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A obra nao existe 
mais. A arte é um 

sinal, uma situacdo, 
um conceito. 

O ARTISTA é um inventor, «realiza» idéias. Sua fun- 

¢40, como ja observou Moles, é heuristica. 

OBRA € hoje um conceito estourado em arte. Eco 

e outros tedricos da obra de arte aberta, como Vinca 

Mazini, foram provavelmente os ultimos defensores da 

nocdo de obra.’ Deixando de existir fisicamente, li- 

bertando-se do suporte, da parede, do chao ou do 

teto, a arte néo é mais do que uma situagdo, puro 

acontecimento, um processo. O artista nado é o que 

realiza obras, dadas 4 contemplagdo, mas o que pro- 

poe situagdes — que devem ser vividas, experimen- 

tadas. Nao importa a obra, mesmo multiplicada, mas 

a vivéncia. 
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Agigantamento, 
precariedade 
dos materiais. 

Caminhando: 
arte vivencial, 
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O CAMINHO seguido pela arte — da fase moder- 
na a atual, pods-moderna — foi o de reduzir a arte 

a vida, negando gradativamente tudo o que se rela- 
cionava ao conceito de obra (permanente, durdavel): 
0 especifico pictérico ou escultérico, a moldura ou 
pedestal, o suporte da representacao, a elabora¢ao ar- 
tesanal, o painel ou chao, e, como conseqiiéncia, o 

museu e a galeria. Nesta evolucdo, dois aspectos evi- 

denciam-se: 0 agigantamento das obras (Christo, sim- 
plesmente embala vagées e edificios; os escultores de 
«estruturas primdrias» ocupam todo o espaco util da 

galeria; Marcelo Nitsche, no Brasil, faz crescer ca- 

da vez mais suas «bélhas» ou objetos inflamaveis; 
Oldemburg agiganta alimentos urbanos, seus «pop- 
foods», e roupas, reconstruindo quartos e ambientes 
inteiros, como também Segal com seu pdsto de ga- 
solina) e a precariedade sempre maior dos materiais 
empregados. Na chamada «arte povera» sdo empre- 

gados materiais naturais como terra, areia, ou de- 

tritos; na arte cinética, a desmaterializacao € quase 

completa (trabalha-se com luz, com imagens em con- 
tinua metamorfose). Paralelamente surgiram outros su- 
portes matematicos ou tecnolégicos. Por outro lado, o 
artista passou simplesmente a apropriar-se de objetos 

existentes, criando novamente «ready-mades», trans- 
formando, reificando objetos, que assim ganham no- 
vas fungdes e sao enriquecidos semanticamente com 
idéias e conceitos. 

E quanto mais a arte confunde-se com a vida e com 
0 quotidiano, menos precdrios sfo os materiais e su- 

portes, ruindo téda idéia de obra. Da apropria¢do 
de objetos, partiu-se para a apropriagéo de areas 

geograficas ou poéticas ou simplesmente de situagodes. 
A obra acabou. 

LYGIA CLARK ao propor, por volta de 1963, seu 

«Caminhando» (uma tira de papel, 4 semelhanca da 
fita de Moebius, que deveria ser cortada pelo «es-



Tensionar o ambiente, 
alargando a percepcao 
do individuo. 

pectador» com uma tesoura), eliminou da obra téda 

transcendéncia. Isto é, a obra, na verdade, deixou de 

existir: era simplesmente o caminhar da tesoura no 

papel. Terminada a experiéncia, acabou a obra. So- 

brou a vivéncia do cortar, o ato. O mesmo com seu 

«Didlogo» de maos. No recente «Saléo da Bussola» 

foram feitas varias propostas semelhantes, por artis- 

tas jovens e quase desconhecidos. Luiz Alphonsus Gui- 

maraes apresentou sonora e fotograficamente o rela- 

to de uma expedicao no Ttnel Névo, em Copaca- 

bana. Tudo o que aconteceu foi gravado em fita 

(sons, ruidos, vozes, depoimentos, o aleatério sonoro 

da rua) e também em fotos, quase 4 maneira do ci- 
nema «underground». O que estava no Salado, portan- 

to, nio era obra, mas documentdario. A obra foi feita 

1a, no Ttinel Novo. A apresentagdo da «gravatura», 
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Correr ou permanecer 
em siléncio, 
eis a obra. 
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WZ 
no Salao, teve em mira, certamente, sugerir ao «es- 

pectador» a realizacdo de expedicdes semelhantes. A 

obra, no caso, é uma proposta de tensionar o am- 

biente, visando um alargamento da capacidade per- 

ceptiva do homem. Um outro artista, musico experi- 

mental, no mesmo Salado, simplesmente comunicava aos 

visitantes (com o tacito apoio do juri, que conside- 
rou valida sua proposta) as experiéncias a serem fei- 

tas — fora do Salao. Por exemplo, correr, em qual- 

quer lugar, em espaco aberto ou fechado, vertical- 

mente, em escadas, ou horizontalmente, nas praias, 

por quanto tempo desejar; ou permanecer em silén- 

cio, em um grupo. A experiéncia termina com o can- 

saco do corredor ou com o primeiro barulho. O re- 
sultado nao é a elaboracéo de uma determinada obra, 

mas um enriquecimento do individuo. O artista Gui-



Este artigo é uma 
homenagem a Décio 
Pignatari que 
escreveu em 6.68, 
«Teoria da Guerrilha 
Artistica». 

Iherme Magalhaes Vaz usou o Salao (onde marcou 
com giz, no chao, uma 4rea, ali se colocando, ao 

lado de pequenos «sinais») como veiculo. Poderia 

usar outros, como sugeri-lhe, mais rapidos e andni- 

mos, como o telefone ou o carteiro. 

Cildo Meireles, que recebeu o principal prémio do 
Salao, juntamente com obras anteriores, realizadas 
com materiais diversos, concorreu com trés desenhos. 

Estes eram simplesmente fdlhas de papel contendo 
sugestdes, escritas a maquina, para que os especta- 

dores realizassem varios tipos de experiéncia, como 

por exemplo, determinar uma 4rea na praia. Nao ha 
mais obra. Nao é mais possivel qualquer julgamento. 

O critico é hoje um profissional inttil. Sobra, talvez, 

o tedrico. 

O ARTISTA, hoje, é uma espécie de guerrilheiro. A 
arte uma forma de emboscada. Atuando imprevista- 
mente, onde e quando é menos esperado, de manei- 

ra inusitada (pois tudo pode transformar-se, hoje, em 

arma ou instrumento de guerra ou de arte) o artis- 

ta cria um estado permanente de tensdo, uma expec- 

tativa constante. Tudo pode transformar-se em arte, 

mesmo o mais banal evento cotidiano. Vitima cons- 

tante da guerrilha artistica, o espectador vé-se obri- 

gado a agucar e ativar seus sentidos (o dlho, o ou- 

vido, o tato, o olfato, agora também mobilizados pe- 

los artistas plasticos), sobretudo, necessita tomar ini- 

ciativas. A tarefa do artista-guerrilheiro é criar para 0 

espectador (que pode ser qualquer um e nao ape- 

nas aquéle que freqiienta exposi¢gdes) situagdes nebu- 

losas, incomuns, indefinidas, provocando néle, mais 

que o estranhamento ou a repulsa, o médo. E s6 

diante do médo, quando todos os sentidos séo mo- 

bilizados, ha iniciativa, isto €, cria¢do. 

NA GUERRA convencional da arte, os participantes 

tinham posicdes bem definidas. Existiam artistas, cri- 
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50 ticos e espectadores. O critico, por exemplo, julga- 
va, ditava normas de bom comportamento, dizendo 

que isto era bom e aquilo ruim, isto é valido aquilo 
ndo, limitando areas de atuacdo, defendendo catego- 

rias e géneros artisticos, os chamados valéres plas- 
ticos.e os especificos. Para tanto estabelecia san- 
gdes e regras estéticas (éticas). Na guerrilha artis- 
tica, porém, todos sdo guerrilheiros e tomam iniciati- 

vas. O artista, o ptiblico e o critico mudam conti- 

nuamente suas posicdes no acontecimento e o pr6- 

prio artista pode ser vitima da emboscada tramada 

pelo espectador. 

Porque nao sendo mais éle autor de obras, mas pro- 

positor de situagdes ou apropriador de objetos e even- 

tos nao pode exercer continuamente seu contréle. O 

 



O tiro, apenas. 

Historia guerrilheira: 
contra-hist6ria. 

Futurismo: 
a arte acabou. 

Dada: 
A arte acabou. 

artista € o que da o tiro, mas a trajetéria da bala 
Ihe escapa. Propde estruturas cujo desabrochar, con- 
tudo, depende da participacao do espectador. O alea- 
tério entra no jégo da arte, a «obra» perde ou ga- 
nha significados em fungdo dos acontecimentos, se- 
jam éles de qualquer ordem. Participar de uma si- 
tuacao artistica hoje € como estar na selva ou na 
favela. A todo momento pode surgir a emboscada da 
qual s6 sai ileso, ou mesmo vivo, quem tomar inicia- 
tivas. E tomar iniciativas é alargar a capacidade per- 
ceptiva, fun¢ao primeira da arte. 

A HISTORIA DA ARTE lida com «obras» (produ- 
tos acabados) que geram escolas ou ismos. Lida com 
estilos e tendéncias. Esta historia oficial da arte, co- 
mo observou Worringer, funda-se na capacidade ar- 
tistica. mais do que na vontade, ou melhor, na esté- 
tica. Existe, porém, uma historia guerrilheira, subter- 
ranea, imprevista, que nado se anuncia nem se deixa 
cristalizar. Nos graficos da historia da arte, nas si- 
nopses, esta surgindo uma coluna central, saida da 
selva de ismos, a da contra-hist6ria. Esta constitui- 
da de obras inacabadas, inconclusas, de projetos, do 
que foi apenas idéia e nado chegou a ser, do que fi- 
cou na virtualidade. Probjetos. A contra-histéria de- 
sdgua seu léddo na arte pds-moderna, acumula entu- 
Ihos no terreno baldio da arte guerrilheira, onde nao 
existem categorias, modos ou meios de expressdo, es- 
tilos e, dentro de algum tempo, autores. 

ESTA CONTRA-HISTORIA pode ser contada em va- 
rios capitulos. Todos éles teriam o mesmo nome: a 
arte acabou. Os futuristas, ao imaginar uma recons- 
trugao futurista do universo, desejaram incendiar to- 
dos os museus e escolas de belas artes, que inunda- 
vam a Italia, como sé esta fésse um vasto cemitério. 
Russolo propunha uma arte de rufdos, sons e odores, 
Marinetti queria realizar congressos futuristas no es- 
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Construtivistas 
russos: 
A arte acabou. 

Oiticica: a pureza 
nao existe. 

Mondriam previu 
a morte da arte. 
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paco. Os dadds foram os primeiros a propor uma 

antiarte. Marcel Duchamp, na Europa, acrescentou 

debochados bigodes 4 sua Mona Lisa e, nos Esta- 
dos Unidos, onde chegou em 1915, ainda no aero- 

porto, afirmou: «a arte acabou, quem faz melhor 
esta hélice?». Os construtivistas russos, de sua par- 
te, afirmavam, em 1923, na revista Lef, criada por 
Maiakovski: «A arte estd morta». Cessemos nossa ati- 
vidade especulativa (pintar quadros) e retornemos as 
bases sds da arte — a cor, a linha, a matéria e a 

forma — no dominio da realidade que é a constru- 

cdo pratica». E El Lissitski gritava que «o quadro, 
um icone para burgueses, morreu. O artista, de re- 
produtor, transformou-se em construtor de um ndvo 

universo de objetos». Em manifestacgao realizada na 

Bauhaus, em 1922, apareceu um cartaz com a ins- 

cricéo: «A arte morreu. Viva a arte nova da ma- 

quina segundo Tatlin». A hist6éria recente da arte de 
vanguarda no Brasil incluiria os mesmos capitulos. 

Hélio Oiticica, depois de buscar a forma pela forma 

(sua posi¢do esteticista anterior: periodo neoconcre- 

to), depois de enroscar-se nos conceitos de beleza 

e pureza, verdadeiros labirintos, e de tatear no es- 

curo a procura do belo, concluiu dramaticamente que 

«A pureza ndo existe», na cabina que realizou e apre- 

sentou no Museu de Arte Moderna, durante a mos- 

tra «Nova Objetividade Brasileira», em 1966, e que, 

premonitoriamente, recebeu o nome de «Tropicdlia>. 

Mondrian, que entendia a arte como um produto de 
substituigéo- em uma época que carecia de beleza, 
dizia que quando a vida encontrasse mais equilibrio, 

quando o tragico desaparecesse, tudo seria arte, e nao 
teriamos mais necessidade de pinturas e esculturas. 

Ele também previa a morte da arte. Hélio Oiticica 

precisou declarar, entre abismado e alegre, depois de 

uma luta dolorosa, que a pureza ndo existia, para que



Nl 
alcangasse a pureza. A arte para éle deixou de ser 
coisa superposta 4 vida, tudo passou a condicdo de 
arte, e, como um primitivo que se encontra em es- 
tado permanente de descoberta e encantamento, nio 
teve mais o pudor de apropriar-se de tudo o que via 
— tratava-se, entao, como dizia, de «achar». Data 
dai a arrancada de sua arte, fortemente tropical, po- 
bre, verdadeira restauragéo de uma nova cultura bra- 
sileira. Lygia Clark, que com seu «Caminhando» ne- 
gou, como ela mesma afirmou, «todo o conceito de 

arte que até entao tinha», dizia, em maio de 68: 
«Antes 0 homem tinha uma descoberta, uma lingua- 
gem. Podia usa-la a vida inteira»y e mesmo assim 
sentir-se vivo. Hoje, se a gente se cristaliza numa 
linguagem, a gente para, inexoravelmente. Para total- 
mente de expressar. E’ preciso estar sempre captan- 
do. Nao deve mais existir estilo. Antes, a expressdo 

era transcendente. O plano, a forma, apontavam para 

uma realidade que Ihes era exterior. Hoje, na arte, 

as coisas valem pelo que sao em si mesmas. A ex- 

pressdo é imanente. As coisas nao sao eternas, mas 

precarias. Nelas, esta a realidade. No meu trabalho, 

se o espectador nio se propde a fazer a experiéncia, 

a obra nado existe». Um dos ultimos coveiros da arte, 

Décio, guerrilheiro, no Brasil, Décio Pignatari, mais preocupado com o 
coveiro da arte, consumo do que com a producdo, disse em seu li- 

presta-lhe vro «Informacio, Linguagem, Comunicacao»: «... a 

homenagem postuma. arte é um preconceito cultural das classes privilegia- 
das. Vivemos a agonia final da arte: a arte entrou 

em estado de coma, pois seu sistema de producao é 

tipico e nao prototipico, ndo se ajustando ao consu- 

mo em larga escala. E nao ha por que chorar o glo- 

rioso cadaver, pois de suas cinzas ja vai nascendo 

algo muito mais amplo e complexo, algo que vai re- 

duzindo a distancia entre a produgdo e o consumo e 

para o qual ainda nao se tem nome: podera inclusi- 
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Morte-vida. 

«Crise da arte 
antiga» ou «vontade 
de forma»? 

Maneirismo 
igual Dada. 

Hegel falou da 
morte do objeto. 
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ve continuar levando o nome do defunto, como ho- 

menagem postuma: arte». Todos éstes capitulos, en- 
tretanto, constituem a propria vida da arte. Trata- 

se, portanto, de uma morte-vida. Sempre que um ar- 

tista proclama a morte da arte, névo salto é dado, 

e a arte acumula fércas para nova etapa. Estas sao, 
porém, cada vez menores. A morte parece realmen- 
te proxima pela freqiiéncia com que € proclamada. 
E citei apenas os capitulos referentes a ¢poca atual. 
Um levantamento mais amplo desta historia guerri- 
Iheira mostraria que os séculos imediatamente pos- 
teriores a invasdo dos barbaros e a dissolucado do 
mundo classico, constituiram um désses capitulos da 

«morte da arte». Os historiadores presos ao concei- 
to de «realismo ideal» definem esta fase barbara co- 
mo a «crise da arte antiga», enquanto Worringer 
prefere ver uma «vontade de forma». O Maneirismo, 

cuja revisdo sé foi possivel depois do Dada, é a 
crise da Renascenca, como quer Hauser, ou, inter- 

pretacdo nossa, € a meta-arte do Renascimento. Foi 

sem dtivida alguma uma proposta de anti-arte. Quem 
quiser que analise as teorias de Lomazzo e Zucari 

e as obras de Piero de Cosimo, de Archimboldo, de 

Bosh, de Brueghel e de El Greco, para citar ape- 

nas os maneiristas mais conhecidos. Da mesma forma, 

no século 19, estéo merecendo estudos mais aprofun- 
dados o Pré-rafaelismo e o Art Nouveau, que na au- 
séncia de explicagdes mais razodveis sao considera- 
dos epifendmenos pelos historiadores. E a contra-his- 
toria nao é feita assim, de surprésas, de imprevisées, 
de anti-estilos, epifendmenos. Para os _historiadores, 

portanto, 0 que importa sao os capitulos da «morte 
da arte», assim como para os tedricos, a discussdo 

deve girar em térno das situacdes artisticas e n&o 
em torno de obras. Ja Hegel falara da morte do ob- 
jeto, dizendo que restaria apenas a vontade de um 
planejamento estético.



Arte na rua. 

Uma fogueira, um 
buraco, uma corda: 
© que é€ arte? 

Arte € a consciéncia 
da época. 

MARCEL DUCHAMP, numa das muitas entrevistas 

que deu em vida, disse: «<A arte nado me interessa. 
Apenas os artistas». Hoje, éste «estado singular de 
arte sem arte», como o definiu certa vez o critico 

Mario Pedrosa, pode ser chamado de varias manei- 
ras: ARTE VIVENCIAL (o que vale é a vivéncia de ca- 
da um, pois a obra, como ja foi dito, nao existe sem 

a participagaéo do espectador); ARTE CONCEITUAL (a 
obra é eliminada, permanece apenas o conceito, a 

idéia, ou um didlogo direto, sem intermedidrios, en- 

tre o artista e o ptblico), ARTE PROPOSICIONAL (0 
artista ndo expressa mais contetidos subjetivos, nado 
comunica mensagens, faz propostas de participagao). 

O QUE E’ ARTE. Na Inglaterra, grupos de guerri- 
Iha teatral, dissolvem o teatro na multidao, em ple- 
na rua. Um tapa imprevisto num passante pode dar 
inicio a acao teatral. A resposta, ou simples perple- 
xidade, ja é€ interpretacéo. Oldemburg abre buracos 
na rua, deixando ao espectador a tarefa de recolocar 
a terra. Cildo Meireles estende uma corda em qua- 
tro quilémetros de praia, no Estado de Sao Paulo, 
ou realiza uma fogueira em Brasilia, recolhendo em 
seguida o material, e apresentando-o. Na verdade nao 
tem mais sentido dizer que isto ou aquilo é arte. A 
anti-arte 6 a arte de nossa época. Contudo, enquanto 
obra, a arte sempre foi a consciéncia que cada épo- 
ca tinha de si mesma (Read), tendo sido até aqui a 
coisa sensivel por exceléncia, uma espécie de «relais» 
nao apenas da cultura, mas de todos os demais fatos 
da vida social. Mas a obra desapareceu e a arte 
deixou de integrar o universo contestatorio. Tera ain- 
da o artista a mesma capacidade de contestacdo de 
um Goya ou de um Daumier? Nao é mais a arte, 
mas os estudantes, os povos, os hippies, os guerri- 
Iheiros urbanos que pdem em quest4o a sociedade 

_ atual. A arte parece estar ficando para tras. Propug- 
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A arte chegou ao 

zero: os hippies 

recomecaram do tiada. 

Coeréncia 
e contradicao. 
E’ preciso 
corrigir o artigo. 
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nadores das «anticomodidades», dos «anticonfrontos», 

os hippies estao entre os principais contestadores da 

sociedade afluente e tecnolégica, mesmo se conside- 

rarmos que seu protesto também esta sendo consuy- 

mido em térmos afluentes. Isto é, o sistema esta mas- 

sificando sua rebelido (roupas, habitos, etc.). Curio- 

samente, com os hippies, esta ocorrendo 0 inverso 

do que ocorreu com 0s artistas. Se €stes, como vi- 

mos, conseguiram trazer a arte a vida, ao despoja- 

la de todo artificialismo, os hippies, em sentido con- 

trario, estio partindo do nada, do zero, e ritualizan- 

do a vida, fetichizando os atos vitais do homem. 

OS LEITORES que ndo busquem neste artigo nenhu- 

ma coeréncia. Impossivel deixar de ser contraditério 

nesta época de perspectivas cruzadas. Ja dizia Picabia, 

o artista canibal do Dada, que o dificil é sustentar 

as proprias contradig6es. E’ possivel corrigir, portan- 

to, o artigo no momento mesmo em que € escrito. 

Se a arte, ao negar o especifico e o suporte, mistu- 

rou-se com o dia-a-dia, ela pode igualmente confun- 

dir-se com os movimentos de contestagdo, seja uma 

passeata estudantil ou uma rebeliao num gueto ne- 

gro dos Estados Unidos, seja um assalto a um ban- 

co. Marta Minujin, criadora de happenings, dizia que 

o melhor «environment» era a rua, com sua simul- 

taneidade de acontecimentos e agédes. Arte e contes- 

taco desenvolvem-se no mesmo plano: agdes rapi- 

das, imprevistas, ambas assemelham-se a guerrilha. 

Dentro ou fora dos museus e saldes o artista de van- 

guarda é um guerrilheiro. Avant-garde, alias, é um 

térmo de guerra (se bem que de guerra convencio- 

nal). Breton, tedrico do surrealismo, ativista do PC 

e membro da resisténcia francesa, em artigo premo- 

nitério, escrito em 1936, «Crise de l’objet», mostrou 

que a funcHo da arte é desarrumar o quotidiano, co- 

locando em circulacdo objetos insdlitos, enigméaticos, 

aterrorizantes. A arte teria, entéo, como meta, que- 

brar a légica do «sistema de objetos», tumultuando 

0 quotidiano com a «fabricagdo e o langamento em 

circulago de objetos aparecidos em sonho». Contra 

a racionalizagdo, nao fazendo distingdes entre 0 real 

e o imaginadrio, o surrealismo propunha uma agao 

revolucionaria com a missdo de «retificar continua ¢ 

vivamente a lei, quer dizer, a ordem. No lugar da 
rotina, o insdlito, o imprevisto». Desarrumar 0 arru- 

mado, destrabalhar o trabalhado, destruir 0 construi- 

do. Um dos veiculos de divulgagéo do surrealismo



De novo o tabu 

do material. 

A «estética do lix. 

Arte parangolé. 

chamava-se «Revolution Surrealiste». Nao se tratava, 

portanto, para Breton de colocar a arte a servico da 

revolucdo, mas de fazer uma revolucdo na arte. 

A ARTE POBRE, que cresce na Europa e nos Es- 

tados Unidos com a mesma férca dos movimentos 

de contestacéo, e que tem no Brasil alguns de seus 

mais importantes participantes (Lygia Clark e Hélio 

Oiticica s4o, indiscutivelmente, dois pioneiros interna- 

cionais) é um esférgo semelhante, no plano «artisti- 

co», ao dos hippies e guerrilheiros. Ela opde-se ao 

bindmio arte/tecnologia, tal como os hippies lutam 

contra o conférto, a higiene, contra o meio tecnolé- 

gico e, por extensdo, contra o carater repressivo da 

tecnologia atual. A arte tecnolégica repde o tabu dos 

materiais nobres, que sao agora o acrilico, o alumi- 

nio, 0 pvc e, também, o preconceito da obra bem 

feita, higiénica, limpa, resistente e duravel. Sobretu- 

do a «minimal art» e o «hard-edge». Enquanto nas 

selvas do Vietnam, os vietcongs derrubam a flexa- 

das os avides F-111, colocando em questao, por pro- 

cessos primarios, a tecnologia mais avangada e exé- 

tica do mundo, a arte pobre, tropical, subdesenvol- 

vida, brasileira mostra que o «pla» esta na idéia e 

nio nos materiais ou na sua realizagéo. Enquanto 

europeus e norte-americanos usam «computers» e raios 

«lazers», nds brasileiros (Oiticica, Anténio Manoel, 

Cildo Meireles, Lygia Pape, Lygia Clark, Barrio, Ver- 

gara, etc.) trabalhamos com terra, areia, bérra de ca- 

f6, papeldéo de embalagens, jornal, félhas de bana- 

neira, capim, cordées, borracha, agua, pedra, restos, 

enfim, com os detritos da sociedade consumista. A 

arte pobre e conceitual aproxima-se, assim, da «esté- 

tica do lixo», da «junk culture», de Willian Burroughs, 

da arte de detritos (merz) de Kurt Schwitters, que 

empilhou entulhos fazendo sua famosa «merzbau» e 

usou tudo o que achava na rua para realizar seus 

quadros (rétulos, arruelas, madeira, pano, est6pa, pa- 

péis) e poemas (afinal, detritos eram, também, as pa- 

lavras sdltas recolhidas aqui e ali no aleat6rio dos 

jornais, dos antincios, dos rotulos), da arte preca- 

ria dos neo-Dadas, como Burri, dos happenings rea- 

lizados por Cage, Kaprow, Warhol, Lebel nas ruas, 

oficinas, cemitérios de automdveis, borracheiros. Na- 

da de materiais nobres e belos, nada além do acon- 

tecimento, do conceito. A arte parangolé de Oiticica 

(capas, tendas, estandartes) lembra os trapos dos 
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pobres que habitam nossas ruas e favelas, mas, tam- 

bém, a roupa dos hippies. O remendo, a colagem de 

objetos (badulaques, quinquilharias) no prdprio cor- 
po, a transformagao de embalagens (latas de lubrifi- 

cantes, por exemplo) em novos objetos como cestas 
e lampides, n&o sao indicativos apenas da miséria, 

mas do sentido altamente criador e ltcido do brasj- 

leiro. E’ ai, na inventividade, na extraordinaria arqui- 

tetura das favelas, no morro da Mangueira, no Cam- 

po de Santana, no carnaval ou no futebol, que Hélio 
Oiticica encontra sua melhor motivagao e nao na 

arte cansada e saturada dos museus. 

ARTE CORPORAL. O uso do proprio corpo. Em Oi- 
ticica, como em Lygia Clark, o que se vé é a nos- 
talgia do corpo, um retérno aos ritmos vitais do ho- 
mem, a uma arte muscular. Um retérno aquele «tron- 
co arcaico» (Morin), as «técnicas do corpo», segun- 
do Marcel Mauss, aos ritmos do corpo no meio na- 
tural, como menciona Friedmann. Arte como «cosa 
corporale». Nos seus parangolés coletivos Oiticica bus- 
cou reviver o ritmo primitivo do tam-tam, fundindo 

céres, sons, danca e musica num tnico ritual. Na ma- 

nifestacao «Apocalipopdtese», levada a efeito no atér- 
ro (Parque do Flamengo), em julho de 68, o que 
se procurou foi alcancar um ritmo s06, coletivo, um 

pneuma que a todos integrasse. Esta arte ao mes- 
mo tempo ambiental, sensorial e corporal, como é 

sabido, provocou enorme interésse na Inglaterra, on- 
de Hélio Oiticica reside atualmente, ja tendo reali- 
zado duas exposigées em Londres e Sussex, assim co- 
mo, nos Estados Unidos, as propostas igualmente sen- 
soriais de Lygia Clark despertaram a atenc&o dos 
meios cientificos, sobretudo entre os jovens psicdélo- 
gos. Em ambos artistas brasileiros a «obra» é fre- 
qiientemente 0 corpo («a casa € 0 corpo»), melhor, 
0 corpo € 0 motor da obra. Ou ainda, é a éle que 
a obra leva. A descoberta do proprio corpo. O que 
é de suma importaéncia em uma época em que a ma- 
quina ¢ a tecnologia alienam o homem nao so de 
seus sentidos, mas de seu proprio corpo. Uma das 
caracteristicas do meio tecnologico é a auséncia. 
distanciamento. O homem nunca esta de corpo pre- 
Sente: sua voz é ouvida no telefone, sua imagem apa- 
rece no video da TV ou na pagina do jornal. As re- 
lagdes de homem a homem sao cada vez mais abs- 
tratas, sdo estabelecidas através de signos e sinais. 
O homem coisifica-se. Se a roupa ¢ uma segunda 
pele, a extensio do corpo (Mc-Luhan) é preciso ar-



Arrancar a pele. rancar a pele, buscar o sangue, as visceras. Arte cor- 
poral, arte muscular. 

MARCUSE CONTRA MC-LUHAN. O carater repres- 
sivo da tecnologia atual, o desperdicio da sociedade 
afluente ja foram denunciados amplamente por varios 
pensadores, entre @les Marcuse. A tecnologia atual é 
grandemente orientada para a morte, apesar de todo 
o esfér¢o contrario no sentido de salvar a vida (a 
luta contra o cancer, a leucemia, etc.). Marcuse, no 

A energia do corpo seu prefacio politico de «Eros e Civilizagdo» afirma 

humano na arte 0 corpo quando diz: «A propagac&o da guerra de 
e ha guerra. guerrilha no apogeu do século tecnolégico é um acon- 

tecimento simbélico: a energia do corpo humano con- 
tra as maquinas da repressio». Muitos anos antes, 
porém, Frantz Fanon, o principal intelectual da re- 
volucao argelina, mostrou, em estudo extraordinario 

sdbre a contribuigéo da mulher arabe 4 guerra de 
libertacado, a relacéo do esquema corporal feminino 
e sua mobilidade revolucionaria, com a roupa que 
trajava (quando vestia 4 européia ela participava do 
esquema colonialista de dominacao, perdendo seus va- 
ldres arabes). O sucesso da «arte povera» tem o mes- 
mo sentido simbdlico apontado por Marcuse para a 
guerra de guerrilha. 

A CONTESTACAO DA ARTE AFLUENTE deve ser, 

0 terceiro mundo sobretudo, tarefa do terceiro mundo, da América La- 

contra a arte tina, de paises como o nosso. E’ preciso queimar a 

afluente. etapa da arte afluente, aproveitando o que ela deixou 

de bom e integrando os valéres positivos das nacdes 

que ainda n&o deram o salto da nova arte. O corpo 

contra a maquina. No caso brasileiro, o importante 

é fazer da miséria, do subdesenvolvimento, nossa prin- 

cipal riqueza. N&o fazer nenhum tabu dos novos ma- 

teriais e instrumentos, nem se deixar assustar. So- 

bretudo evitar confrontos artesanais (tecnolégicos), por 

razdes Obvias. Sempre estaremos em posicdo de infe- 

rioridade. O que importa, nao custa repetir, é a idéia, 

a proposta. Se fér necessdrio, usaremos o proprio cor- 

po como canal da mensagem, como motor da obra. 

O corpo, e néle, os misculos, 0 sangue, as visceras, 

o excremento, sobretudo, a inteligéncia. 

ARTE. vivencial, proposicional, ambiental, plurissen- 

arte. sorial, conceitual, arte pobre, afluente, nada disso é 

arte. arte. Sdo nomes. Arte vivencial, proposicional, ambien- 

tal, plurissensorial, conceitual, arte pobre, afluente, tu- 

do isso é arte. De hoje. Nada disso é obra. Situagdes 

apenas, projetos, processos, roteiros, invencGes, idéias. 

Nada 
Tudo QO

: 
O
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