Em momentos de inquietação, dúvidas, pluralidade, 
mutabilidade”, o Festival de Verão busca ser nova-
mente o lugar da criação, do encontro, do prazer co-
letivo de fazer parte do esforço humano universal de 
construção do conhecimento e da arte, da alegria de 
fazer parte da invenção da riqueza e multiplicidade 
da cultura contemporânea.

Kleber Frizzera

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes. Sala de arquivos. 

8º Festival de Verão em Nova Almeida. Folder, 1997.

Construção e memória

Carlos Clémen

Diálogo da matéria e a construção de esruturas 
como gestos tridimensionais.

Do fazer e do sentir: uma vivência na pintura

Lincoln Guimarães Dias
A oficina pretende enfocar a pintura como um 
fazer experimental em que aspectos da ordem 
do sensível e do processual se materializam 
no processo de trabalho. Trata-se de procurar 
ver a prática da pintura não só como produção 
de objetos planares, mas também e sobretudo 
como criação de “processos de fazer”. Espera-
se ver, no decorrer da oficina, de que maneira 
os dados sensíveis e as articulações que os 
organizam se fazem presentes nos processos 
criativos individuais, com a finalidade de rear-
ticular esses dados e fazer o trabalho crescer. 
A expectativa é de que cada participante possa 
inventar novos processos ou ampliar a sua pró-
pria percepção do trabalho que já vêm fazendo, 
estabelecendo diálogos com a sua própria pro-
dução e com a produção artística contemporâ-
nea.

Oficinas infantis
Cerâmica

Terezinha Drago e Emmily

Desenho e pintura
Leko Magri e Júlio Tigre

Gravura
Célia Ribeiro e Raquel Baellis

Papier Machê
Marcus Neme e Andrea Rodrigues

Materialidade na pintura

Carlos Fajardo
Realizar um discurso crítico sobre a pintura 
contemporânea, tendo como ponto de partida a 
experimentação atual dos participantes. Não se 
pretende desenvolver repertórios individuais, já 
que as atividades serão de curta duração, mas 
produzir uma reflexão sobre as transformações 
que a pintura conheceu, no seu aspecto mate-
rial, no decorrer das últimas décadas.

O curso se destina a pessoas que tenham fami-
liaridade com os processos técnicos e expres-
sivos da pintura. Não se colocam pré-requisi-
tos. É desejável, entretanto, durante o curso, a 
apresentação de portifólio.
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Escultura/introdução – o objeto instalado

João Modé
O curso pretende abordar os princípios básicos 
da escultura, como forma, volume, a relação 
com o espaço circundante e com o espectador, 
passando à construção de objetos e depois 
relacionando esses objetos com o espaço e 
entre si.

Partindo de exercícios práticos, os alunos 
tomam contato com as questões envolvidas na 
criação de uma peça tridimensional. Além disso, 
o curso propõe uma pesquisa de materiais: arti-
ficiais, naturais, lixo urbano, vidros, papéis, etc., 
levando em conta seus significados, a relação 
tempo x matéria, entre outros. 

Projeções de slides – banco de imagens Viso-
rama – com fotos de obras que ilustram as 
questões abordadas nas aulas. Debate sobre 
textos.

Outros pecados

Márcia X
Workshop que terá os sete pecados capitais 
como ponto de partida para exercícios e refle-
xões sobre performance, objeto e multimeios.   

Fragmentação: mosaico 

Celso Adolfo Salles Ramos
A oficina tem como objetivo desenvolver o estu-
do do mosaico através do ato da fragmentação 
dos elementos e sua aglomeração no espaço bi 
e tridimensional.

Raku: expressão ou experiência?

Adel Souki
Raku é uma técnica cerâmica que nos dá 
a oportunidade de interferir no processo da 
queima, resultando em peças com qualidades 
especiais e muitas vezes não previsíveis. Essa 
cerâmica japonesa se faz esmaltando a peça 
já biscoitada e tirando do forno no momento 
em que o esmalte alcança o seu ponto de 
fusão. Durante o curso, pretendemos lidar com 
as possibilidades do barro como expressão 
artística e do fogo como finalização do processo 
cerâmico. Na parte teórica, faremos um forno 
para queima; abordaremos um pouco da 
história do Raku, relação Oriente – Ocidente; 
prepararemos as massas e os esmaltes. 
Os artistas/estudantes poderão assim dar 
continuidade ao trabalho vivido e aprendido 
com conhecimento suficiente para fazer suas 
próprias queimas.

Projeto oficina cultural (Vôo fantástico)

José Mojica (Zé do Caixão)

O curso será rápido, intensivo e objetivo, sobre 
a arte de representar. Tal curso, que é total-
mente prático, além de preparar o aspirante 
a enfrentar as luzes da ribalta, bem como 
câmeras de televisão e cinema, destaca-se 
pelo brilhantismo e dinâmica, pois cada aula é 
um verdadeiro espetáculo. Já são legendárias 
as apresentações de José Mojica, que trabalha 
como se incorporado pelos antigos mestres da 
interpretação, mas sempre em linguagem de 
fácil acesso, independentemente da hetero-
genia do grupo participante. Sucesso em todo 
o País, este curso está mais do que lapidado 
e, o mais importante, sempre sendo atualizado 
com novas técnicas que venham surgindo no 
cenário artístico internacional. Fazem parte 
do curso os seguintes tópicos: expressões 
facial e corporal, entonação, interpretação e 
impostação de voz, sentimento, técnica, mpro-
visação, personalização, laboratório, criativi-
dade.  

Ritmos de congo
Mestre Nelson

Mestre Zé Bento
Mestre João

Fabricação de instrumentos 
para banda de congo

Ficha técnica

José Weber Freire Macedo
Reitor

Kleber Perini Frizzera
Diretor do Centro de Artes - Ufes

José Carlos Vilar de Araujo
Coordenação-geral do Festival
Projeto gráfico do cartaz e peças de divulgação

Rosana Paste
Coordenação de cursos

Aureo Luiz Tononi Sarmento
Benedito Ruy Simões
Dirlene Fernandes Silva
Eraclides de Oliveira
Hesio Pessli
Marcos Tavares Moreira
Rodger Hedu Savares de Oliveira
Equipe Técnica
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A arte norte-americana nos anos 60 e 70

 Lígia Canongia
O curso pretende abranger os principais mo-
mentos da arte norte-americana, a partir de me-
ados do século, concentrando-se nas décadas 
de 1960 e 1970, quando ocorreram inovações 
definitivas e capitais para o desenvolvimento do 
período contemporâneo. O curso terá a seguin-
te estrutura:

1) A escalada americana em direção à moder-
nização e à construção de uma linguagem 
própria

2) Pop-art

3) Minimalismo

4) Tendências pós-minimalistas

• aquarela e representação naturalista Mário Zavagli
• arte norte-americana (60 e 70) Lígia Canongia 
• atitude - materialização de idéias João Modé 
• dentro-fora (arte do privado 
  e arte público) Ivens Machado
• musica e ritmos de congo 
 com os mestres: Zé Bento e Nelson Ramos
• oficina de animação Otto Guerra
• orientação em pintura Karin Lambrecht
• produzindo e refletindo a pintura Paulo Pasta
• prospecções/perspectivas 
 Orlando da Rosa Faria
• reflexão x obra Carlos Zílio 
• “usina - laboratório experimental 
  de arte” Antônio Manuel
• Oficinas infantis: 
 Cerâmica Luciene Maria Hibner e Adriana Miran-

da; Desenho e pintura Vilma Lino Milanez e Dirlene 
Fernandes Silva; Tapeçaria e tecelagem Paulo de 
Barros Marcio Campos Prenazzi; Papier Machê 
Yili Maria Rojas e Irineu Pinto Ribeiro.

Prospecções/perspectivas

Orlando da Rosa Faria (Lando)

Pretende ser uma oficina prática em que a re-
flexão e a contextualização histórica possam 
assumir um caráter estimulador do trabalho in-
dividual, concentrando as discussões nas ques-
tões relativas à produção contemporânea.

O Festival de Verão, maior evento das Artes Plásti-
cas no Espírito Santo, realiza-se pela nona vez na re-
sidência dos Reis Magos, Nova Almeida, Serra (ES).
Em um imóvel jesuíta do século XVI, professores e 
artistas de renome nacional, estudantes e a comu-
nidade local têm a oportunidade de, através da pro-
dução e da experimentação artística, participar das 
inovações das tendências contemporâneas das ar-
tes plásticas. 
Os resultados desse acontecimento têm contribuído 
para uma melhor formação dos estudantes e, princi-
palmente, têm inserido o Estado no conjunto da pro-
dução artística brasileira.

Kleber Frizzera

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes. Sala de arquivos. 

9º Festival de Verão em Nova Almeida. Folder, 1998.

Reflexão X obra

 Carlos Zílio

O objetivo da oficina é promover com os partici-
pantes uma relação crítica dos seus trabalhos, 
tendo, tendo como foco o trabalho que vem 
sendo desenvolvido por cada um. As aulas bus-
carão propor, através da relação individual e de 
grupo, uma reflexão sobre o trabalho que vem 
sendo realizado pelo aluno, buscando contribuir 
para o seu desenvolvimento.

Atitude: materialização de ideias

João Modé
O curso parte da elaboração de conceitos 
através de diversos temas e materiais para a 
construção de “Propostas artísticas”, utilizando 
de diversos meios (objetos, instalações, fotos, 
ações, performances, etc.).

Oficinas infantis

Cerâmica
Luciene Maria Hibner

Adriana Miranda

Desenho e pintura
Vilma Lino Milanez

Dirlene Fernandes Silva

Tapeçaria e tecelagem
Paulo de Barros

Marcio Campos Prenazzi

Papier Machê
Yili Maria Rojas

Irineu Pinto Ribeiro

Orientação em pintura

Karin Lambretch
Realização de exercícios gráficos e pictóricos. 

Através da discussão sobre a obra de Beuys e 
Iberê Camargo, refletir o trabalho individua fren-
te ao nosso momento, lugar e história da arte 
como material.

Abandonar a questão “conteúdo e forma” con-
cretizando exercícios nos quais o processo 
criativo e a matéria-prima buscam tornar-se o 
próprio objeto de arte em discussão.
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Música e ritmos de congo

Mestre Zé Bento 
Mestre Nelson Ramos

Esta oficina tem como objetivo ensinar e pre-
servar a cultura do congo de Nova Almeida, 
propiciando uma interface entre as Artes Plásti-
cas e a Cultura Popular. Além do ensino da mu-
sicalidade e ritmos, será também desenvolvida 
a fabricação de instrumentos que compõem a 
Banda de Congo.

Dentro – fora (arte do privado e arte do público)

Ivens Machado
As diferentes experiências e funções da arte e 
suas possíveis utilizações.

Uma série de exercícios de sensibilização, 
tendo como base a vivência de vários artistas 
e suas linguagens e possível utilização dessas 
experiências; a realização de trabalhos ao ar 
livre.

Produzindo e refletindo a pintura

Paulo Pasta
Esta oficina pretende promover a reflexão e a 
realização de exercícios centrados principal-
mente nas questões da pintura moderna e con-
temporânea.

A discussão acerca da produção individual es-
tará voltada para questões específicas, como 
também para os problemas da produção con-
temporânea da arte. 

“Usina – Laboratório Experimental de Arte” 

Antônio Manuel
Na escolha do espaço externo de trabalho, 
em comum acordo com os participantes, será 
desenvolvido o Laboratório Experimental de 
Arte de forma que amplifique a percepção e a 
criatividade.

Trabalhar o espaço interno e externo, em con-
junto com reflexões do imaginário artístico como 
prática e contribuição ao trabalho desenvolvido.

Oficina de animação

Otto Guerra
A oficina visa ao ensino dos princípios da ani-
mação cinematográfica, do argumento até a 
sonorização de um filme em desenho animado.

O processo será visto na seguinte ordem: cria-
ção dos desenhos, argumento, roteiro, story-bo-
ard, técnica de animação 2D, cenários, edição 
e sonorização, além de uma breve abordagem 
sobre o histórico da animação no Brasil e no 
Mundo.

Aquarela e representação naturalista

Mário Zavagli

Abordando aspectos da história, da linguagem, 
da técnica e dos materiais da pintura, a aquarela 
propõe uma visão contemporânea, o desen-
volvimento de projetos individuais de criação 
e representação naturalista de objetos que se 
relacionem com a paisagem local.

Ficha técnica

José Weber Freire Macedo
Reitor

Kleber Perini Frizzera
Diretor do Centro de Artes - Ufes

José Carlos Vilar de Araujo
Rosana Paste
Coordenação

Ademir Antonio Rosalém
Alexandre Rabello
Archimedes Pereira Gonsalves Filho
Eraclides de Oliveira
Geraldo Wetler
Marcos Tavares Moreira
Equipe Técnica
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Pintando e refletindo

 Fábio Miguez
Workshop pretende promover a reflexão sobre 
os trabalhos dos artistas participantes através 
de obras já realizadas, apresentadas pelos alu-
nos, ou através de seus portfólios. A discussão 
estará voltada para questões específicas, as in-
dagações e necessidades expressivas de cada 
um, tendo como pano de fundo os problemas 
da produção contemporânea de arte.

• eu e você Ricardo Basbaum
• música e ritmo de congo mestre Zé Bento
• o retrato  Mário Zavagli
• objeto (imaginação 
  e materialização) Fernanda Gomes
• oficina teórica Fernando Coquiaralli 
• oficina teórica: expoentes da pintura moderna
  no Brasil Ligia Canongia 
• pintando e refletindo Fabio Miguez
• pois o mesmo é pensar 
  e ser Rodrigo Azevedo (Cabelo)
• produzindo e refletindo a pintura Paulo Pasta
• prospecções/perspectivas 
 Orlando da Rosa Faria
• têmpera na pintura Attílio Colnago
• “usina: laboratório experimental
 de arte” Antônio Manuel

Usina: laboratório experimental de arte

Antônio Manuel
Trabalho de investigação e construção de obje-
tos que estimulem o imaginário e os sentidos.

Uma atividade lúdica e sensorial vivenciada 
com a construção de objetos impregnados de 
textura, tato e cheiro, de forma que tornem 
possível a experiência do corpo e seu sentidos.

O Festival de Verão de Nova Almeida completa dez 
anos de funcionamento. Por uma década, o Centro 
de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo 
promove o mais importante evento estadual na área 
de Artes Plásticas. Por duas semanas, artistas, 
professores e estudantes de todo o País têm, em um 
ambiente de cooperação e troca de ideias, estudando, 
produzindo e criando, em uma contribuição única na 
formação dos novos artístas capixabas.
O resultado deste trabalho é visível e reconhecido 
nacionalmente. Hoje, artistas locais têm mostrado 
suas obras em exposições e salões importantes, 
estudantes têm ganhado importantes prêmios inter-
nacionais, projetando a Ufes e o Espírito Santo no 
circuito nacional das Artes Plásticas.
No encerramento do século XX, quando as Artes tive-
ram um significativo papel na formação das múltiplas 
formas de apreesão e experimentação do mundo, o 
Festival de Verão é o ponto de contato, de passagem 
para um novo tempo, do local com o universal, do 
sensível com o racional, do possível ao imaginário, 
na perspectiva humana de uma sociedade mais jus-
ta, bela e feliz.

Kleber Frizzera

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Centro de Artes. Aala de arquivos. 

10º Festival de Verão em Nova Almeida. Folder, 1999.

Eu e você

 Ricardo Basbaum
A oficina pretende discutir relações entre Corpo 
e Palavra, tanto em nível prático como teó-
rico, utilizando as ferramentas do desenho, da 
imagem e do texto. As aulas consistirão em pro-
posições de jogos e atividades, acompanhadas 
da projeção de vídeos e imagens e da leitura e 
discussão de textos.
Tópicos abordados:
Palavra – a tensão entre palavra e imagem 
como ferramenta de intervenção no campo das 
artes visuais; a irredutibilidade da visualidade 
ao discurso; a relação de combate e captura 
entre os campos visual e discursivo.
Corpo – o jogo como atividade e movimento; 
campo psicológico, relações e inter-relaciona-
mentos (Vito Acconci); interação/incorporação 
(Lygia Clark e a “memória do corpo”); disso-
lução da arte na vida como “Prática de rigor” 
(Allan Kaprow e o “an-artista”).
Desenho -  o “diagrama” como forma de inte-
gração dinâmica dos campos visual e discur-
sivo; a linha orgânica (Lygia Clark).

“O Retrato”

Mário Zavagli
Abordando o tema proposto, através da reflexão 
teórica e análise histórica da representação da 
figura humana na obra de artistas significativos, 
a oficina objetiva aprofundar as relações 
entre linguagem e técnicas contemporâneas 
de desenho, utilizando meios expressivos 
variados.

Objeto (imaginação e materialização)

Fernanda Gomes
Propor uma reflexão no fazer da arte, a partir da 
diversidade de meios de expressão e experiên-
cias individuais; desenvolver certas questões da 
arte contemporânea, com ênfase no processo 
de trabalho e na construção de uma linguagem; 
investigar as possibilidades surgidas em uma 
ação criadora, o percurso entre a imaginação e 
a materialização.
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Oficina teórica

Fernando Coquiaralli



“Produzindo e refletindo a pintura”

Paulo Pasta
Esta oficina pretende promover a reflexão e a 
realização de exercícios centrados principal-
mente nas questões da pintura moderna e con-
temporânea.

A discussão acerca da produção individual 
estará voltada para questões específicas, como 
também para os problemas da produção con-
temporânea da arte.

Têmpera na pintura

Attílio Colnago
Experimentação em pintura através da prepa-
ração de suportes, fabricação e utilização de 
têmperas: cera, ovo e vinílica, possibilitando o 
contato direto com os elementos que compõem 
as tintas, resgatando técnicas tradicionais de 
pintura, vistas num contexto atual.

“Pois o mesmo é pensar e ser...” 

Rodrigo Azevedo (Cabelo)

Esta sentença, proferida há quase 2.500 anos 
pelo pensador grego Parmênedes de Eléia, será 
o ponto de partida de nossas investigações e 
discursos, desde a imersão do corpo num meio 
até a diluição das fronteiras entre as linguagens 
(música, poesia, artes plásticas, etc.). 

Haverá leitura de textos de John Cage, Herácli-
to, Paulo Lemiski, entre outros, passando pela 
música dos Racionais M.C’s ao Boato.

Os interessados deverão apresentar-se muni-
dos de seus cérebros e do material com que 
estejam trabalhando.

Expoentes da pintura moderna no Brasil

Lígia Canongia
1 Castagneto – aula introdutória: o sistema da 

Academia e os primeiros sinais de ruptura.

2 Tarsila do Amaral – a união de princípios 
europeus com a busca de “brasilidade” e a 
questão do Cubismo.

3 Lasar Segall e Flávio de Carvalho – o lastro 
romântico e expressionista em nossa pintura 
moderna.

4 Guignard e Volpi – talentos individuais que se 
revelaram à parte da temática social nos anos 
30/40.

5 Waldemar Cordeiro e Lygia Clark – o legado 
das linguagens construtivas na pintura con-
creta e neoconcreta.

Obs.: Os artistas em foco serão priorizados, 
embora outros possam ter destaque nas aulas, 
como Debret, Anita Malfatti, Milton Dacosta, 
Ivan Serpa e Hércules Barsotti.

Música e ritmos de congo

Mestre Zé Bento 
Esta oficina tem como objetivo ensinar e pre-
servar a cultura do congo de Nova Almeida, 
propiciando uma interface entre as Artes Plásti-
cas e a Cultura Popular. Além do ensino da mu-
sicalidade e ritmos, será também desenvolvida 
a fabricação de instrumentos que compõem a 
Banda de Congo.

Ficha técnica

José Weber Freire Macedo
Reitor

Kleber Perini Frizzera
Diretor do Centro de Artes - Ufes

José Carlos Vilar de Araujo
Rosana Paste
Coordenação

Hesio Pessli
Assessoria de imprensa

Marcos Tavares Moreira
Benedicto Ruy Simões
Eraclides de Oliveira
Marcelo Cezar de Oliveira
Alexandre Rabello
Equipe Técnica
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