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1. Apresentação

Este projeto de pesquisa tinha como objetivo primário investigar, qualificar e discernir
diferentes tipos de implicação corporal diante de obras de instalação do campo das artes visuais
(conforme definidas por Bishop, 2005). Seus principais disparadores eram os desejos de aproximação
dialógica entre as artes corporais e visuais, buscando localizar zonas de contaminação e intersecção
de saberes advindos de ambos os campos, bem como levantar uma discussão acerca de políticas e
qualidades possíveis de experiência ou participação do público em um espaço museal
institucionalizado.

Para tanto, se propôs não apenas um processo de apreciação bibliográfica, mas também a
criação de um objeto artístico com estruturas fálicas de tecido e enchimento, análogas às presentes
em obras da artista e escritora japonesa Yayoi Kusama (1929 – presente), tomando como principais
referências as obras “Accumulation No1” (1962), “Aggregation: One Thousand Boats Show” (1963)
e o “14th Street Happening” (1966). A escolha da obra de Kusama como ponto de partida se deu
inicialmente por conta da imensa popularidade nas redes sociais e sucesso de bilheteria das grandes
exposições individuais da autora (como conferida em reportagens de divulgação do museu The
Smithsonian, 2017; debate com o galerista David Zwirner, 2019 e pela contagem da #infiniteKusama
na rede social Instagram, com mais de 85 mil publicações de selfies e retratos nas exposições).

A esta euforia e animosidade ao redor do trabalho da artista, parecia nos haver uma
contradição ou incompatibilidade com a carga psíquica e complexidades presentes no trabalho de
Kusama (APPLIN, 2012). A qualidade reconhecidamente imersiva de suas instalações e a repetição
de padrões (as ‘bolinhas’ ou polka dots, as figuras fálicas, as luzes espelhadas), associadas a
processos de elaboração de memórias traumáticas e de crises alucinatórias; a ambiguidade entre o
lúdico e o erótico, entre o orgânico e o inorgânico dos falos (id., ibid) nos pareciam, segundo os
registros e reportagens a respeito do comportamento padrão dos visitantes, cada vez mais reduzidos a
seus aspectos de ativação sensorial imediata e fugaz – excitação direta e sem aprofundamento ou
aderência corporal.

Na esfera teórica, a pesquisa se propôs a estudar, num primeiro momento, de que modos as
experiências de fruição e participação do público foram se organizando e estabelecendo a partir de
meados do surgimento das vanguardas artísticas europeias (em especial, dadaísmo e surrealismo (que
também estão no ponto inicial de uma cronologia das instalações, conforme apontada por Claire
Bishop, 2005) passando por questões relativas à arte cinética e relacional, conforme vistos em
Benjamin, 1985; Peter Bürger, 2006 e Nykolak, 2021. Em seguida, lançou seu olhar para as maneiras
pelas quais artistas corporais se utilizam de dispositivos visuais e perceptivos para desenhar
experiências e conexões de empatia por parte do espectador (SCHÄUBLE, 2017; JOY, 2014;
FOSTER, 2011), adentrando o campo temático da coreografia.



2. Metodologia

Imagens I e II: Experimentação com falos de tecido. Deitada ao lado da produção, abraçada aos objetos -
autorretrato/captura de tela (julho, 2022). Fonte: acervo pessoal da pesquisadora.

Para atender a seus interesses e demandas de pesquisa, o projeto teve duas principais
abordagens metodológicas: 1) Uma investigação teórica e apreciação de bibliografias - que, no
campo das artes visuais e corporais, vale dizer, inclui em larga escala a observação de gravações de
trechos de espetáculos, vídeos de arte e busca por fotografias de montagens de exposições - e 2) Um
primeiro exercício prático de criação plástica para investigação corporal, que envolveu: coleta de
materiais (retalhos de tecidos - três lençóis velhos - três carretéis de linha, máquina de costura,
tesoura, giz, alfinetes papel kraft, três quilos de fibra siliconada para enchimento, cobertor grosso,
luminárias e tripé para câmera de celular), corte e costura de aproximadamente cento e cinquenta
moldes de falos de tecido e, até o momento, o enchimento de cento e nove deste moldes, que foram
posteriormente afixados em uma estrutura base. A confecção de materiais e sua exploração foi
acompanhada por anotações e registros em diário, bem como fotografada a ao longo de seu processo.
Vale comentar, no entanto, que os desejos de exploração plástica e corporal - que antes eram um foco
central de interesse do projeto - se viram, em um determinado momento, sendo deixados para
segundo plano diante da quantidade, qualidade e densidade da literatura encontrada pela
pesquisadora.

No que tange a parte prática, desejos, dificuldades e sensações iam sendo registradas em
diário de bordo virtual (na plataforma Google Docs), desde questões logísticas e práticas até dados
sensoriais da exploração corporal com os materiais a partir do toque e da escuta sensível de desejos e
sensações do corpo diante da materialidade. Destacamos: o cansaço pela repetição (execução de
muitas peças iguais) e uma certa qualidade obsessiva de entrada no fluxo de produção; o conforto e
maciez do material, a fibra siliconada de enchimento e o tecido protetor de algodão; uma necessidade
excessiva de ‘discrição’ ao manusear o material em casa, como se precisasse ser escondido e, por fim
uma de permanência junto aos falos de tecido, um apego próximo ao de um objeto relacional
(conforme visto na obra de Lygia Clark)1.

3. Discussão

Como nos relacionamos com um objeto de arte? De que formas somos convidados a
experienciá-los e de que maneira os espaços e instituições que os contém organizam, permitem e
regulam estas experiências? De que maneiras nossos modos de ver e fazer arte estão diretamente
conectados a essas preocupações? Ou, mais ainda, como nossos modos de percepção estão
diretamente articulados a nossos contextos sócio-culturais? Como artistas e curadores pensam estas

1 Para referência: <https://www.moma.org/audio/playlist/181/2423> . Acesso em: 25 de julho, 2022.
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relações e lançam, a partir delas, projetos estéticos, poéticos e políticos? Estas perguntas nos dizem
respeito à qualidades de práticas de recepção, fruição e participação do público/espectador diante da
obra de arte e nos parecem oferecer recursos para analisar a construção de relações no campo das
artes, bem como para leituras acerca das maneiras pelas quais o engajamento do espectador é
acionado como material de criação por diferentes artistas.

A primeira fundamentação da pesquisa se assentou sobre o campo da estética, a partir de um
olhar para alguns textos chaves de Walter Benjamin (em especial, ‘Experiência e Pobreza’, ‘O
Narrador’, 19872 e ‘A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica’, 20123). Benjamin
estabelece nestes (e em outros escritos) a importante noção de que os modos de produção de uma
sociedade estão conectados ao modo como se estabelecem e transmitem suas conexões perceptivas
com o mundo - e, por consequência, com a obra de arte. O autor nos diz ainda que o avanço das
técnicas industriais e da modernidade produz um enfraquecimento da experiência (Erfahrung)
enquanto vínculo orgânico com um saber capaz de ser transmitido e convertido em prática
(BENJAMIN, 1987), sendo a própria forma de comunicação - a narrativa, unificadora de dimensões
espaciais e temporais, com potencial germinativo - também transformada, substituída pelo modo de
operar da informação, que é veloz, fugaz e rapidamente esquecida, não mais tecida pelos fios das
vivências de quem as conta para que possa dar continuidade à vivência aberta de quem a recebe (id.,
ibid.).

Neste projeto, estudamos as obras de arte de instalação, que vêm a ser aquelas que demandam
e pressupõem um espectador corporificado, cuja presença literal no espaço é convocada através de
estímulos a múltiplos sentidos (BISHOP, 2005). Estas operações são feitas de diversas formas,
considerando, em momentos históricos diferentes, concepções distintas sobre os sujeitos nelas
envolvidas. Na Exposição Internacional Surrealista (1938), por exemplo, os cômodos da galeria foram
revestidos por sacos de carvão, uma imensa cama com uma coberta de linho amarrotada foi colocada
no espaço, uma máquina de moer café perfumava o ar e um tocador reproduzia gravações de pacientes
histéricos. Visitada no escuro (com auxílio de lanternas), a exposição criava uma experiência de
imersão e também desestabilização do público, que se encontrava num espaço cujos modos de habitar
e ver arte eram divergentes.

Bishop (2005), em sua historicização e análise deste tipo de trabalho entende que estas obras
têm justamente como principal atributo uma capacidade paradoxal de ativação e descentramento do
sujeito, isto é, de convocá-lo a uma presença unificada para que ele possa experienciar em primeira
mão a sensação de sua fragmentação e dispersão. No espaço da obra de instalação, paralelamente
apartado e em continuidade com o mundo real, há um imenso potencial de mobilização e
desestabilização do sujeito - para Claire Bishop, o grande trunfo está justamente aí: podemos,
enquanto sociedade, encontrar na experiência destas obras formas de negociação e habitação do
nosso estado fragmentado, inacabado. Em que medida isso efetivamente ocorre?

Em um levantamento inicial para a escrita do projeto de pesquisa, nos deparamos com dados
que nos apontavam para uma forma massificada de experiência com estes trabalhos: enfrentar filas
imensas para passar alguns segundos com a obra e ter a chance de tirar algumas fotos (a serem
devidamente postadas). Vimos ainda outro fenômeno: os “Museus de Selfie”, espaços imersivos e
temáticos cuja reconfiguração total do espaço ressoa naquela das obras de instalação, mas que possui
como propósito único e central oferecer um ambiente instagramável4. O que prevalece, em ambos os
casos, é uma lógica de consumo da experiência e, de forma exacerbada, seu valor de exposição
(BENJAMIN, 2012). Para Benjamin, o valor da obra de arte já não está necessariamente atrelado a
sua unidade ontológica e material (valor de culto), posto que ela pode ser reproduzida tecnicamente
(id.,ibid.)5 - não cabe, portanto, qualquer espécie de reclamação por algum tipo de “experiência mais
orgânica”, mais “aurática” - mas, o que a postura de visitação pautada pela produção veloz e massiva

5 E isto não é algo necessariamente “ruim” ou negativo por si só

4 Apto a rede social de compartilhamento de imagens Instagram. O tema e objetivo da visita é tirar boas fotos.

3 Aqui também, data de tradução.

2 Data de publicação em português na coletânea ‘Magia e Técnica, Arte e Política - Obras Escolhidas. Vol. I’. Tradução de
Sérgio Paulo Rouanet.
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de fotografias, autorretratos e publicações na internet (ou mesmo a própria criação de espaços
designados única e exclusivamente para isso) parece mostrar, é uma espécie de indiferenciação falsa
entre arte e práxis (BÜRGER, 2006), que ocorre como recurso de captação de consumidores, como
no design ou na propaganda. Há uma espécie de fusão, nos parece, com o entretenimento.

Quando a organização da experiência museal privilegia interações deste tipo - seja limitando
tempos muito reduzidos (como um minuto, por exemplo) com uma determinada obra para atender a
uma demanda de público muito grande ou mesmo organizando sua expografia para priorizar ‘boas
fotos’6 - acaba roteirizando um tipo único de experiência, eliminando possibilidades de dissenso,
incômodo, desconforto e ambiguidade que as obras de instalação podem eventualmente provocar.

Como agenciamos sentimentos ambíguos e conflitantes em processos de interação e
participação? Se a instalação de arte como tema já era de interesse para o campo da dança justamente
pelos seus modos diretos de implicação corporal, olhar para ela a partir de seus dispositivos
relacionais nos fez encontrar outro importante ponto de encontro entre linguagens: práticas de
espectação (MONTAGNER, 2017) e a coreografia. O exercício do espectador na cena teatral
enquanto evento7, diz Montagner (2017) é sempre um gesto duplo inter-relacional de afetação, de
encontro com o performer e consigo mesmo, dentro de um contexto convivial, que é a reunião de
pessoas do público. Há algo nos modos de produção e recepção da cena teatral/de dança que ainda
nos parecem fugir da lógica excessivamente reificada que observamos nas grandes exposições e
pareceu-nos, então, crucial, estudar seus próprios dispositivos composicionais e criativos.

Mais do que “apenas” organizar e coordenar movimentos, a coreografia pode ser pensada
como um dispositivo gerador de relações de empatia (FOSTER, 2011; SCHÄUBLE, 2017), isto é,
precisamente como mecanismo encarregado de mobilizar determinadas sensações nos sujeitos
espectadores. Para tanto, bailarinos e coreógrafos se utilizam da motricidade de corpos vivos e
objetos; organizam a disposição do público e, muitas vezes, os confrontam com apenas uma
possibilidade de perspectiva ou os fazem permanecer diante de uma determinada situação ao longo de
toda a duração da obra; distribuem camadas de som pelo espaço, reconfigurando também seu campo
sonoro; constroem espaços imersivos a partir de jogos de luz ou da configuração de diferentes
materiais no espaço, dentre outros.

Invadindo os discursos e disciplinas da prática
visual-escultórica-audio-filosófica, o coreográfico trabalha contra a significação
linguística e a representação virtuosa; trata-se de contato que toca mesmo através das
distâncias. O coreográfico é uma condição metonímica que transita entre a conjectura
corporal e cerebral para contar as histórias desses muitos encontros entre dança,
escultura, luz, espaço e percepção através de uma série de gaguejos, passos, tremores
e espasmos. (JOY, 2014, p. 1 - tradução livre)

Enquanto, nas artes visuais, diferentes movimentos, desde os dadaístas e surrealistas com suas
pretensões de integração entre arte vida (BÜRGER, 2006), os artistas cinéticos nos anos 60
(NYKOLAK, 2021) até os artistas relacionais da década de 90 (BOURRIAUD, 2006) buscavam
produzir diferentes estratégias políticas e poéticas de engajamento - físico, político, sensório - do
espectador, há de se considerar, que as artes da cena possuem um imenso repertório e maestria
consolidados justamente a esse respeito.

4. Considerações finais

Uma das premissas iniciais deste trabalho de pesquisa era a tentativa de demonstrar de que
maneiras os conhecimentos das artes corporais podem nos oferecer recursos para novas formas de
relação com obras das artes visuais. O caminho de investigação traçado, no entanto, pareceu nos
gerar uma nova pergunta: de que maneiras poderiam artistas visuais se utilizar de recursos
coreográficos para propor modos de relacionamento possivelmente menos reificados ou massificados

7 Evento este que prescinde de uma dramaturgia linear.

6 Ambas experiências vividas pessoalmente pela pesquisadora, que trabalhou como mediadora e educadora museal
entre maio e dezembro de 2021.
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com suas obras? Não se trata apenas de convocar ao movimento ou à ação direta - até porque, agir
literalmente não necessariamente configura oposição a uma suposta ‘passividade’ do olhar, posto que
a espectação é um exercício reflexivo e empático. A questão nos parece ser o que as artes visuais
podem incorporar como estratégia para estabelecer relações de empatia com seu público.

É uma pergunta que requer um novo mergulho reflexivo - tal qual aquele que a originou.
Ainda não fomos capazes de respondê-la a partir da prática. Depois de construir elaborações
significativas a partir do pensamento benjaminiano, nos deparamos com uma literatura, embora
recente, bastante densa acerca do pensamento em coreografia - que pode ser entendida como modo de
composição ou uma disciplina por si só, apartada da dança; como dispositivo relacional; como
estrutura de relações sociais (entre agentes e sujeitos); como uma prática de escrita e memória, dentre
outros (JOY, 2014; SCHÄUBLE, 2017) - especialmente ancorada na fenomenologia e outros campos
da filosofia (localizada em Didi-Huberman, Merleau-Ponty, Foucault e Deleuze). A localização das
práticas espectatoriais e do pensamento coreográfico como novos pontos de intersecção entre a dança
e as artes visuais nos parece, contudo, muito empolgante, contendo novas perspectivas e
possibilidades de estudo sobre processos de criação e fruição/recepção em arte.
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