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RESUMO

Escombros designa uma pesquisa prático-teórica, na linha de Processos
Criativos em Artes Visuais, considerando aspectos da performance, a partir das
experiências no corpo e dos Princípios norteadores como a transitoriedade e a
fragilidade, instauradores das obras artísticas. A metodologia apoiou-se a partir
de uma Abordagem Compreensiva proposta pela Profª. Dra. Sonia Rangel e os
Princípios que norteiam o fazer artístico foram definidos a partir da ideia de
Proposta de Ítalo Calvino. No percurso das experiências com o corpo, recorreuse ao pensamento de outros autores para embasar a pesquisa, tais como
Renato Cohen na contextualização e operacionalização da performance e
Zygmunt Bauman com contribuições acerca da sociedade contemporânea.
Este corpo teórico também dialoga com as obras de várias artistas, tais como
Marina Abramovic que utiliza um método próprio nas suas performances,
Márcia X e Karin Lambrecht como artistas mulheres que trazem o feminino a
partir das suas vivências.

Palavras-Chave: Processo Criativo, Poéticas Visuais, Performance, Instalação,
Corpo Feminino.
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ABSTRACT

Escombros means a practical and theoretical research in the Creative
Processes line in Visual Arts, considering aspects of performance, from the
experiences in the body and guiding principles as the transience and fragility,
establishers of the artistic works. The methodology was based from a
Comprehensive Approach proposed by Prof. Dr. Sonia Rangel and principles
that guide the artistic were defined from the idea of the Proposal by Italo
Calvino. In the course of experiments with the body, was resorted to thoughts of
other authors to lay the foundation on the research, such as Renato Cohen in
contextualization and operationalization of the performance and Zygmunt
Bauman with contributions about contemporary society. This theoretical body
also dialogues with the works of various artists such as Marina Abramovic that
uses her own method in her performances, Marcia X and Karin Lambrecht as
women artists who bring the feminine from their experiences.

Keywords: Creative Process, Visual Poetry, Performance, Installation, Female
Body.
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1 – INTRODUÇÃO

A pesquisa aqui apresentada está vinculada ao Programa de Pós-Graduação
em Artes Visuais, ao Mestrado da Escola de Belas Artes, na sua linha de
Poéticas Visuais. A partir de uma investigação sobre a ação, matéria e
presença do corpo em meus processos de criação, a performance se tornou
um fio condutor, nos quais Princípios e Procedimentos que se repetem, como a
Fragilidade e a Transitoriedade, apresentam-se numa busca constante para a
compreensão e produção da minha poética.
Sigo um procedimento metodológico adequado aos processos criativos nas
artes visuais, acompanhando o “método” adotado pela professora Sonia
Rangel,

que

propõe

do

ponto

de

vista

filosófico,

uma

Abordagem

Compreensiva, e como Abordagem Operacional reconhecer Princípios e
Procedimentos colocando-se dentro do próprio projeto poético que se instaura
no percurso. Desse reconhecimento, e a partir dele, faço as conexões com
outros artistas, seus “métodos” de trabalho e também com as fontes históricas
da Performance como linguagem.
Esta dissertação está dividida em seis grandes partes, incluindo esta
INTRODUÇÃO

e

as

CONSIDERAÇÕES

FINAIS.

Na

segunda

parte,

EXPERIÊNCIAS ANTECEDENTES, faço uma reflexão crítica e criativa
observando e interpretando os meus trabalhos anteriores, de como eles se
desenvolveram e como alguns Princípios já eram perceptíveis. De como
Fragilidade e Transitoriedade orientam uma forma própria de lidar com os
objetos que formatam as instalações criadas por mim. Porém, por serem
constantes no meu processo, até que ponto Princípios aparentemente
autônomos, ou suas visíveis diferenças, em procedimentos e materiais,
escondem na verdade suas similaridades? Neste percurso em descobrir a
potência desses Princípios esbarrei-me com o corpo, sua função e lugar
constante nas obras, meu próprio corpo, e de como e quando principiou essa
relação com ele nas práticas criativas antecedentes, para compreender,
depois, o que deste percurso inicial se transformou ou permaneceu.
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Na parte 3, ANTECEDENTES HISTÓRICOS E CONEXÕES POÉTICAS, trato
de aspectos relativos à história da Performance como linguagem, em diálogo
com alguns teóricos e artistas, tais como, Patrice Pavis, Renato Cohen e Jorge
Glusberg. Nesse mesmo capitulo foi pesquisado como os teóricos já citados
analisam, a partir de uma descrição e conceituação sobre a performance, a
visão que têm sobre o performer. Dessa forma essas noções apontaram alguns
aspectos da pesquisa sobre o corpo, pressupondo uma descrição que se
aproxima da ação performática no momento em que ela acontece. Ao
analisarem os acontecimentos ocorridos no momento da performance, esses
autores rompem com os estereótipos que aludem ao ato performático como
uma ‘banalidade’ do gesto, sem um pensamento prévio, nesse viés Renato
Cohen aponta categoricamente o lugar do performer, longe de ser aquele que
apenas representa a si próprio, mas embasado sob sua “máscara-ritual”. O fato
de Jorge Glusberg apontar o performer como uma espécie de um ser espiritual,
propõe que ele, o performer, estabeleça com o passado uma releitura dos
rituais antigos, uma volta às origens da vida. Sob esses aspectos e descrições
mencionadas

pelos

autores,

já

citados,

embaso

os

meus

próprios

procedimentos performáticos que serão detalhados no capitulo 4.
Na parte 4, CORPO, PERFORMANCE E POÉTICAS DO FEMININO

meu

esforço se concentra na compreensão em relatar as conexões poéticas com o
tema do feminino a partir de uma breve visita a historia cultural recente, em
diálogo com outras artistas mulheres, tais como Márica X, Karin Lambrecht.
Também associei alguns aspectos do trabalho da artista Marina Abramovic, do
seu “método”, contido no seu manifesto como na entrevista a mim concedida.
Nesta é abordada a configuração de sua preparação antes das performances.
Nesse “manifesto”, ou melhor, no seu “método”, estão contidas normas de
como um artista e performer deve se portar tanto na sua vida intíma quanto no
seu trabalho. Para Marina um artista nunca deve se relacionar com outro
artista, também deve evitar a vaidade no sentido de se sobressair mais do que
a obra, assim como deve manter sua vida sem entrega a estados depressivos
ou recorrer ao suicídio, porém o mais importante para a artista é a relação com
o sofrimento e a dor, pressupostos importantes para as suas performances.
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As proposições de Marina Abramovic, sua gentileza em deixar que eu
participasse dos seus dias de busca pela espiritualidade no Recôncavo baiano
juntamente com minhas ações realizadas no Anexo, sugeridas pelos Profº Drº
Eriel Araújo lançaram questões sobre qual o meu próprio método para realizar
minhas performances? Diante dessas observações enfatizei nos meus
procedimentos, de como eles deram um significado a minha obra, detalhando
esses estágios até onde poderia minha consciência alcançar. A abrangência do
corpo em minha relação com ele fizeram criar meus próprios procedimentos,
nos laboratórios de criação e estes se desdobraram e foram nomeados de
Isolante I e Isolante II. São experiências que realizei em ateliê sem a presença
de público convidado, em algumas vezes com a participação de Tatiele Souza,
Darlam Dhouro e Otaviano Filho, que documentaram essas ações em
fotografia e vídeo. Buscando o mesmo sentido de preparação, pesquisei
determinados aspectos metodológicos que o autor Cohen denomina de Work in
Progress, quando nos procedimentos sugeridos ele considera o espaço da
performance como espaço teatral. Essas experiências com o corpo a partir dos
materiais relacionados com minha poética como linha, água, vidro, confete,
materiais que adquirem diversos significados, acrescentaram novas rotas que
surgiram no embate com a matéria. Como por exemplo, pelo material escolhido
poderia prever o tempo, os espaçamentos e a particularidade que cada um
deles impõe ao meu corpo, sem que eles se tornassem o fator gerenciador de
toda a ação. Nesses procedimentos elaborados por mim, criei a noção de
‘corpo preparado’, mas o que é um ‘corpo preparado’? Claramente esse corpo
preparado, não é um corpo que diante das experiências com a matéria resolve
criar um roteiro rígido para a ação, mas numa espécie de ensaio flexível, no
qual me valho dos exercícios realizados anteriormente à ação. Nos estágios
Isolante I e Isolante II, relato a maneira como meu corpo se porta diante de
uma preparação para performance.
Na parte 5 PROCEDIMENTOS POÉTICOS EM ESCOMBROS, exponho sobre
as obras que foram realizadas e expostas na Galeria Cañizares sob o título
geral Escombros. Nessas obras a performance-instalação torna-se central,
surgidas a partir do aprofundamento das questões sobre o corpo, do trabalho
em laboratórios de criação, enfatizando aspectos vinculados ou derivados dos
15

Princípios. Os primeiros pontos apresentados se situam na definição da palavra
escombros e de como os Princípios se apresentam na obra, acionando assim
os diferentes significados que representam na minha poética e as origens de
uma escolha em trabalhar com as ruínas, com as sobras e as ‘S-obras’. Na
intenção de entender esses prolongamentos da palavra escombros, optei pelos
conceitos de refugo desenvolvidos pelo sociólogo Zygmunt Bauman e por
trazer uma análise contundente da sociedade atual com seus valores
escorregadios e transitórios.
Os cinco trabalhos considerados na exposição foram interpretados em suas
especificidades da matéria e da relação do meu corpo com elas. Portanto,
Escombros, também refere-se a uma performance que foi apresentada no dia
da abertura, seu fio condutor se concentra numa alegria clichê, na busca pelos
substitutos de uma utópica felicidade, assim utilizo o confete, pontos coloridos
usados nas festas de carnaval, mas que no meu trabalho é quase ingerido até
que perca seu colorido diluindo seu significado. O confete foi também utilizado
na instalação Escombros Série I, nela a tensão se concentrava no olhar do
espectador frente ao embate de dois materiais visivelmente opostos, as caixas
de vidro contendo os confetes socados e espremidos e os martelos presos à
parede. Escombros Série II, compartilhou de elementos atrelados a alegria, foi
uma performance realizada no espaço público quando minha tentativa se
concentrou em recortar todas as flores, empunhando uma enorme tesoura de
um tecido de nome chitão até o limite do corpo. Nessa ação há dois embates
vivenciados pelo corpo, do limite físico, quando minhas mãos, exauridas pelo
gesto repetitivo desse, pôs fim a performance, e o embate com o corpo de um
público desavisado que transitava diariamente por esse caminho e que
entendia como um estorvo me encontrar no meio da sua passagem habitual.
Outra performance onde utilizei o espaço público como cenário foi Escombros
Nós Itinerante, um dos pontos apresentados nessa itinerância, se deu pela
projeção do meu corpo nos dois extremos do Rio Paraguaçu, iniciando pelo
final do Rio e terminando na sua nascente. Com a trajetória invertida relato as
inquietações sobre o tempo e essas conturbações são novamente sentidas em
Escombros Nós quando na Instalação aproximadamente dois milhões de nós
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são vertidos no chão e pontuados com as iniciais I e F (inicio e final), um tempo
sequencial e cíclico ali conturbado.
Outros pontos se fizeram pertinentes quando da abordagem das obras, a
fragilidade que transbordava dos materiais escolhidos, mesmo nos nós, que
fatalmente se desfaziam a qualquer manipulação, mesmo que cuidadosa. O
tempo, como operador da performance requisitava um ‘tempo’ para
compreensão. A busca se concentrou em tratá-lo a partir da minha própria
relação com ele e não obedecer a uma análise geral e puramente descritiva de
como o tempo se encontrava na performance. Mas de descrevê-lo a partir de
poemas confluindo com uma temporalidade própria que transparece nas
minhas atuações.

Assim recorro aos termos como tempo físico, tempo

psicológico, tempo reminiscência e tempo sequencial. No primeiro abordo
sobre a fisicalidade do corpo, suas sensações e a sua capa, a primeira
impressão que depois acolhe outras nuances que formatam o corpo e o tempo
deste. Para isso foi buscada a noção de corpo como um “sistema” de Christine
Greiner. Observei que o corpo do artista e o meu tempo exigia uma abordagem
de memórias e reminiscências que foram buscadas a partir de uma narrativa
em cenas curtas. Essas noções do tempo no meu trabalho foram guiadas e
enfatizadas a partir das obras da exposição Escombros.
A bibliografia nessa dissertação foi inicialmente composta dos autores que
abordassem a performance, e não na pesquisa direta com o corpo, o que foi
acrescido um pouco depois. Ao descrever as minhas obras foi decisiva a
escolha de Zygmunt Bauman, por tratar desse viés humano sobre o qual
minhas obras tem se debruçado e sobre problemáticas da sociedade atual.
Uma aproximação voltada para a sociologia tem me facultado realizar novas
leituras e abordagens nos meus trabalhos.
A presente dissertação, ao mesmo tempo em que me permitiu aprofundar com
as obras em Escombros novas leituras e conexões, realizando um registro
interpretativo da minha poética, poderá contribuir para o campo da pesquisa
que aborda a performance na arte contemporânea.
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Figura 2 – Ana Fraga: A Mesa Posta (2005). Performance. Fotografia: Isabel Gouvêa.
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2 - EXPERIÊNCIAS ANTECEDENTES

Como forma de compreender meus processos atuais voltados para a
Performance-Instalação como Linguagem desenvolvidos na presente pesquisa,
elaborei um recorte abrangendo alguns trabalhos precedentes. A partir dessas
obras pude reconhecer em meu processo criativo quando e como surgiram e
se entremeiam os Princípios Geradores constituídos pela Fragilidade,
Transitoriedade e Ironia. Organizei este conjunto de obras aqui distribuídas em
categorias artísticas como ações-instalações, objetos-ações ou experiênciasperformáticas, pois assim nomeadas, sinalizam uma origem, um fio condutor,
um guia, a fim de elaborar uma melhor compreensão do meu atual percurso, e
também o quanto a ação como performance, que se inicia em maio de 2005, foi
se consolidando. Adotei neste relato uma ordem cronológica.

2.1 - A MESA POSTA (2005)

Minha primeira exposição tendo a ação como princípio ativo na poética foi em
12 de maio de 2005 com a obra A Mesa Posta. Em trabalhos passados minhas
criações se concentravam em conceber instalações e pinturas e na sua
abrangência geralmente recorria ao tema do feminino. Anteriormente à Mesa
Posta, a presença e a ação do meu corpo no momento da obra, até mesmo
que numa postura apenas de propositora, mantendo certo distanciamento, não
eram cogitadas.
A Mesa Posta foi uma instalação-performance realizada na galeria Aliança
Francesa, em Salvador. Fui convidada a fazer parte juntamente com um grupo
de artistas que realizariam intervenções e ocupações no espaço da galeria,
cujo tema principal se concentrava em produzir obras tendo como tema para a
criação a obra do pintor modernista José Pancetti (1902-1958) que na década
de 50 residiu na casa 401, quando na época de sua visita à Bahia funcionava o
Hotel Colonial e atualmente se encontra a Galeria Aliança Francesa. No
entanto as motivações que me conduziram não se concentraram no azul
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pancettiano como foi sugerido pela curadoria, nem mesmo me impregnei com
sua pintura. Meu ponto de comunicação foi estabelecido a partir de relatos das
discussões constantes que Pancetti tinha com sua mulher Anita Caruso 1, na
relação violenta em meio às paisagens amenas que pintava. Imbuída de outras
histórias2 que me sobrevieram através da memória de relatos, colhidos quando
realizei trabalhos com o tema do feminino, histórias que me foram confiadas
por mulheres que sofreram abuso doméstico, fui modificando o projeto inicial
que se resumia então a instalar uma mesa de jantar de cabeça para baixo.
A instalação A Mesa Posta se concentrou na sala principal da Galeria Aliança
Francesa, onde dispus uma cadeira de madeira de cor branca e trezentos
pratos de louça que foram empilhados ao redor do assento e outros pratos
colocados num suporte apropriado, tipo porta-prato de arame, foram
pendurados no teto, mas de maneira irregular, pendendo perto da parede.
Neles, frases impressas, fixadas a partir da queima da porcelana em forno
especial, todas na cor azul, minha escolha, pela indicação da curadoria, de
como evocar o azul de Pancetti. Da sua pintura em paisagem amena restou em
mim o escaldante azul e o transferi para as impressões na louça branca de
frases "indigestas" sobre a mulher.
O conteúdo dessas frases, cuja fonte pesquisei em notícias veiculadas por
jornais e revistas, anúncios de jornais ou frases colhidas de versículos bíblicos,
ou que ouvia no linguajar cotidiano, trazia informação literal sobre prostituição
feminina, ou eram frases que propagavam uma norma imposta ao feminino, do
que se esperava de uma mulher e que nos dias atuais ainda possui o efeito de
se propalar como verdade imposta. Elas tratavam tanto da violência sofrida
pela mulher como cometida por elas.
1

A informação sobre Pancetti e Anita foi trazida pela curadora Viga Gordilho, segundo a
mesma, obtida numa entrevista com uma senhora que ela entrevistou. As informações sobre a
biografia do pintor também foram repassadas pela curadoria para servir como elemento
inspirador na criação das obras.
2
Essas histórias situam-se no âmbito confidencial, uma dessas mulheres me relatou como o
marido quebrou toda a louça do enxoval tentando acertá-la e de como ela escapou das mãos
dele depois de estar encharcada com o álcool que ele mesmo derramou tentando queimá-la
viva. No inicio eu não entendia por que tais desabafos, se nem ao menos elas me conheciam,
nem mesmo eu indagava sobre suas vidas. Numa pesquisa anterior coloquei em um dos
jornais locais um anuncio de compra de vestido de noiva velho e usado, muitas mulheres
telefonavam para negociar e sempre desabafavam o motivo de estar se livrando daquelas
vestes, uma delas disse-me que daria pelo fato de haver rasgado parte do vestido após ter se
decepcionado com o casamento.
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Embora essas frases tenham sido criadas considerando relatos e discursos
sobre a violência feminina, busquei abordar o feminino não só a partir de uma
perspectiva de vitima, mas também colocando a mulher como co-autora de
muitas ações violentas nas quais ela nada se compara com os adjetivos
sublimes que perpetuam uma imagem feminina de mãe e protetora.
Em um dos pratos estavam transcritas as seguintes frases: “Maria tornou-se a
mulher pela qual as outras mulheres podiam ser medidas” ou “Matei porque
não tive ereção”3. Num canto da sala expositiva se encontrava uma enorme
caixa de madeira com rodinhas que podia circular pelo ambiente. O espectador
ao entrar se deparava com esse ambiente quase familiar, até despontar por
uma das entradas a performer Bárbara Ferreira que, pintada de forma
exagerada, ia traçando movimentos pelo espaço e provocando o público
amontoado até o momento que ela iniciava a quebra dos pratos.
A obra inicialmente foi pensada por mim para que os espectadores
despedaçassem todos os pratos de louça e que os resultados desses cacos
fossem depois colhidos e remontados, para se tornar um imenso “mosaico”, e a
partir dessa “remontagem” as frases perderiam o sentido inicial da reprodução
de preconceitos contra as mulheres. Porém, fugindo ao meu controle, a
instalação se transformou numa cena caótica, a obra inteira perdurou num
afastamento total da minha ideia inicial, para a qual não havia avaliado nem
programado os riscos e as constantes interferências do público tanto na
instalação como na performance, quando me coloquei como propositora da
ação apenas auxiliando Barbara Ferreira. Conforme os pratos iam rachando e
ricochetando no fundo da caixa branca, o som ia se expandindo e misturandose às vozes e estas à confusão de mãos estendidas na ação de escolher as
frases, enquanto muitos espectadores optaram por levar as louças que
apresentavam

frases

indigestas.

Não

houve

um

limite

de

tempo,

posteriormente ele foi imposto pela organização da galeria para visitação e

3

. A primeira frase foi colhida de uma matéria da revista Veja. A segunda foi de um jornal local,
quando perguntado pelo repórter porque havia matado sua enteada de 11 anos, o padrasto
assim “justificou” o porquê de ter enterrado seu corpo no quintal da casa com quem vivia com a
mãe da vítima e o irmão que sempre assistia os abusos sofridos pela irmã.
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participação do público geral. No dia da abertura da exposição o momento de
fechamento da galeria foi dado como fim do tempo real da ação.

Figura 3 – Ana Fraga: A Mesa Posta (2005). Performance-Instalação. Fotografia: Isabel
Gouvêa.

22

2.1 - VISTA-SE NÃO VISTA-SE (2006)

Um tempo depois de A Mesa Posta surgiu Vista-se Não Vista-se, realizada na
VIII Bienal do Recôncavo

4

em São Félix, Bahia. A obra era uma espécie de

mostruário ou arara de roupa, em formato circular, feita de ferro com o diâmetro
de um metro, nela fixavam-se ganchos semelhantes à de um açougue que
expõe carne sem vida, esses ganchos também foram feitos em ferro, com
medidas variáveis, eles seguravam camisas construídas e cerzidas no mesmo
modelo das camisas de força usadas em hospitais psiquiátricos. Diferente
destas, apenas as mangas, que nas usadas em hospitais eram acrescidas para
servirem como imobilizadoras dos membros superiores, as camisas criadas por
mim não possuíam saída para as mãos. Elas foram feitas em tecido de algodão
cru e assim como na obra A mesa posta, foram transcritas, a partir da técnica
de serigrafia, frases que faziam referência à violência sofrida e cometida por
mulheres, porém o teor das frases era ainda mais ácido, cito como exemplo:
“Os homens não gostam de bater, as mulheres é quem gostam de apanhar” ou
“caso seja estuprada, use camisinha”5. No chão, perto das camisas que foram
penduradas nos ganchos de ferro, havia dez tesouras em diferentes tamanhos,
a maioria de alfaiate, enormes e pesadas.
Antes da abertura da Bienal escolhi duas jovens que não possuíam nenhuma
experiência de performance em Artes Visuais, uma delas atuava como atriz em
algumas peças na cidade, então me empenhei em trabalhar a partir de
exercícios, conhecimento do meu trabalho e ensaios para que no dia elas
pudessem lidar com o público e a ação destes na duração da obra.
No dia da exposição elas apareceram vestidas de preto rondando a instalação
como se escolhessem a roupa a partir das frases transcritas nas blusas, uma
delas emitiu um grito estrondoso, quando calmamente adentrei no ambiente e
logo as duas performers se apoderaram de tesouras. Cortaram o meu cabelo
4

. A Bienal do Recôncavo é uma mostra de arte contemporânea que ocorre na cidade de São
Félix, Bahia. É feita uma seleção dos projetos enviados e as obras selecionadas são expostas.
Por este trabalho Vista-se NÃO Vista-se recebi uma Menção Honrosa.
5

A primeira frase famosa foi colhida do escritor Nelson Rodrigues, a segunda frase estava em
um site que oferecia informações à mulher de como ela poderia se prevenir de um estupro.
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enorme que pendia nas costas em penteado de rabo de cavalo. Logo depois
elas espalharam os pelos misturando-os às camisas, para logo depois
passarem a rasgá-las com as tesouras.
O público igualmente passou a cortar as vestes e a se misturar às performers
enquanto eu sumia do espaço para de longe ver a reação do espectador que
de certa maneira não diferia da mesma reação de A Mesa Posta, pois levaram
também roupas e tesouras, porém não desmontaram as camisas como eu
havia previsto, não desconstruíram as frases retalhando-as em palavras e
sílabas, antes produziram lesões no algodão, destacando as frases ou
produzindo cortes que abriam a camisa de cima para baixo ou vice-versa.
Muitos dos rasgos foram feitos à mão sem o objeto cortante e as pessoas se
amontoavam ora tentando alcançar as tesouras, ora tentando ler as frases
transcritas.
Foi a partir desses dois trabalhos A Mesa Posta e Vista-se Não Vista-se, que
fui abandonando a presença de outras pessoas como performers convidadas e
fui considerando a possibilidade do público como um atuante ou performer da
obra.
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Figura 4 – Ana Fraga: Vista-se NÃO Vista-se (2006). Performance- Instalação. Fotografia: Centro
Cultural Dannemann.

Figura 5 – Ana Fraga: Vista-se NÃO Vista-se (2006). Performance- Instalação. Fotografia: Centro
Cultural Dannemann
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2.3 - ESPAÇOS CONCISOS SÉRIE AR (2008)

Também exposta na IX Bienal do Recôncavo, Espaços Concisos Série AR,
descende de várias experiências e vivências minhas, a Instalação foi criada
como semelhante a uma cena que parece ter sido retirada de um sonho. Na
minha concepção conta uma história, numa sequência desordenada. São
imagens que percorrem o limite vida/morte da passagem inevitável a todo e
qualquer ser humano que se desgasta ao tentar a todo custo esquecer o
momento do fim.
Nesse trabalho que denominei inicialmente como uma instalação-experiência,
pois com ele perpassei uma experiência mais pessoal e compartilhei com o
público. A instalação foi exposta em espaço aberto no ambiente exterior ao
Centro Cultural Dannemann,6 nele instalei cinco fileiras de prateleiras brancas
e paralelas, fincadas num quadrado pequeno por onde eu circulava. Nas
prateleiras, pousavam sacos transparentes preenchidos com ar, arrumados e
enfileirados cuidadosamente e atados por um feixe de metal. Estava vestida
com uma roupa branca, feita exclusivamente para esta performance, a roupa
foi construída sem costura em máquina e manualmente com pontos grandes,
do tipo alinhavo, que a qualquer esforço poderiam se romper.
Após arrumar os sacos, iniciava a abordagem com o público e tentava
convencê-los do investimento de se comprar os sacos de ar. Durante a
performance, fora do espaço da Bienal espalhava-se um som por toda a
cidade, através de um carro

7

e também pela rádio comunitária, dissipava-se o

som em caixas afixadas em todo o perímetro da cidade. O som propagado não
era a de uma notícia, mas a reprodução exaustiva de uma respiração
periclitante e descompassada (o som gravado misturava a minha respiração
com a de minha mãe e foi gravado dos últimos momentos de sua vida).
No espaço expositivo continuava a ação que consistia em vender todos os
sacos de ar e munida de um discurso semelhante a uma vendedora que
6. Local onde ocorre a Bienal do Recôncavo. Situa-se às margens do Rio Paraguaçu na Av.
Salvador Pinto
7

. Carro utilizado em propaganda popular, típico do interior, que tanto anuncia eventos festivos
quanto notas fúnebres.
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acreditava no produto apresentado mesmo que lhe parecesse falso. No
momento da ação performática as pessoas se reuniam e indagavam sobre o
produto, o que detonou em um diálogo irônico, que era regido a partir das
indagações do público e dos protestos do mesmo.
Em um determinado momento um homem muito nervoso me indagou sobre a
natureza da minha obra, questionando a veracidade do que chamava de
produto, no caso os sacos de ar. Irritado com minha constante propaganda e
insistência para que o mesmo comprasse um dos sacos, ele deu as costas e
espalhava com voz alta que tudo que eu apresentava era uma farsa.

Figura 6 – Ana Fraga: Espaços Concisos SÉRIE AR (2008). Performance-Instalação. Fotografia:
Márcio Santana.
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A proximidade com público exigiu que meu corpo estivesse preparado para
lidar com a surpresa da reação do espectador na ação, mesmo ainda sem a
intenção da performance, pois naquele momento não a tinha pensado como tal.
Mesmo que em Espaços Concisos, Série AR pela primeira vez eu tivesse
reservado um tempo para me concentrar, ainda assim, carecia de um
entendimento dos procedimentos, de uma melhor consciência e organização
de exercícios consonantes com minha poética e uma sistematização destes.

2.4 - RIO DE TUDO ISSO (2008)

Se em Espaços Concisos, Série AR, eu resolvera incluir alguns procedimentos
que antecederiam a ação, em Rio de Tudo Isso o trabalho processual foi mais
lento no sentido de feitura da obra e foi também criada uma condição de
“apresentação” e de “finalização” da ação.
Minha indagação inicial sobre Rio de tudo Isso era: Como nos portamos diante
da destruição e a rapidez com que coisas e pessoas podem se dissolver ou
mesmo desfazer o fazer do outro?
Rio de tudo isso consistia em uma colcha feita de crochê, tipo de tecido
artesanal, com variados pontos e desenhos, realizado com uma só e específica
agulha, ainda muito usado no interior da Bahia. Construí a colcha por um
período de três meses, com linha de algodão na cor branca, ia acrescentando
os pontos sem uma preocupação com a contagem, já que o crochê precede de
um alinhamento e uma contagem para simetricamente organizar um repertório
de pontos, de acordo com a peça desejada. Quando ia tecendo e rendando a
construção era contínua, muitas vezes com sérios erros na junção dos pontos,
outras vezes descuidando intencionalmente na contagem que se perdia.
A colcha criada por mim não exigia a simetria, nem tão pouco a destreza
exigida por uma bordadeira, eu deslizava a agulha à procura da linha para
emendar um ponto em qualquer lugar, construindo caminhos sem a
preocupação do ponto esteticamente perfeito.
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No momento da abertura da exposição que ocorreu no Salão Regional de
Vitória da Conquista8, sentei-me numa cadeira de cor neutra e continuei a
“crochetear”, laçando a agulha na linha e fincando os pontos, em um
determinado momento dei a colcha por finalizada, e a partir desse instante
iniciei a ação contrária puxando o fio, desfazendo a colcha ponto a ponto e
também a ofereci ao espectador oportunidade para que este desfizesse os
pontos comigo.

Figura 7 – Ana Fraga: Rio de Tudo Isso (2008). Performance-Objeto. Fotografia: Otaviano Filho.

8

O Salão Regional seleciona artistas da cena baiana. Neste salão, em especial recebi a
premiação principal.
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Para mim havia o desejo, uma necessidade de que o espectador repartisse
comigo a tarefa de descoser a colcha, convite que não foi seguido. Mesmo
assim, era mais importante este “desfazer” e nesse instante continuei até que a
colcha não pode mais ser desmanchada por conta de um nó que impediu o
desfecho completo, ergui então os fios enrugados e desfeitos e os coloquei
juntos com a parte não desfeita encerrando a ação.
No fazer e desfazer, para mim, lançava observações sobre a finitude ao passo
que ia somando ponto a ponto uma colcha, que depois foi dissolvida a trama
sem a pretensão de reconstrução. O que importava era a sobra, a linha
enrugada, os escombros e as marcas da trama desfeita. A ponta da linha solta
sinalizava o início do fim, na minha interpretação seria por ela que tanto eu
como o espectador percorreríamos o sentido inverso da ação.

Figura 8 – Ana Fraga: Rio de Tudo Isso (2008). Performance-Objeto. Fotografia: Otaviano Filho.
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Nestes trabalhos antecedentes reconheço que os princípios coexistem e se
misturam na escolha da matéria e da ação. Assim, para mim, a fragilidade
possui relação com o material escolhido, como a cerâmica dos pratos, ou as
vestes mal costuradas em pontos alinhavados em tecidos que se rasgam. A
transitoriedade se cruza com o ar e com a linha, matéria e ação, por vezes
contida no estado efêmero, de passagem e transformação, durante o tempo da
obra, dos pratos aos cacos, das vestes aos rasgos, dos sacos cheios de vazio,
da desfeitura do crochê. A ironia se encontra no modo como o discurso da
palavra se coloca nas impressões dos pratos e vestes, no meu comportamento
para convencer que o espectador comprasse os sacos ou na ação contrária,
gestos do desfazer a colcha cerzida durante meses.

2. 5 - PERFORMANCE NA EXPOSIÇÃO PARACONSISTENTES

Após a obra Rio de Tudo Isso, já como aluna do Mestrado, me exigia estar
mais consciente e comprometida, passei a testar exercícios preliminares, como
preparação para um entendimento de cada ação em si.
Por esta ocasião, já em 2012, fui convidada a realizar novamente o trabalho
citado, do objeto de crochê, numa exposição chamada Paraconsistentes9.
Repensando este trabalho, minha proposta foi utilizar um novo objeto feito de
crochê, em formato de uma máscara que vedava todo meu rosto. A ação de
desfazer o crochê, com duração aproximada de vinte minutos, realizada na
abertura da exposição, enquanto sentada numa cadeira, deixava pouco a
pouco entrever meu rosto puxando a linha.

Em seguida nas duas fotos

aparecem o estágio inicial e o final deste trabalho.

9

A exposição Paraconsistentes fazia parte dos 50 anos do ICBA (Instituto Goethe), quando
foram selecionados 25 artistas contemporâneos com curadoria de Alejandra Muñoz.
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Figura 9 – Ana Fraga: Rio de Tudo Isso II (2012). Performance-Objeto. Fotografia: Ana Fraga.

Novamente a ação do desfazer, agora do objeto sobre meu rosto, emperrou
por um nó. Restou instaladas sobre a cadeira, uma parte da máscara, a linha
enrugada, e a agulha com a qual teci.
Os trabalhos abordados até aqui esclarecem e deixam entrever como a ação e
presença de meu corpo foi se consolidando na poética e também como foi de
fundamental importância a estreiteza com que minhas obras naturalmente
possuíam e possuem com o universo feminino. Como consequência desta
leitura das experiências antecedentes tratarei no capítulo a seguir do contexto
histórico da performance como linguagem e do tema do feminino no capítulo
quatro a seguir.
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Figura 10 – Ana Fraga: Escombros Nós Itinerante (2013). Performance. Fotografia: Otaviano Filho.
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3 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS E CONEXÕES POÉTICAS

Pela presença do corpo como suporte e matéria de minha poética, tornando a
performance um fio condutor e dominante realizo uma breve introdução sobre
alguns aspectos da história da performance, uma categoria artística de caráter
multidisciplinar e transgressor, realizo um recorte citando algumas ações
realizadas no início com o movimento Dadaísta, Futurista e Surrealista e na
década de 60 quando o corpo, de acordo com Michael Archer, tornou-se
“inevitável” e quando os limites entre a diluição arte e vida se intensificaram. A
partir dessa síntese abrangendo a parte histórica dos movimentos modernistas,
faço uma breve reflexão acerca dessa categoria ao retomar os inícios de
movimentos mais relevantes e que contribuíram para o surgimento e
amadurecimento da performance.

O dadaísmo, que é, sem dúvida, um movimento moderno, mas
de enorme contribuição para as práticas contemporâneas, foi o
primeiro a contestar essa rigidez, a ir contra a idéia de um
‘programa’ que prescrevesse a ação estética. A tentativa de
tirar o objeto artístico da esfera restrita da própria arte, e lançálo diretamente na vida, junto às instâncias imediatas do vivido,
foi, sem dúvida, um dos grandes trunfos da experiência dadá e,
sobretudo, de Marcel Duchamp. (CANONGIA, 2005, p. 23).

O início do movimento Dadá se deu na Suíça, precisamente em Zurique, no
ano de 1916, as performances ganharam fôlego no Cabaret Voltaire, idealizado
por Hugo Ball (1886-1927) e sua esposa Emmy Hennings (1885-1948), o seu
entusiasmo em abrir o próprio café que reunia novos artistas adicionou outras
apresentações com recital de poemas e uma receptividade a todas as
expressões artísticas. Suas noites eram regadas a tumultos, brigas e
embriaguez constantes. Mesmo tendo seus principais fundadores abandonado,
por notarem que o movimento começava a perder seu caráter niilista, e a se
institucionalizar com a criação de uma galeria e publicação, mesmo tendo uma
curta duração, o movimento Dadaísta foi pulverizado pelos principais países da
Europa, misturando-se a outros movimentos.
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Figura 11 – Marcel Janco, Cabaret Voltaire (1916). Fonte: Disponível em: http://archivesdada.tumblr.com/post/16968285967/anonyme-photographie-de-cabaret-voltaire-1916. Acesso em:
03/01/2014.

Um dos artistas mais significativos na arte contemporânea, Marcel Duchamp,
figurava como um dos participantes do movimento Dadá. Ele expos como obra
objetos como urinol, roda de bicicleta entre outros. Todos os elementos banais,
retirados

do

cotidiano

oferecendo

uma

importância

significativa

ao

deslocamento e no gesto do artista quando qualquer coisa poderia ser um
objeto de arte. Essa nova posição de desarticular esse objeto do cotidiano para
espaços como Museus e Galerias também oferecia um aspecto importante que
se alastraria nos anos seguintes quando essa aproximação diminuiu os limites
entre arte e vida. Essas duas categorias tornaram-se mais permeáveis.
O inicio do uso do corpo como suporte é por vezes citado por alguns autores
como parte do movimento Futurista, Cohen, por exemplo, refere-se a Ubu Rei
de Alfred Jarry, apenas no pé de página, como uma peça teatral.
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Rose Lee Goldberg denomina a mesma peça como uma performance que
influenciou as ideias de Marinetti que por sua vez realizou a primeira
apresentação do Movimento Futurista em 1915, mas ainda de acordo com a
autora, o elemento dominante era a palavra, mais do que outros elementos da
obra e as apresentações aconteciam em formato de Sarau com um público não
muito acolhedor.
Uma grande parte dessas produções típicas da época tinha o teatro como
base, oscilando entre demonstrações de dança, recitais de poemas, sons e
projeções desprovidas de uma sequencia lógica, num formato próximo das
peças teatrais. Ainda de acordo com a autora Rose Lee Goldberg, as primeiras
aparições performáticas tem sua base no teatro e na dança, a partir de ações
breves que os Futuristas intitulavam de “Teatro Sintético”. A autora ainda
descreve esse tipo de apresentação:

Os futuristas recusavam-se a explicar o significado dessas
sínteses. Era “estúpido explorar o primitivismo da multidão,”
escreveram, “que em última instância só quer ver o mocinho
ganhar e o bandido perder”. Não havia razão, prosseguia o
manifesto, para que o publico devesse sempre compreender na
íntegra os porquês e para quês de cada ação cênica. Apesar
dessa recusa em conferir “conteúdo” ou “significado” às
sínteses, muitas delas giravam em torno de gags conhecidas
da vida artística. A marcação do tempo era muito semelhante a
seqüências do teatro de variedades, com uma cena
introdutória, um desfecho de situações engraçadas e uma
saída rápida. (GOLDBERG, 2006, p. 17).

Em 1924 é lançado o Manifesto Surrealista, baseando sua poética nas ligações
psíquicas das teorias freudiana, nos elemento do sonho e do acaso. Tendo nas
suas apresentações o mesmo sentido de enfrentamento com o público suas
peças eram tomadas de escândalos e confusões que tanto acompanharam
outros movimentos citados anteriormente. A principal diferenciação frente ao
Dadaísmo consistia no afastamento de sua natureza niilista se concentrando
na criação da obra de arte.
Cabe ressaltar que todos esses movimentos citados acima e as manifestações
artísticas de grupos surgidos na Rússia pelos artistas Goncharova, Maiakovski,
Burliuk, Larinov e outros realizavam performances nas ruas. Todos esses
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movimentos aconteciam paralelamente, criados praticamente no mesmo
período tendo um influenciando o surgimento do outro.
Mesmo reconhecendo o teatro como uma camada em surdina sólida para o
aparecimento das primeiras performances, elas assim surgem como uma
revolta contra o passado, não é uma pintura nem escultura, apesar de ser
descendente do teatro, também não era teatro, mas o rompimento com todos
esses meios para subvertê-los.
As apresentações eram breves com uma produção menos elaborada em
comparação com o teatro, também pelo fato de agregar outros profissionais de
áreas distintas, como a atuação de artistas, poetas, músicos, dançarinos e
anônimos. O mais importante do movimento Futurista, do Dadaísta e do
Surrealista teria sido essa expansão dos limites das artes visuais para além
dos suportes tradicionais, a complementação de outras disciplinas e o caráter
transgressor, o choque embutido em cada apresentação que desconsertava e
desestabilizava as certezas. O movimento Dadaísta com seu manifesto
deletério, emprestava à performance o caráter anárquico, diferente da visão
futurista quando a performance se colocava como uma via “como o meio mais
direto de forçar o publico a tomar conhecimento de suas idéias” (GOLDBERG,
2006, p. 4).

A performance era o meio mais seguro de desconcertar um
público acomodado. Dava a seus praticantes a liberdade de
ser, ao mesmo tempo, ‘criadores’ no desenvolvimento de uma
nova forma de artista teatral, e ‘objetos de arte’, porque não
faziam nenhuma separação entre sua arte como poetas, como
pintores ou como performers. (GOLDBERG, 2006, p.4-6).

3.1 - BAUHAUS E ANOS 60 E 70

Porém o surgimento de uma instituição, foi de ampla importância para a
performance, surgida em 1921, foi a Escola Bauhaus, na Alemanha, através de
oficinas dirigidas para o teatro, apesar de o programa apontar para uma fusão
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das artes e, sobretudo o design. No campo da performance trouxe “pouca
inovação”, segundo Goldberg (2006, p.89), pois trazia os mesmos princípios do
teatro expressionista e nas suas apresentações figuravam peças de cunho
religioso oferecendo ao público um figurino elaborado que representava as
inovações tecnológicas, princípio este da Bauhaus. No entanto a teoria e a
prática buscada por Schlemmer na performance e sempre discutidas em suas
oficinas e espetáculos foi a grande contribuição para essa instituição, mesmo
que no bojo tivesse sido muito mais acentuada com relação para o teatro. Mais
tarde em 1933 a Bauhaus é fechada por determinação de Adolf Hitler e os
princípios dessa instituição foram absorvidos em outros países, sobretudo nos
Estados Unidos da América. De acordo com Renato Cohen, a Bauhaus foi a
“primeira instituição a organizar Workshops de performance.” , tendo Oskar
Schlemmer na direção.

Figura 12 – Oskar Schlemmer, Dança das Ripas (1927). Fonte: Disponível em:
http://www.generativeart.com/on/cic/papers2005/42.YiannisMelanitis. Acesso em: 03/01/2014.
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Cohen afirma que essas experimentações realizadas no movimento moderno e
em especial no movimento Dadaísta foram sentidas em várias partes da
Europa até deslocar-se para a América em 1935, através da Black Mountain
College. Dois desses integrantes tiveram importância direta nas performances
realizadas nos anos 60, Jonh Cage (1912-1992) que criava uma musicalidade
potencializada no ruído e no silêncio como parte de uma música como se
fossem um instrumento musical, com a mesma importância que um
instrumento tradicional. E Allan Kaprow (1927-2006) que em 1959 realizou o
que ele denominou de Happening. Para o próprio artista essa modalidade era
mais um acontecimento de única apresentação (GOLDBERG, 2006, p.122).
Ou como resume Sally Banes, uma autora que traz reflexões acerca de um
corpo buliçoso e vibrante que se insurgiu no final dos anos 50 “o happening
como gênero irrompera precisamente como modo de tornar as artes plásticas
mais participativas para o espectador” (BANES, 1999, p. 82).
O uso do corpo como suporte e o alongamento de suas possibilidades, e aqui
me refiro ao corpo como potência, se intensificou entre as décadas de 60 e 70.
Banes faz uma analise desse período esmiuçando o comportamento social
dessa época e de um determinado país como os Estados Unidos que já era um
disseminador da cultura, tal como foi a França durante muito tempo. A autora
articula os fatores que se desenvolveram focando no uso do corpo como
suporte, na vida cotidiana o próprio desmantelamento familiar e a revolução
sexual, bem como a fragilidade da vida doméstica em um local fervilhante de
apresentações artísticas como era o Greenville Village10, na opinião da autora
era uma espécie de um reflorescer cultural, pois esse local abrigara os artistas
mais significativos da vanguarda europeia e americana. Precisamente as
apresentações culturais, de acordo com a autora, resumem as práticas
corporais tornando mais relevante seu uso nas décadas de 60 e 70, afirmando
um corpo autônomo presente como uma condição desta agitação cultural:

10

Uma comunidade, um bairro situado em Nova York, que abrigava estrangeiros imigrantes, além de
ser um bairro familiar onde também conviviam igrejas, teatros e ateliês de artistas.
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O corpo efervescente e grotesco é considerado literalmente
aberto ao mundo, se misturando facilmente com os animais, os
objetos e outros corpos. Seus limites são permeáveis; suas
partes são surpreendentemente autônomas; é, em toda parte,
aberto ao mundo. Entrega-se livremente a excessos na
comida, na bebida, na atividade sexual em toda a espécie
imaginável de comportamento licencioso. E é precisamente por
meio da imagem desse corpo grotesco do desgoverno que a
cultura não-oficial tem aberto buracos no decoro e na
hegemonia da cultura oficial (BANES, 1999, p. 254).

É um corpo modificado e libertado não resta dúvida e as práticas do seu uso
nas artes visuais foram ganhando maior abrangência com movimentos como a
Body art e a partir de contornos conceituais do grupo Fluxus.
A Body art agrupou artistas como Rebecca Horn (1944), Gina Pane (19391990), Hermann Nitsch (1938), Günter Brus (1938) e Rudolf Schwarzkogler
(1940-1969) O corpo é, portanto a própria obra de arte, através de ações
corporais e gestos que conduziam ao limite da dor física, a partir do esforço
físico e da sua expressão como um ritual.

Os limites do corpo eram levados

tão a sério que não raro havia mutilações, queimaduras, cortes profundos e
castração, além do suicido do artista Rudolf Schwarzkogler (1940-1969) diante
de uma plateia. As performances mais significativas são as de Vito Acconci,
que incluíam desde a masturbar-se em público, como ir atrás de pessoas que
encontrava nas ruas seguindo os transeuntes até que estes entrassem em
suas casas. Já na performance Conversão (1970), o corpo se encontra nu e
através de gestos o artista tenta esconder o pênis, logo após coloca
enchimento no peito sugerindo uma transformação do corpo masculino em
feminino.
Os corpos marcados, mordidos, escorridos com sangue mostravam outra
particularidade dessa superfície agora expandida, roxeada, modificada
produzindo uma leitura corpórea particular.
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Figura 13 – Vito Accioni, Street Works V (1969) Performance. Fonte: Disponível em:
http://www.metamute.org/editorial/articles/systems-upgrade-conceptual-art-and-recoding-informationknowledge-and-technology. Acesso em: 12/05/2014.

Por outro lado o grupo Fluxus se concentrava tanto na condição de explorar a
matéria de baixo custo como sob a influência folk11, “cujas obras fizeram uso de
materiais simples e artesanais, apresentando os passatempos e a cultura
material do folk americano, como jogos de salão e coleção de objetos
embalados.” (BANES,1999, p.127). O Fluxus era encabeçado por George
Maciunas (1931-1978), de origem lituana, seu interesse era baseado na
circulação das obras do grupo ao mesmo tempo que detestava o fator
profissionalizante delas, salientava que não estavam ao alcance dos Museus.
Ironicamente, essas, apresentadas como não-obras, eram construídas e
fabricadas, além disso, todas elas irremediavelmente foram parar nos mesmos
11

De acordo com Banes, o Folk influenciou quase todas as expressões artísticas, inclusive o
cinema com seus filmes domésticos até apresentações de dança. Esse tipo de expressão é
ligado ao que chamamos de Folclore e surgiu como contraponto a cultura europeia, foi uma
resposta no fortalecimento de uma arte americana. Para isso foi necessário se ligar a raiz
popular para formalizar o que hoje se chama de arte americana. ‘’A arte folk, está incrustada
no processo social – é a arte da comunidade para a comunidade’’(BANNES, 1999, p. 115).
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Museus sobre os quais o grupo tão orgulhosos vociferavam. Dentre os artistas
mais significativos desse grupo sobressaem as performances de Wolf Vostell
(1922-1998), Ben Vautier (1935), Robert Watts (1923-1988), George Brecht
(1926), Yoko Ono (1933), Nam June Paik (1932-2006) e Joseph Beuys (19121986).
Beuys foi envolto em uma história sobre um grave acidente aéreo, foi deixado
sob a guarda de um grupo da região dos tártaros, que tratou dos seus
ferimentos com gordura e feltro. Essa é uma história contada pelo próprio
artista que absorveu estas experiências na sua poética além do fato de ter
assim, tornado mais pungente sua imagem. Como artista instaurou a obra com
um pensamento voltado para uma “escultura social”, sua teoria sobre essa
escultura viva e moldável era baseada na criatividade de cada indivíduo. Esse
pensamento, como princípio criativo inspirou suas aulas que eram abertas ao
público e isso levou a seu afastamento da Academia de Belas-Artes de
Düsseldorf, na Alemanha. Nas suas obras nota-se o uso incondicional de
material comum como arames, pedras, gazes, luvas, bengala, agulha, ossos,
unha e perecíveis como líquidos a banha, o mel, a margarina, o óleo, as
gelatinas entre outros. O tecido tem outra particularidade na obra de Beuys.
Para o artista o feltro se apresentava como um material, isolante e térmico,
mas há uma significação transcendental, como afirma Dália Rosenthal (2002,
p.7). Esse material foi intensivamente usado nas obras de Beuys. Numa delas
e a mais conhecidas intitulada, I Like america and america likes me (1974), o
artista passou uma semana dentro de uma galeria interagindo com um animal
selvagem como coiote numa relação de troca. O mais importante dessa
performance foi o isolamento do artista ao visitar a América, ele não pisou, não
teve o contato com o solo, do avião foi transportado para a galeria e dela, após
7 dias, foi levado de volta ao avião.
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Figura 14 – Joseph Beuys, I Like america and america likes me (1974). Performance.
Fonte:.Disponível em http://www.revistaimprescindibles.com/arte/escultura/joseph-beuys-i-likeamerica-and-america-likes-me-coyote Acesso em: 12/05/2014.

Dos trabalhos de Joseph Beuys cabe ressaltar sua postura performática na
reconfiguração e construção de um ritual próprio realizado a partir de
elementos da cena contemporânea. Como também a importância do seu
compromisso com ideais de seu engajamento ativista diante das situações e
questões políticas de guerra e como problemas de preocupações ambientais.
Balizo dessa forma os temas de artistas da performance que se destacaram na
arte que de algum modo influenciaram minha poética e outros que conheci no
percurso da pesquisa e que serão abordados nas aproximações e distâncias
poéticas com o meu trabalho. Do mesmo modo acredito ser importante
salientar as distinções entre autores estudados sobre o que é performance e a
postura do performer o que tratarei no próximo subcapítulo.

3.2. A PERFORMANCE E O PERFORMER

Após observar alguns aspectos da história da performance, abordo nesta parte
a relação do artista com o corpo, trazendo esclarecimentos sob a ótica de
alguns teóricos com os quais dialoguei : Patrice Pavis, Renato Cohen, Jorge
Glusberg.
Patrice Pavis, descreve a performance voltada como expressão restrita as
artes visuais, mas que abriga formações de outras áreas e o performer,
necessariamente não precisa ser um ator, não é uma apreensão do
personagem , para interpretar, mas a relação do artista com o objeto levando
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em conta sua experiência pessoal. Citando Nouryeh, Pavis separa as
categorias da performance em body art (uso do corpo), em autobiográfica
(abordagem pessoal por parte do artista), ritual (o uso da performance
enquanto ato ritualístico) e comentário social (uso de novas tecnologias na
performance). O autor também identifica ações ou ação, mas a compara com a
ação vivida no ambiente teatral, na performance seriam ações reais, e que
essas recusam a teatralidade. O performer para o autor é também aquele que
não tem a necessidade de interpretar e envolve uma série de livres aptidões
como canto, dança e mímica

Num sentido mais específico, o performer é aquele que fala e
age em seu próprio nome (enquanto artista e pessoa) e como
tal se dirige ao público e finge não saber que é apenas um ator
de teatro. O performer realiza uma encenação de seu próprio
eu, o ator faz o papel do outro. (PAVIS, 2005, p. 285).

A importância de destacar os conceitos expostos em Dicionário de Teatro, de
Pavis, é a abordagem voltada para o teatro, pois foi através dele que a
performance derivou, as descrições e os entendimentos sobre essa categoria
nasceram também da intenção de subversão dos modelos teatrais.
Com o mesmo olhar e características adotadas do teatro, Renato Cohen
descreve com maior propriedade os aspectos da performance

A performance é antes de tudo uma expressão cênica: um
quadro sendo exibido para uma platéia não caracteriza uma
performance; alguém pintando esse quadro, ao vivo, já poderia
caracterizá-la. (COHEN, 2011, p. 28).

E ainda acrescenta para um melhor entendimento dessa relação estreita entre
a performance e o teatro

Poderíamos dizer, numa classificação topológica, que a
performance se colocaria no limite das artes plásticas e das
artes cênicas, sendo uma linguagem híbrida que guarda
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características da primeira enquanto origem e da segunda
enquanto finalidade. (COHEN, 2011, p. 30).

Mais adiante ele considera que a performance deve ser entendida como um
uma função do espaço/tempo, de natureza híbrida e radical, mas que ela
provém de artistas ligados às artes plásticas mais do que ao teatro. Para ele
qualquer forma de conceituar a performance entra em contradição com o seu
próprio princípio transgressor e que a análise deve ser feita a partir das obras
dos artistas dessa categoria.
Sobre o performer, no entanto, ele o coloca na mesma categoria de ator, ele
acrescenta que nela não necessariamente figuraria um ser humano, mas um
boneco, por exemplo. Cohen tem um modo particular de se referir ao
performer, por que atuava nesse campo misturando-o ao teatro. Segundo ele e
afastando-se da descrição de Pavis anteriormente citada:

É importante clarificar-se essa noção; quando um performer
está em cena, ele está compondo algo, ele está trabalhando
sobre sua ‘máscara ritual’ que é diferente de sua pessoa do
dia-a-dia. Nesse sentido, não é lícito falar que o performer é
aquele que ‘faz a si mesmo’ em detrimento do representar a
personagem. (COHEN, 2011, p. 58).

Segundo Cohen, então, o performer cria o espaço representativo da sua ação
real para apresentar seu ritual, representar a si mesmo, precedido de uma
prática corporal que o antecede, criada a partir de uma relação e vivência mais
intensa de seu próprio corpo.
Já o autor Jorge Glusberg, sinaliza a performance como um ato ritualístico que
remete às práticas corporais de um passado longínquo. Mas é precisamente
esse discurso do corpo, da sua simbologia, de um corpo que nota os defeitos
do contexto social e da vida, que produz novos significados. Para ele
“Enquanto o performer põe em ação todos os sentidos, ele também produz
significados” (GLUSBERG, 1987, p.71). O autor considera a performance
salutar numa análise a partir dos pressupostos da semiótica, a performance
como
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[...] uma máquina simbólica, que na sua multiplicação artística
aponta os caminhos do desenvolvimento corporal, utilizando os
recursos

mais

cotidianos

com

os

fins

mais

inéditos.

(GLUSBERG, 1987, p. 103).

O tempo/movimento, para ele, constitui os materiais base para a performance.
Esse tempo se situa na categoria corporal do performer. Para o autor a
performance corrompe o comportamento estabelecido socialmente, o corpo é
como um transmissor de mensagens e o performer uma espécie de mago que
reapresenta nos seus gestos rituais passados que se reafirmam.
Esses conceitos históricos possibilitaram observar sobre as primeiras
manifestações performáticas feitas a partir de um breve referencial histórico e
da compreensão do uso do corpo pelo performer. Um desses conceito foi
sinalizado pelo autor Cohen que compreende que a performance não encerra
numa definição que a feche em pressupostos estabelecidos, mas de um
entendimento abrangente, priorizando a análise a partir das obras, o que torna
mais elucidativo o pensamento sobre uma categoria que se encontra sempre
em movimento.
A análise a partir do conteúdo das obras pressupõe as variadas interpretações
sobre o corpo levando em conta todo histórico do artista. O meu trabalho, parte
de um corpo feminino, que no subcapitulo seguinte irei melhor explicitar.
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Figura 15 – Ana Fraga: Escombros Nós Itinerante (2013). Performance. Fotografia: Tatiele Souza.
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4 – CORPO EM PERFORMANCE E POÉTICAS DO FEMININO

Neste capítulo trato de como o tema e o corpo feminino me interessam como
matéria e suporte da criação. Trago um breve contexto histórico sobre este
tema e também o associo a trabalhos de artistas performáticas mulheres.
Compreendo assim como a partir das minhas primeiras obras o corpo passa
gradativamente a se transformar, de ações programadas, ou seja, como
“propositora” de ações para acontecerem com e pela intervenção do público,
para depois, no processo, pelos exercícios experimentados sem presença do
público, transformar-me em “protagonista” das ações pela minha presença nas
performances.

4.1 - CORPO FEMININO, ALTERIDADE, MEMÓRIA

A condição de ser mulher encontra-se profundamente ligada à minha obra,
nasci mulher e as experiências que sobrevieram partiram dessas vivências,
faz-se compreensível como fui retirando dela o modo como meu corpo se
projeta na ação e como intuitivamente fui escolhendo os objetos, como estes
relacionados ao conjunto de obras já citadas anteriormente. A presença desse
corpo feminino me levou a tentar entendê-lo sob vários aspectos, por que,
como mulher era importante me acercar desses conhecimentos, abordar o que
mais inquietava como a violência, os encargos femininos fornecidos pela
sociedade numa exigência em relação à mulher que acumula papéis sem que
esses sejam divididos entre os sexos. Em muitos trabalhos anteriores à
pesquisa no mestrado, quando abordei a revolução sexual dos anos 60, ainda
num tom receoso, pois na minha consciência desta problemática pairava
dúvidas sobre a exploração midiática que se fazia sobre o tema. Porém foi
essa Revolução que de fato alterou essa consciência feminina, informações
que fui adquirindo ao longo da pesquisa. Sally Banes faz um relato importante
sobre o desmantelamento familiar e a fragilidade da vida doméstica nos anos
60. É interessante notar como esses fatos e sintomas contribuíram para a
48

revolução feminina (BANES, 1999, p.52). No Livro O corpo efervescente, ela
fala também desse corpo feminino que requisita direitos antes não pensados,
do controle da mulher em relação ao número de filhos e se antes essa mulher
pouco se fazia presente no cenário artístico, a partir da década de 60 acontece
“uma transformação importante, pois, ao assumirem o papel de artistas sérias,
essas bailarinas legitimaram as mulheres como artistas em outros campos, nas
duas décadas seguintes”. (BANES, 1999, p. 102).
Outra autora por mim revisitada foi Simone de Beauvoir que traz um relato
histórico e mítico da mulher a partir de vários temas, como os mitos acerca da
fertilidade, da ligação com a terra e a produtividade, a partir das estatísticas
biológicas de diferenciação entre o corpo do homem e desse corpo mulher.
Para afirmar não apenas a diferenciação, mas dentro desta a visão da mulher
como “o outro” em detrimento da norma, e esta seria dominada e regida pelo
sexo masculino. Porém não é sobre a história da mulher nem sobre a do
feminismo que pretendo abordar no meu trabalho, as impressões e o teor
feminino se congregam a partir das minhas vivências e do meu ser mulher, o
que muitas vezes aparece em forma de dura crítica aos ditames do
comportamento feminino, como exemplo cito a obra A Mesa Posta (ver p. 18).
Foram essas experiências que não abandonei. A memória afetiva que resvala
para um ambiente abarrotado desses fazeres, ligados culturalmente ao
feminino, como o bordado, o crochê. Essas dimensões poéticas: o ser corpo e
o ser corpo feminino continuam implicadas em minha obra atual, e também
fazem parte de interesses de artistas da performance na contemporaneidade.
Nessa linha cito a seguir duas artistas da performance, Márcia X e Karin
Lambrecht.
A poética visual da artista Márcia X perpassa pelo humor e pelo erotismo,
sempre abordados por um teor incômodo. Nas suas obras ela crítica o espaço
sagrado da religião. Num dos mais contundentes trabalhos, a artista, vestida
com uma roupa branca, desenha falos com terços no chão negro do espaço
expositivo. Vale fazer referência também à performance Pancake (2001)
quando, dentro de uma bacia, a artista vai abrindo latas e mais latas de leite
condensado, derramando-as sobre o corpo até ficar ensopada, depois, peneira
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sobre o corpo molhado de leite, confeitos coloridos que grudam no líquido
denso. Márcia X, segundo o critico Thales Frey, expressa criticamente nesta
performance o modo como certas mulheres usam maquiagem pesada. A artista
perpassa por essas memórias e temas relacionados ao nosso sexo, estando na
condição de mulher, sem precisar tornar o trabalho uma “militância”.

Figura 16 – Marcia X: Pancake, (2001). Performance. Fonte: Disponível em
http://www.marciax.art.br/mxObra.asp?sMenu=2&sObra=1. Acesso em 05\01\2014.

A segunda artista, Karin Lambrecht, ativa o corpo como elemento essencial na
sua poética, pois nas suas “instalações-pinturas”, como na obra Con el alma en
un hilo, utiliza o sangue de um animal recentemente abatido escorrendo sobre
a veste para configurar a obra. O universo feminino é tratado por Karin, a partir
da vivência e da memória familiar matriarcal, debaixo de objetos usados, como
toalhas e vestes dos seus antepassados. Segundo a interpretação de Viviane
Gil Araújo, podemos entender em sua obra uma reaparição de mitos e da
origem do homem. Seus trabalhos não são considerados por ela propriamente
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uma “performance” como resultado final, mas como parte de um processo, de
uma ação precedente que se transforma numa pintura.

Figura 17 – Karin Lambrecht: Con el alma en un hilo, (2003). Fonte: Disponível
em:http://www.canalcontemporaneo.art.br/documenta12magazines/_v2/contributions.php?id=4
4&section=&lang=pt_BR. Acesso em: 05\01\2014.

Cito ambas em aproximação com meus trabalhos, pela postura da não
militância política sobre o feminismo, mas pela via da memória afetiva de
reminiscências pessoais e culturais vinculadas ao ser mulher, e pela via do
corpo como imprescindível na poética.
Durante anos não deixei de perceber a propriedade com que frases transcritas
em pratos e vestes, ou outros objetos da cultura popular, poderiam refletir e
repercutir no comportamento social. Os preconceitos e preceitos impregnados
nos ditos populares a partir de papéis pré-definidos frente à imagem feminina
permanecem como afirmação, mesmo na ocultação jocosa, como uma
reprodução destes preconceitos.
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Nos meus trabalhos, nos quais o tema do feminino surgiu literalmente nas
frases, na reprodução de ofensas proferidas por homens, ou que estas
denunciavam um ato violento desencadeado por uma mulher, em todos eles, o
ponto de partida para mim era o questionamento desses modelos aceitos e da
sua reprodução. A potência poética se expressava na repetição do ato violento,
no desfecho em destruição. Se por um lado a minha abordagem criativa
explora o âmbito da violência feminina, em contrapartida me utilizo desta na
ação para revelar e expor a tensa relação com o feminino. Porém sempre me
comunico a partir de uma postura, pela experiência de um ser mulher e não
como um ativismo, mas por ser feminina.
Ainda que as questões femininas continuassem fazendo parte nos trabalhos
subsequentes, surgidos de início nos registros das frases, meu processo, ao
revisitar toda essa bagagem, foi para dilatar o gesto e a ação. Abri-me para a
consciência de um corpo a manifestar-se a partir de elementos do cotidiano
feminino, da repetição, do fazer, do desfazer, do tempo e de conceitos
atribuídos culturalmente ao feminino, mas também para me confrontar
enquanto artista, tocando a condição humana, e refletindo sobre princípios
geradores da obra como a transitoriedade e a fragilidade.

4.2 DA AÇÃO PROGRAMADA AO CORPO-PRESENÇA NA AÇÃO

Muitas reflexões ainda me surgem a partir da obra A Mesa Posta, apurando
meu olhar, percebi como foi se firmando a predileção pela performance,
quando antes nem cogitava a possibilidade do meu corpo estar em cena. Não
foi uma decisão da qual me apoderei sem que houvesse receio, vertido num
corpo trêmulo diante de uma aparição pública. Um corpo, no meu
entendimento, construído culturalmente por um passado de formação rígida na
religião protestante que forçava, mesmo com palavras sutis nas passagens da
grossa e amedrontadora bíblia, atribuir ao papel feminino o resguardo com o
corpo e a sensualidade. Mas ao mesmo tempo no qual essa severidade fazia
parte da minha vida e manipulava minhas ações, ao deixá-la, tentei abandonar
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todos os preceitos e princípios religiosos, de uma só vez, sem analisar o teor
da ruptura, simbolizada na ação quando a performer convidada no trabalho
Vista-se NÃO Vista-se cortou e espalhou meu enorme cabelo, cuidado
durante anos. (A religião na qual fui criada proibia o corte do cabelo feminino.)
Desse período sobrevive a capacidade do controle do corpo através das longas
horas de jejum e oração, pernoites em vigília, exigindo uma concentração que
mantenho até hoje. Porém na maioria dos meus trabalhos com a ação,
sobretudo nos primeiros, percebi que a presença do corpo na obra precisava
de uma experimentação maior, de uma entrega, de um preparo, e a partir de
2012 passei a repensar a obra reconsiderando a maneira de meu corpo estar
presente na ação.
Assim, no dia 06 de maio de 2012, exatamente às 10 horas, iniciei algumas
experiências no espaço ao lado do meu ateliê e que denomino Anexo, o
espaço amplificado pelo branco proporcionou um encontro até então
postergado com meu corpo, a amplitude do branco me fez refletir sobre o uso
deste como suporte e como ação, tão vital e único. O vazio do espaço havia
forçado olhar, depurando e escarafunchando na visão, na sensação, pensava
diante do ambiente modificado para as experiências, quando e como se iniciou
essa relação com o corpo e como aparecia enquanto obra de arte?
O ponto era reconhecer a partir de exercícios de concentração quando
curvando e apalpando os membros, vedando os olhos e apurando os sentidos,
gerando sensações, observações a partir das partes do meu corpo e de como
as experiências vivenciadas no passado haviam promovido apoio para
executar meus próprios exercícios que antecediam e antecedem as
performances.
Posso citar algumas destas observações, advindas destes exercícios: como as
mãos tortas e trêmulas (em tempos de pressa, mal conseguem segurar um
objeto sem que esse esbarre no chão), a flexibilidade (essa facilidade de me
fechar dentro dele pondo cabeça e membros tudo como se fosse um e
perdurando por um longo tempo), a dor (experienciar a dor foi erguer um semlimite, quando me submeti a uma cirurgia, parada numa maca amparando a dor
na fuga pela mente, até que o corpo saísse e me visse por inteira analisando
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os pés inchados e roxos), a morte (morrer é como nascer é um processo
solitário. No meio da noite, quando tomei uma medicação e tive o efeito
surpresa de ser alérgica a ela, na garganta comprimida restava apenas um
orifício com o qual eu respirava e evitava a todo custo engasgar com a saliva).
De acordo com Renato Cohen em Work in Progress, essas experiências de
cunho pessoal, se concentram como uma introdução na área mítica, o próprio
autor considera que esse local “é pouco vivenciada pela maior parte das
pessoas, que têm noção precária deste estado” (COHEN, 1998, p. 75). Essas
noções

e

evocações

de

cunho

extremamente

pessoal,

surgiram

e

impulsionaram um sentido que hoje reconheço na continuação do trabalho com
o corpo.
Não só as observações mais íntimas, mas a própria reação do público em cada
proposta me fazia repensar a mim mesma e a potência da presença do outro e
sua forma de participação na obra. Possuir e preservar o que para mim era um
"fragmento" da obra, cuja proposta era chegar à destruição total; perceber
também pelos que destruíram pratos, em suas falas, o quanto a reação da
destruição era catalisadora de emoções. Nessa época não havia uma
preocupação intencional, muito consciente, o corpo se inscrevia na obra e por
vezes a ação do público era um complemento do trabalho, hoje compreendo
como no momento da destruição o público se tornava o verdadeiro performer.
Minha postura era criar uma espécie de estopim como disparador para que o
público construísse a sua ação, a destruição era parte da obra em si.
Preparava a instalação e a mim mesma, porém logo que a situação fosse
disparada, saía do espaço, deixando que o público resolvesse o que fazer da
obra. Outra percepção ocorreu no convencimento, que imaginei não obter, ao
propor ironicamente a compra de algo tão etéreo e invisível como o ar, mas
que, para a minha surpresa, foi "comprado".
Se antes o público definia o ponto final ou mesmo o fechar do espaço
expositivo significava o encerramento da ação, fui percebendo outra questão
sobre os desfechos inusitados, o tempo programado e inusitado da ação, já
que assim como a colcha de crochê realizada em 2009 a linha também
emperrara no inesperado nó que impossibilitou a desfeitura, na reedição da
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obra Rio de Tudo Isso (2012). Impôs-se também a minha presença não só
através de um disparador, mas numa gestão de tempo e forma de presença
interagindo na presença do público, situação antes não pensada por mim.
Porém a importância da matéria reconduziu-me para um minimalismo desta e
convergiu para uma concentração do meu corpo que ocorreu a partir de
experiências sugeridas pelo Profº Drº Eriel Araújo, na disciplina TIO12 (Trabalho
Individual Orientado). Os pensamentos que me cercavam quando criava as
instalações limitavam meu corpo a “presencialidade” apenas reagindo à
marcação do acaso e do gesto no ato performático, ignorando, portanto, meu
corpo como um elemento central na obra, embora ele ali já estivesse presente.
No entanto essas reservas foram sentidas como abrigo, uma precaução com
meu próprio espaço e o do espectador\performer envolvido na obra, mais tarde,
a partir das experiências esses cuidados foram modificados dando lugar a um
preparo para entrega na obra.
Essas reservas e tipos de preparações fazem parte do trabalho da performer e
artista Sérvia, Marina Abramovic (1946). Em uma breve visita pelo Recôncavo
baiano, indaguei quanto a sua preparação antes da performance e suas
respostas foram traduzidas pela sua intérprete-assistente

(...) deram vários conselhos para ela não fazer porque ia ficar
vários dias só tomando água. E aí o público assistia de baixo
para cima e as escadas eram feitas de facas, ela nunca
consegue descer13. Ela teve vários conselhos como se preparar
para essa performance. Na noite anterior ela teve um jantar
que para ela era a ultima refeição antes dos 14 dias. E ela
começou totalmente contra essas regras que tinham falado
para ela. Você pode se preparar como atletas que vai competir,
mas se você não tem preparação mental que não é uma
disciplina comum, tem haver com a preparação. Quando você
está com fome seu corpo produz esses ácidos, e se você não
12

Disciplina obrigatória do Mestrado e foi acompanhada pelo Profº Drº Eriel Araújo que me
sugeriu esse encontro com o corpo e com objetos relacionados à minha poética
13
Referência a sua performance The House with the Ocean View. Nessa performance Marina
passou 15 dias na galeria diante da plateia sobre um elevado que se dividia em três
compartimentos onde existia um banheiro e um local para descanso. Os degraus das escadas
que a ligavam ao público eram de facas, por isso a impossibilidade de sair.
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come você tem dor de cabeça, e com um tempo se você não
come, seu corpo vai aprender a não produzir esses ácidos, ela
sabia que não ia almoçar durante três meses14 Então durante
um ano ela fez esse exercício de não almoçar e tomar água só
durante a noite, tomar água, fazer xixi, durante a noite. Isso foi
uma forma que ela fez para reestruturar o corpo dela para se
preparar. Não valeria nada se ela não tivesse estado mental
que ela consegue passar e tá muito presente na performance.
Para ela não precisa ter essa coisa fazer yoga, não tem isso na
vida dela cotidiana. Aí depois da performance no MOMA voltou
a comer chocolate e tudo que ela queria. Quando ela tá
fazendo performance é como um território sagrado do começo
ao fim 15.

Pode-se perceber a relação de entrega que Marina Abramovic possui, seus
trabalhos lidam com o limite do corpo e o público que são os elementos básicos
da performance, como no trabalho Rhythm 0

quando inúmeros objetos se

dispõem numa mesa e a artista sob o domínio do público que pode manipular
seu corpo com esses objetos mesmo que esse fosse uma arma, nem mesmo
assim a performance foi encerrada. O espectador também se fazia entregue ao
transformar o corpo da performer manipulando, vestido, despindo-a e usando
objetos que pudessem machucá-la tornando visível o lado sombrio do ser
humano.

Figura 18 – Marina Abramovic: Rhythm 0, (1974). Fonte: Disponível em:
http://www.loreakmendian.com/web/blog/2012/08/. Acesso em: 05\01\2014.
14

Referência a performance The artist is Present. Na performance Marina passou três meses
no MOMA, Museu de Arte Moderna em Nova York, Estados Unidos. Nesse período ela se
sentou em uma cadeira e ficava de frente para o público, sem falar nem gesticular. O público
sentado transmitia várias emoções como choro, risos, tristeza, alegria. Esse trabalho se
transformou no mais famoso documentário sobre a artista.
15
Essa entrevista que chamo de conversa foi realizada por mim no dia 07 de janeiro de 2013 e
foi traduzida simultaneamente por sua assistente Paula Garcia.
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4.3 EXPERIMENTANDO NO CORPO

O primeiro laboratório no qual experimentei meu próprio corpo sem a presença
de público convidado (ressalto que convidei os alunos Tatiele Souza e Darlam
Dhouro da UFRB, que gentilmente colaboraram em fotografar e filmar estas
experiências) foi realizado em 06 de maio de 2012, um exercício que já
comecei a intitular de “escombros”. Essa experiência por ter sido a primeira me
concedeu a melhor compreensão da presença e da grande necessidade do
meu corpo na obra. Precisei testar numa constante experimentação, o tempo,
os materiais, e fui me confrontando com as questões dos limites, das ações,
abrindo possibilidades para continuar a me aproximar de temas tão penosos
para o ser humano. As outras experiências que sobrevieram como
desdobramento apenas certificaram as observações presentificadas neste
laboratório.
A segunda experiência que intitulei “nós” surgiu como mais uma investigação
com a matéria, a linha, nessa experiência ia enrolando-a, marcando meu corpo
com o fio do barbante, prensando-a sobre a pele, até que o barbante se
rompesse. Essa ação me conduziu a repensar o tempo, a questão da
concentração como preparação do corpo e uma proposta para performance.
Pois em vários momentos o barulho externo havia feito com que perdesse a
concentração, nesse momento voltava a ação numa tentativa de continuação
do trabalho, mas o retorno deixava entrever as frestas daquilo que focava, a
ação já se perdia corrompendo o trabalho. A partir dessa experiência
intensifiquei no exercício que atribui o nome de “isolante” que consiste em me
sentar em um ambiente tranquilo dissolvendo a interferência externa.
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Figura 19 – Ana Fraga: nós (2012). Laboratório de ações. Fotografia: Tatiele Souza.
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Na terceira ação denominada “desfeitura” utilizei água com várias colorações.
Baldes e mais baldes de água fria eram vertidos sobre o meu corpo,
manchando minha veste branca e formando um degradê no piso de mesma
cor. Meu gesto era tentar concentrar a água vertida nas mãos que se juntava a
ânsia do corpo deslocado, no intento de não deixar que a água resvalasse. A
tensão se concentrava no sobressalto, quando o líquido umidificava escorrendo
e encharcando minha pele e roupa no corpo que, teso, reagia pressionando os
braços ao tentar impedir o escoamento inevitável. Esse exercício favoreceu
depois que trabalhasse no enfrentamento durante as ações em performances,
nos acasos que são situações que ocorrem em qualquer trabalho de arte, mas
que na performance, por ser realizada na maioria das vezes com a
interferência e sobretudo sob a presença e reação do publico, faz-se
necessário a preparação e capacidade de concentração para que o corpo se
sinta comprometido na ação.

Figura 20 – Ana Fraga: desfeitura (2012). Laboratório de ações. Fotografia: Márcio Santana.
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Na quarta experiência utilizei uma fileira de taças de vidro contendo vinho,
dispostas sobre uma toalha branca. Perto delas, uma caneta com a qual ia
escrevendo frases refrentes ao sexo feminino, e essas frases eram resquícios
da coleção do trabalho A Mesa Posta. A frase que mais se repetia dizia
respeito a um ditado que soa como um deboche “Mulher é cachaça” 16. Não vou
me estender nos significados que podem sugerir a frase, pois para mim neste
momento a importância estava na ação. Mas considerei que as frases
poderiam, caso quisesse realizar esta experiência com a presença do público,
tornarem-se a via de acesso e comunicação com o espectador.
Com a pressão da escrita no vidro a caneta ia assoviando um som igual a de
um elemento cortante que ia arranhando o suporte frágil e certamente gerava
um desconforto tanto pelo ruído como pela pressão do vidro que poderia se
romper. Após escrever as frases em todas as taças, abri uma garrafa de vinho
tinto e ia vertendo o líquido no interior do objeto transparente, não chegava a
transbordar, mas iluminava as frases que pareciam saltar refletidas pela
bebida. Depois de beber a primeira taça, atirei-a contra a parede branca, as
demais taças tiveram o mesmo destino, até que o vinho fosse todo escoado e a
parede manchada com tantos matizes de vermelho que se pudesse inventar. A
atenção agora se voltava para o que restava, ruínas de frases misturadas e em
pedaços, fraturadas, inaudíveis. Não significavam mais nada, tinham perdido a
potência e o deboche de quando foram pronunciadas. Por um longo tempo me
detive nos despojos, na transparência, nas frases que já tinham se
transformado em letras soltas, no líquido que transitava pelos cacos, buscando
uma zona de escape, uma linha qualquer que sugerisse um caminho para
escoar.

16

Esse ditado era sempre repetido por minha tia-avó Francisca Silva.
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Figura 21 – Ana Fraga: S\ Título (2012). Laboratório de ações. Fotografia: Tatiele Souza e Darlam
Dhouro.

A quinta experiência que iniciei despretensiosamente, e, ao início, não
integrada a estes laboratórios - sua finalidade era se tornar desenho - mas ela
acabou se constituindo num exercício de concentração, além do seu
desenho/ação, resultar na obra intitulada “nós”. A obra possui 1,50x2,30m e
consiste em um ininterrupto traçado que não pode se perder. Há um ponto que
marca o inicio do traço e só termina quando o papel todo é preenchido, e então
a linha inicial se une a linha final e o desenho é terminado. Bordando com a
caneta no papel branco vou exercitando minha capacidade mental de estar
entregue na ação, no instante em que embolo os traços meus sentidos e
pensamentos se voltam para a ação e as interferências externas como o
barulho da rua, não tem o poder de penetrar no estado em que me encontro.
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Somente quando a caneta falha é que se estabelece uma pausa para retomar
o trajeto e continuar o desenho no mesmo dia ou no dia seguinte.

Figura 22 – Ana Fraga: Nós (2012). Desenho. Fotografia: Ana Fraga.
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4.3 PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS

Foi a partir desses exercícios preparatórios que passei a refletir sobre meu
corpo, nas ações realizadas durante a própria construção, no meu limite corpoespaço-tempo, nas questões da duração, como na minha capacidade de
suportar a resistência que cada estrutura física implícita nas ações me
provocava estar disposta a encarar.
Considerando esses limites e a minha resistência como preparação corporal,
adquirida nestes laboratórios, além da ação do espectador experimentada nos
trabalhos antecedentes, adotei procedimentos para anteceder as futuras
performances.

Busquei organizar um modo de lançar meu corpo na obra.

Apresento a seguir uma síntese desses procedimentos preparatórios, divididos
em dois estágios.
Principio com o estágio que denominei de “isolante I”, que é o isolamento do
meu corpo enquanto espaço físico, eu me retiro para um local mais calmo e
nesse instante movo os braços e pernas como um pré-aquecimento para a
execução do trabalho. Acordar o corpo pelo movimente, respirar pausadamente
estirar, alongar, flexionar.
Após, inicia-se como um prolongamento o outro estágio, denominado de
“isolante II”, que, para mim, compreende em tentar “isolar”, minimizando a
interferência da presença externa através da mente.
Esses dois estágios percebi como relevantes, pois, primeiro me coloco em um
local diferenciado, e ainda longe do local escolhido para realizar uma
performance, através dos exercícios vou dilatando e alongando o corpo e a
mente. Esse ligeiro “desfocamento” não pode ser entendido aqui como forma
de um apagar o espaço, mas pelo contrário perceber sentidos outros. Posso
fazer em pé ou sentada, me coloco às vezes de olhos abertos, noutras meus
olhos se cerram. Não sei precisar quantos minutos necessito até que me
levante e sinta-me pronta, pelo fato de passar por estes estágios, nesse
instante sinalizo para pessoas que sempre me auxiliam que irei iniciar a
performance.
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Difícil o relato destes momentos, pois a partir de quando sinalizo o início já não
lembro direito e nem consigo descrever tão claramente o que ocorreu com meu
corpo. Geralmente percebo o público, mas não me guio a partir dos
sentimentos expostos nas faces que vejo, exerço os movimentos que foram
pensados para a performance e a partir destes surgem outros que se
desdobram na obra de acordo com o que corpo, espaço, tempo, matéria e
espectadores no espaço performativo propõem.
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Figura 23 – Ana Fraga: procedimentos preparatórios (2012). Fotografia: Otaviano Filho.

Figura 24 – Ana Fraga: procedimentos preparatórios (2012). Fotografia: Otaviano Filho.

Figura 25 – Ana Fraga: procedimentos preparatórios (2012). Fotografia: Otaviano Filho. (detalhe).
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Figura 26 – Ana Fraga: Escombros (2012). Performance. Fotografia: Eduardo Oliveira.
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5 - PROCEDIMENTOS POÉTICOS EM ESCOMBROS

Neste capítulo são apresentadas as obras, como parte da exposição
Escombros realizada no dia 31 outubro de 2013, na Galeria Cañizares 17 e as
questões temporais pontuadas a partir das minhas performances. O conjunto
das obras foi disposto entre performances, uma delas realizada no dia da
abertura e intitulada de Escombros e duas outras que foram apresentadas a
partir dos registros em vídeo como a Escombros Série II e em fotografia como
Escombros Nós Itinerante e duas instalações denominadas de Escombros
Série I e Escombros Nós.
A escolha do título para exposição referencia aquilo que melhor resume os
princípios que se repetiam em obras anteriores e no conjunto das obras que
fizeram parte da exposição atual. A palavra escombros, no significado mais
comum, são ruínas, destroços de algo que foi destruído, mas, entretanto, a
fresta que se abre deixa entrever dois dos princípios instauradores na minha
poética; a fragilidade e a transitoriedade. A fragilidade não deve ser associada
apenas a matéria que pode se quebrar com maior facilidade, em Escombros
toda matéria é frágil, até mesmo o martelo preso à parede e acessível ao
espectador, exercia fragilidade mais intensa e pavorosa do que as caixas de
vidro ameaçadas por eles.

17

Cañizares é uma Galeria da Escola de Belas Artes, inaugurada na década de 70. A
exposição foi realizada de 31 de outubro a 15 de novembro 2013.
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Figura 27 – Ana Fraga: Escombros (2012). Instalação. Fotografia: Tatiele Souza (detalhe).

A transitoriedade, outro princípio presente nas minhas obras se refere a um
espaço vazio e essa percepção foi produzida a partir das demolições que
fazem emergir espaços “em branco” ressaltado na paisagem das cidades,
incluindo, onde nasci. Tornar visível as percepções da cidade de nascimento
retoma um dos elementos importante no processo de criação da obra, a
memória. Essas reminiscências resurgidas na matéria de escolha vêm
revestidas de um significado próprio de um dicionário particular que o artista vai
somando ao longo de sua vida, das suas experiências e vivências. Cecília
Almeida Salles, no livro Redes de Criação, aborda acerca dessas lembranças,
ou melhor, memórias que se correlacionam com a cultura, e essas
reminiscências seriam a matéria-prima do artista (SALLES, 2008, p.67). No
entanto, foi a descrição da autora, Sonia Rangel que melhor apresentou essa
relação de memória e de como seus significados resurgem no processo
artístico
No meu processo criativo, memória e imaginação estão sempre
fundidas e configuram uma espécie de “jardim” de onde as
formas afloram. As formas não são trazidas no momento da
observação imediata do mundo. Nunca me interessei, além do
necessário, pelas aulas com modelo vivo, nas Escolas de Belas
Artes que freqüentei. Os meus modelos “realmente vivos” são
os que a memória fundiu à imaginação, transfigurados e
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guardados em camadas de emoções, como filme ou cena, nas
coxias do “teatro interior”, com seu roteiro de alusões e
sensações. (RANGEL, 2002, p. 20).

A minha memória/cidade se revela semelhante a Maurília do livro Cidades
Invisíveis18 de Ítalo Calvino (1923-1985), no conto, ela só poderia ser
apreendida a partir de velhos cartões-postais, que já nem mais se configurava
como a mesma Maurília. A minha ‘Maurília’, um aspecto evidente era essa nãolembrança em reconhecer esses espaços faltantes em meio aos escombros de
tijolos, poeira e lama. Só podendo fazer através de imagens. São essas sobras
que refletem no meu trabalho, o incômodo não está apenas no material
entulhado, poeirento e suado, mas no gesto compulsivo dessa eterna
(des)feitura. E seus prolongamentos que identifico como escoras e sobras, são
testemunhas, nomeação de um espaço em constante modificação, refletindo e
revelando essa acumulação, dessa compulsão que apenas vemos acontecer
sem saber o sentido e a saída. A sobra é a parte excedente e contraditória, o
excesso que a sociedade contemporânea impõe como referência, do novo no
lugar do excedente, com tanta profusão de produtos e individualização destes,
falar de sobra é falar do novo que antes que se torne novidade já é sobra.
Segundo o Sociólogo Zygmunt Bauman (1925) “o refugo é o segredo sombrio
vergonhoso de toda produção” (BAUMAN, 2005, p.38) para mim o refugo
possui o mesmo significado das sobras e escombros. Para o autor que aborda
a partir da ideia do lixo, do consumo desenfreado, o refugo é projetado como o
excesso, a sobra a partir da seleção que separa daquilo que deve ser lixo ou
não. Porém o lado mais aterrorizador se situa no momento em que a sociedade
contemporânea torna sobra não apenas o lixo da produção dos objetos
descartáveis, mas a noção de que o ser humano é o próprio produto desse
descarte.
Essa noção de escombros e sobras agrega aquilo que ela sinaliza a
configuração final que silencia em restos. No entanto, precisamente todas as
obras Escombros série I e Escombros Nós tudo fora ação de construção,
18

As Cidades e a Memória, p. 30.
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seja na elaboração dos nós realizados diariamente ou nas caixas de vidros
construídas no intuito de sufocar o confete, neles as ruínas e o caos se
apresentavam nas entrelinhas da acumulação. Nas outras obras, Escombros
e Escombros Série II, a construção insinuava seu destino inevitável, a partir
da ação do meu corpo, ou não, resultava em tornar restos ou ‘S-obras’

Figura 28 – Ana Fraga: Escombros Nós (2013). Instalação. Fotografia: Ana Fraga (detalhe).
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Se na primeira parte sobre a exposição Escombros abordo tanto o sentido do
significado da palavra, como também na dimensão de como esse significado
deixa entrever os dois princípios relevantes na minha poética, nessa segunda
parte exponho os pensamentos e as obras que fizeram parte dessa exposição.

5. 1 - AS ‘S-OBRAS’

As obras inicialmente foram dispostas no espaço expositivo desprovidas de
uma trajetória baseada numa cronologia temporal de criação, mas do espaço,
de como os trabalhos poderiam significar enquanto trajeto temporal do
espectador.

A gestão do tempo cabia a cada observador realizar, Pavis

assinala que

Este tempo é próprio de cada indivíduo, no caso de
cada espectador que vivencia intuitivamente a
duração do espetáculo ou de uma atuação, sem
poder, no entanto medi-la objetivamente. (PAVIS,
2005, p.147).

O autor faz uma abordagem de uma temporalidade em referência ao teatro e
que agrego para esse trajeto que aqui comparo com o tempo extracênico ou
dramático, tempo determinado na significância do espectador. Se tomarmos a
planta baixa da Galeria Cañizares poderíamos sugerir ao espectador apenas
uma via de entrada, mas nunca precisar qual a trajetória escolhida por ele. Na
primeira sala, tomando a disposição das obras configuradas no espaço, início
abordando a performance Escombros.
Para essa performance utilizei parte do meu diário intimo que no ato inicial fui
recortando esses papéis de folhas ressequidas e borradas pelo tempo, elas
foram perfuradas e misturadas ao confete utilizado em festa carnavalesca. Meu
interesse prevaleceu em abordar os adjetivos que cercam as comemorações
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do carnaval. Minhas reflexões se colocavam frente a compulsão de uma alegria
esfuziante e projetada.
Logo após recortar os papéis e de misturar ao confete, assentei-os calmamente
na boca até que estes transbordassem depois novamente com as duas mãos,
voltava a colher as rodelas de papéis e já na boca demorava um tempo até que
o corpo os expulsassem produzindo náusea que iria assim me forçando expelir
todo o enfeite de carnaval. E novamente levava os papéis a boca,
pressionando uma das mãos para que nenhuma rodelinha escapasse e se
mantivesse tempo suficiente até que fossem novamente expelidos No ápice da
performance, o ato de colocar o confete na boca encaixando cada rodelinha e
pressionando para que não caísse, se colocava como instintiva, o maquinal da
operação, cuspido o confete, automaticamente retornava a boca e assim se
sucedia nos quase quarenta e cinco minutos da ação.
Na obra o confete não produzia a alegria, mas o entupimento, o sufocante do
riso gerando o oposto, pois a medida que ia transportando-o a boca, a reação
que se sucedia é de um choro provocado pela dor de levar ao limite essa ação.
Cada vez que o confete retornava ao espaço, expelido pela minha boca, sua
qualidade matérica ia se alterando. Seu formato redondo passou a ser uma
pasta disforme e desfeito, não era mais o símbolo gerador da alegria, mas uma
massa acrescida de saliva, lágrima e vômito que formava um bolo em nada
lembrando as rodelinhas coloridas de papel, perdendo seu colorido e seu
significado.
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Figura 29 – Ana Fraga: Escombros (2012). Performance. Fotografia: Eduardo Oliveira.

73

Embora, tenha utilizado o mesmo material na Instalação Escombros Série I,
que ocupou a sala seguinte da Galeria Cañizares, o confete não perdeu sua
qualidade como quando na performance Escombros que foi reduzido a uma
massa. Na Instalação ele foi retido e prensado, seguro em recipientes
transparentes de dimensões variadas que conforme o espectador rondava a
obra podia ver o reflexo dos três martelos presos à parede. Com a proximidade
desses objetos residia uma pressão tensionando o olhar do espectador que
não foi instruído, nem houve uma ação estopim que sugerisse a ele uma
‘licença’ para quebrá-los, eles projetavam como indicador e o espectador\
performer decidisse ou não golpear as caixas fazendo explodir os confetes. Os
martelos, embora presos à parede, eram acessíveis ao espectador, eles
apenas tensionavam o espaço, insinuavam a possibilidade ou impossibilidade
da ação. O confete intacto, acumulava-se nas caixas, semelhante a ação de
coloca-los a boca como na performance Escombros.

Figura 30– Ana Fraga: Escombros Série I (2013).Instalação. Fotografia: Ana Fraga.
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Configurada no espaço central da galeria, outra performance intitulada
Escombros Série II, exibida através do registro em vídeo utilizava os mesmos
símbolos de elementos ligados a alegria, neste trabalho me coloquei no
caminho precisamente no meio da ponte D. Pedro II19 que interliga as cidades
de São Félix e Cachoeira. Sentada ia recortando as flores de um tecido muito
usado no interior, o chitão, empunhando uma enorme tesoura. A apropriação
desses elementos que se engajam no significado literal da alegria foi escolhida
como forma abordar uma alegria clichê.

Figura 31 – Ana Fraga: Escombros Série II (2013). Performance. Fotografia: Tatiele Souza.

19

A Ponte D. Pedro II foi construída em 1865 e mede aproximadamente 365 m de comprimento e 9 m
de largura.
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Figura 32 – Ana Fraga: Escombros Série II (2013). Performance. Fotografia: Tatiele Souza.

Foi partindo justamente dessa expressão ‘alegria clichê’ em tratar de um tema
controverso como escolha para criação das obras já anteriormente citadas, que
propus me concentrar no excesso exigido dessa alegria, que transborda numa
exigência cada vez mais rotineira da necessidade de sustento desta. E sua
ausência incide numa busca compulsiva a remédios, terapias, cirurgias
plásticas e drogas que substituem em vão o vazio e o ônus natural atrelado ao
peso do ser e do viver. Uma recorrência, na contemporaneidade cada vez
mais forte que falsamente substitui esse fosso aberto pelos lugares onde a
tristeza e a reflexão significam na verdade um refúgio humano, uma dinâmica
da condição da vida e do ciclo desta. Nas obras que cosem essa alegria clichê,
conduzem a um pensamento de projeção de uma imagem sempre recorrente
de nós brasileiros e baianos de como somos conhecidos no exterior, um povo
pacífico e alegre, numa alusão a uma vida de eterno estado carnavalesco.
Nesse mesmo contexto, só que buscando outro lado dessa alegria que sinaliza
para o estupor, a compulsão e ao excesso, outras duas obras circundaram o
mesmo espaço, Escombros Nós Itinerante e Escombros Nós, em ambas a
matéria utilizada foi a linha.
A linha é um elemento contínuo visível como um traço e desprovido de volume.
Porém quando a entrelaçava na formação de nós a natureza desta se
transformava, torna-se volume, texturizado e escultórico. Ela igualmente se
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constituiu como uma matéria acessível financeiramente e espacialmente, pois
uso proposto para a linha propunha que em qualquer lugar ou tempo poderia
estar a produzir possibilitando a mobilidade já que não era necessário se
encontrar num ateliê, poderia levá-la a qualquer lugar.
Por outro lado a linha é um dos elementos que nos é repassado como papel
feminino, da costura, do coser e do bordar. O bordado sempre fora uma
atividade dominantemente feminina, o que pode ser entendido como uma
espécie de refúgio, um retorno que nos liga a formosa Penélope que
postergava

um

novo

matrimônio,

cosendo

uma

tela

interminável

e

passivamente ia deixando que seus pretendentes dissipassem toda a fortuna
do seu filho Telêmaco. Na história contada por Homero, Penélope usa de sua
artimanha para lograr um casamento, anos se passam e durante o dia ela tecia
uma tela para a noite desfazê-la. No quarto ano foi revelado o segredo e ela foi
forçada a concluir. Penélope sem ação vê dos seus aposentos a herança do
filho ser depreciada, sua espera é a imobilidade diante de uma decisão que
como ela não cabia tomar, mas a sua atitude de desfazer a tela demonstra que
não havia apenas uma passividade como associamos a sua figura, mas essa
interminável tela, nunca pronta, sempre desfeita se constitui como uma
estratégia para um adiamento ao destino.
A história de Penélope serviu-me de ponto inicial para o trabalho Rio de Tudo
Isso (2009) quando utilizei o bordado como linguagem poética, ao desfazer a
obra, puxando o fio final após me encontrar sentada durante horas cosendo a
suposta colcha, deparei-me com um “erro” que impossibilitou a proposta
planejada inicialmente. O plano entendido e projetado por mim considerava
reduzir a colcha, até então uma superfície construída em crochê coberta de
pontos desconexos e descombinados que desrespeitavam a simetria e a
precisão exigida pela técnica do bordado, a um amontoado de linha enrugada e
disforme. O erro a que me refiro como experiência no âmbito da criação na
maioria das vezes é um disparador para o surgimento de uma obra vindoura ou
que vivifica o surgimento de outros trabalhos. No primeiro momento a
performance Rio de Tudo Isso realizada em ambiente interno, cumpriu
parcialmente o que fora planejado, já de pé iniciei a desfeitura da colcha,
esticando a linha suavemente lançando-a no ar, após um tempo, o esforço de
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puxar a linha foi interrompido por um nó, que prontamente me coloquei a
desfazê-lo, mas ao desatá-lo e retomar a performance outro nó sobreveio e
depois outro e mais outro e assim entendi estar encerrada a performance.
Instigada pelo “erro” passei a elaborar nós, inicialmente utilizando uma linha
fina até que percebesse as possibilidades desse amontoado de gomos,
alvejados pela cor branca. A descoberta dos nós tinha imprimido uma outra
vivência com a matéria linha e frisado a potência e a possibilidade de gerar um
elemento escultórico, embora sem uma forma definida, pois esta só se
ganharia por obra do acaso quando realmente estivesse encerrado a feitura
dos nós e se desse a fusão de todos eles juntos no espaço expositivo.
O nó tem seus prolongamentos quanto a sua significação, podemos descrevêlo como uma marcação em distância percorrida no espaço náutico. Outro
sentido seria aquilo que entope o que resulta num estorvo. Mas o sentido de nó
em Escombros adquire também a pluralidade do pronome eu, contido no
mesmo sentido de excesso a que Bauman se refere, quando este excesso,
esta sobra ou este refugo é consequência de uma sociedade voltada para o
consumismo. Mas o sentido motivador, aquele que traz a memória e a vivência
como elemento de construção poética, produziu-se a partir da denominação
regionalista “nós pelas costas”. De acordo com a nomeação a pessoa “cheia de
nós pelas costas” tende a ser alguém pleno de manias, sistemático e metódico
na sua natureza e que assume uma postura pouco acessível.
Dessa combinação do erro e da denominação muito usada na região que vivo,
surgiram as obras que tem o nó como construção da performance e da
instalação. Precisamente Escombros Nós, é um excesso, ele é derramado em
nós espalhados tomando parte do chão da Galeria e o atulhamento de nós se
torna por vezes desmedido. Foram mais de dois milhões deles, laçados e
construídos quase diariamente por um período de dois anos. É um tempo
derramado, entrelaçando e formando uma estrutura polimorfa em toda sua
extensão de mais de 200 mil metros. Foi construído como módulos e distintos.
Módulo no sentido do armazenamento acondicionado em recipientes

78

individuais e distintos pela ação de outras pessoas20 envolvidas na elaboração
dos nós voluntariamente. Ao dispor a obra pude perceber a profusão dos
estilos de nós que foram misturando-se aos meus, o que confere um caráter
menos monótono. Então cada nó possui um movimento próprio, de cada corpo
que o cria impondo um ritmo pessoal, muito deles afrouxados outros com
espaçamento estreito.
Muitos dos nós, na sua construção manual foram tecidos como uma compulsão
um fazer exagerado que criava uma edificação efêmera propensa a se
desfazer ao menor movimento. Uma construção fadada a virar escombros.

Figura 33 – Ana Fraga: Escombros Nós (2013). Instalação. Fotografia: Tatiele Souza.

Se em Escombros Nós a intenção era criar a partir de uma edificação efêmera
em Escombros Nós Itinerante propus uma performance que percorreria os

20

Essas pessoas foram estudantes de Arte da UFRB Tatiele Souza, Darlam Dhuro, Geisa
Lima, Deisiane Barbosa, Vane Albuquerque e Alaine Maturino.
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dois extremos do Rio Paraguaçú, o nascimento e o fim ou escoamento deste. A
linha ainda que de cor branca, agregou os rastros desses espaços percorridos.
No Rio Paraguaçu21 já no fim deste, entre as cidades de São Félix e
Cachoeira, por exemplo, enquanto meu corpo flutuava numa canoa, a linha foi
absorvendo suas algas, os restos de folhagem, o óleo poluente do esgoto,
detritos e farpas. Os escombros naturais e não naturais que flutuavam debaixo
e sobre a atmosfera do rio.
Em outro local, já na nascente do rio, em Barra da Estiva, a água límpida, não
alterou visivelmente a coloração da linha, me encontrava perto da nascente do
Rio. Porém os personagens minúsculos habitantes das águas misturadas ao
outro rastro provocou o enegrecimento da linha por fungos.
Todos esses rumores do tempo, seja impregnado na linha ou nas ações do
meu corpo em performance e também na construção dos nós, trazem o tempo
como elemento importante. É a partir dele, prescrito nesses trabalhos que
tratarei no subcapítulo seguinte, as explicitando e usando uma denominação
particular para tratar da temporalidade e como se configura no meu trabalho.

21

O Rio Paraguaçú tem sua nascente em Barra da Estiva, Bahia, sua extensão é de 550 km. Suas águas
banham a Chapada Diamantina, Itaetê desaguando por fim na Baía de Todos os Santos.
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Figura 34 – Ana Fraga: Escombros Nós Itinerante (2013). Performance. Fotografia: Ana Fraga.
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Figura 35 – Ana Fraga: Escombros Nós Itinerante (2013). Performance. Fotografia: Tatiele Souza.
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Figura 36 – Ana Fraga: Escombros Nós Itinerante (2013). Performance. Fotografia: Otaviano Filho.
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5.2 - O TEMPO

A temporalidade não é unicamente um caso de
ritmo ou de tempo, não se limita ao desenrolar do
tempo. Ela se constitui de momentos particulares
(ou privilegiados nos quais o tempo parece parar e
que os teóricos da arte procuram determinar)
(PAVIS, 2005, p. 149).

O tempo se encontra essencialmente na performance. Não poderia deixar de
determinar algumas questões acerca da temporalidade identificando-as e
ressaltando os tempos inseridos na minha poética. Para tanto me apoio
mencionando autores que trabalham com a temporalidade em outras
instâncias, focalizando as questões do tempo em outras paragens.
Nos meus trabalhos o tempo é regido e marcado a partir do que acontece na
minha própria relação com ele durante e antes das performances, sobretudo,
identificadas nas que ocorreram na exposição Escombros e nos laboratórios.
Para melhor compreender essas marcações, denominei-os de o tempo físico,
tempo psicológico, tempo reminiscência e tempo sequencial (que não é
sequencial, mas uma tentativa).

Por que não nos fizeram os deuses nascer
como os cavalos, fortes e pululando, já em pé?
Por que esta pele tão frágil?
Por que este corpo tão mole que precisa
aprender longamente a maleabilidade de cada
vértebra até se por de pé?
(RANGEL, 2005, p. 37)

Tempo fisíco é o tempo do corpo como refúgio de sensações embaçadas pelo
limite entre a resistência e a dor. Na sua estrutura esse corpo se apresenta, no
real como um corpo fragilizado, mortal e deteriorado, na verdade da sua
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finitude, como questionado no poema Corpocavalo de Sonia Rangel. Em
muitos trabalhos também indaguei essa fragilidade corporal, esse “corpo mole”.
Creio que a performance de certa forma tenta dilatar esse tempo corporal,
forçando-o a ir além, indagando seus limites.
Mas o corpo não é somente essa estrutura, pele, carne, sangue, mas é
também, como sinaliza a autora Christine Greiner, no seu artigo sobre o corpo,
esse corpo é receptor de fluxos de experiências, de um corpo comunicável,
mas não no sentido de apenas projetor de significados

O corpo não é um meio por onde a informação
simplesmente passa, pois toda informação que chega
entra em negociação com as que já estão. O corpo é o
resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde
as informações são apenas abrigadas. É com esta
noção de mídia de si mesmo que o corpomídia lida, e
não com a idéia de mídia pensada como veículo de
transmissão. A mídia à qual o corpomídia se refere diz
respeito ao processo evolutivo de selecionar
informações que vão constituindo o corpo. A
informação
se
transmite
em
processo
de
contaminação. (GREINER, 2005, p.131).

Segundo o autor Jorge Glusberg, o tempo é um dos personagens centrais da
performance sendo o próprio corpo do performer gestor do seu espaço
temporal consciente na tentativa de se aproximar do outro. O outro é
referenciado pelo autor como sendo o Outro da teoria Lacaniana. É
primeiramente nesse sentido de administrador do próprio tempo que cada
corpo possui sua própria dinâmica em lidar com a temporalidade. Na
performance Escombros, por exemplo, esse tempo se encontra até o ponto
em que foi possível deter e expelir o confete da boca, há um limite previsto e
pensado que é quando o confete se transforma numa pasta, mas no ato da
ação só posso precisar o tempo a partir das minhas condições físicas que esse
corpo poderia dilatar ou postergar e também do limite da repetição do gesto.
A repetição, um outro fator que também coopera para a duração da
performance, foi descrita por Renato Cohen, como um elemento cerne da
performance que leva o artista a busca de um estado mais espiritual
(COHEN,2011, p.74). Em Escombros Série II, a repetição da ação de cortar
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as flores do tecido me levou ao limite, quando as mãos já não conseguiam
exercer mais a ação proposta. No meu trabalho esse limite do corpo é o que
acelera o término de uma performance e tem relação com o que denomino de
‘corpo preparado’ o que só pode ser possível a partir de uma rotina de
exercícios preparatórios antes das performances quando trabalho a resistência
e a concentração.
Se no tempo físico, considerava as repetições da ação e os limites do corpo,
no tempo psicológico a intensidade é modulada a partir do preparo mental
que molda esses espaços temporais e só pode se dar a partir das práticas
realizadas em exercícios. O tempo que uma performance irá durar é
condicionado pelo que chamo de ‘corpo preparado’, esse corpo se organiza
através de exercícios que antecedem as ações, e esses podem ocorrer durante
a semana ou minutos antes. Eles são realizados com o intuito de focalizar as
ações que ocorrerão no instante da performance e de concentrar meu corpo
para um entrega no ato dela, que é construída a partir desses conjuntos de
temporalidades, aqui mencionadas, uma delas em principal é o que denomino
de o tempo reminiscência.

Os rios de agora são rins gelados
Filtrando o tempo em fios grisalhos
(RANGEL, 2005, p. 55)

Nos poemas de Sonia Rangel o tempo apresenta as memórias e cada corpo é
um espaço cheios de percepções, assim para a autora as reminiscências, é
esse quarto dos fundos ou porão só poderia ser compreendido como espaço
de acumulo, embora cheio de vazios. A memória, particularmente assemelhase, aqueles grãos, restos de poeira ou de botões inúteis que se acumulam no
bolso de um velho casaco esquecido, ela é fluxo intenso, misturando-se ao
tempo passado e percepções do presente, é dela que o corpo se alimenta,
nutrindo-se

desses

acúmulos,

que

vão

se

fixando

determinando

a

temporalidade da existência. Daquilo que foi passado, das lembranças
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impregnadas da infância, crostas que se acumulam e precipitam aparecer. Elas
são determinantes, por que o corpo é memória e o tempo se constitui dessas
relações entre o que foi, o que está e o que estará por vir. O tempo
reminiscência recorre a esses recortes e passagens da minha vivência, não
abandonei a memória afetiva que resvala para um ambiente abarrotado desses
fazeres, ligados culturalmente ao feminino, como o bordado, o crochê, a água
que encharcava a casa, uma constante limpeza e exigência das roupas
brancas de molho em anil ou constantemente engomadas, tesas e alvas. A
opção pelo uso da linha exterioriza experiências de particular vivência, foi a
mesma que trouxe parte de minha família à região do Recôncavo baiano,
precisamente em São Félix quando a linha do trem era o principal fluxo
econômico dando status à pequena cidade que acolhia trabalhadores e
mercadorias. As reminiscências me reportam a um tempo e corpo feminino
sempre em ação, sempre em movimento e mãos endurecidas que buscavam a
presteza com que os menores eram solicitados para desfazer o bordado. Do
mesmo modo éramos banidos quando um animal era levado ao abate. Das
propostas e disciplina introduzida pela religião que segui quando adolescente e
que serviram como propósito nas minhas performances. É nesse sentido que
percebo que essas memórias também moldaram e modularam minha presença
na ação.
A última marcação temporal refletida nos meus trabalhos é o tempo
Sequencial. E que exemplifico essa relação ele a partir da obra Escombros
Nós e Escombros Nós Itinerante. Em ambas havia uma marcação que
remete aos dois pontos vitais, que sinalizam o tempo próprio da existência, o
nascimento e morte. No trabalho Escombros Nós, esses extremos foram
marcados a partir das iniciais I e F (I de inicio e F de final) e todos os bolos das
linhas obedeciam a essa sequencia de identificação, no momento da
montagem da obra o F se unia ao I e assim sucessivamente. Em determinado
momento essa engenharia na marcação do tempo serviu para auxiliar na
montagem e desmontagem, mas durante a exposição devido ao manuseio do
público a linha final foi perdida no caos da imensidão dos nós. O controle da
obra se perde pela impossibilidade de se controlar o irreprimível, a vida e a
morte.
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Figura 37 – Ana Fraga: Escombros Nós (2013). Instalação. Fotografia: Ana Fraga.

A morte para Bauman (BAUMAN, 2005, p.125) possui o mesmo teor que nas
teorias de Sigmund Freud analisada a partir da pulsão de morte, a cultura, com
suas construções distraem o pensamento atordoante da finitude humana.
Porém outro pensamento sobre a finitude da vida me chegou através de Pier
Paolo Passolini (1922-1975), que percebe a morte como continuação e
comunicação com uma linguagem própria da morte.

Ele se enganam, tolos, achando que a morte iguala! Eles não sabem que é
exatamente a morte
( Seus álibis católicos criados)
Que desintegra, corroí, torce
Distingue: até a língua
a morte não e a ordem, presunçosos
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monopolizadores da morte.
Seu silêncio é uma linguagem diferente demais para tirarmos forças dela:
pois tudo a sua volta faz um turbilhão da própria vida
(PASOLINI, 2001. pp. 155-158).

Mas diante do véu da morte sempre pairando na linguagem da filmografia de
Pasolini, o tempo sequencial, que me reporto, não é somente o tempo da
iminente finitude, é também falar dos ciclos da existência humana, não vendo a
morte como uma obscura solução de problemas, mas como sinaliza Pasolini,
um outro inicio, desconhecido, mas não fictício, passa por uma relação íntima
com a morte, sem a projeção e sem o gesto drástico do suicídio. Ou como
Bauman retrata “A finitude é embrulhada lado a lado com a infinitude, a
brevidade com a eternidade, a mortalidade com a vida após a morte.”
(BAUMAN, 2005, p.125).
Por outro lado, Escombros Nós Itinerante toma uma via contrária. A
performance se inicia a partir do final do Rio Paraguaçu para finalizar no inicio,
no ponto da nascente desse rio. Dessa forma o que se configura é o tempo de
reversão, numa igual tentativa frustrada de controle do tempo. De descrever
um tempo perdido da sua impossibilidade de reconstituição. Um pouco
semelhante ao tempo de Marcel Proust, por exemplo, é também um tempo
marcado na tentativa inútil de apreendê-lo. É esse tempo perdido, corredio,
porém sempre redescoberto.
O tempo nessas duas obras mesmo que na tentativa frustrada de parecer
sequencial é um tempo de estados, sem pressa, sem a sensação desgastante
da perda de tempo. O que vivemos efetivamente na atualidade de propriedades
sem aderência, segundo Bauman, o tempo é derretido, apressado e corredio.
Essas duas obras, em especial, nas minhas ações em diárias amarrações
segue na contra-mão do tempo atual, quando o temor contemporâneo se
concentra em não perder tempo.
As sobras e os escombros que também conotam essa sensação de perda de
tempo constituem uma das partes importante da minha poética, as obras que
fizeram

parte

dessa

exposição

intitulada

Escombros,

ofereceram
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pensamentos e reflexões que me ocorreram durante sua criação, abordando
sobre o tempo cumprido e na minha relação com ele. As obras criadas
surgiram a partir dessas sobras de pensamento que diariamente rondam minha
percepção sobre a contemporaneidade. O escombro, não possui o caráter de
excedente, mas de componente, quando tudo que resta da obra é a própria ‘Sobra’.
Toda essa construção serviu a esse propósito, o de relatar o avesso, mesmo
que os meios possibilitados para essas reflexões emergissem do incômodo de
muitos escombros.
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Figura 38 – Ana Fraga: Escombros Série II (2013). Performance. Fotografia: Darlam Dhouro.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inúmeros questionamentos sobrevieram quando as obras de Escombros
foram criadas. De dois anos anteriores para a pesquisa aqui apresentada só
restou a permanência em não abandonar alguns dos princípios, enquanto que
o desenho do meu corpo foi se tornando cada vez mais legível, e o desleixo em
colocá-lo como secundário na minha poética foi dando lugar a questões que
ocorreram diante das experiências vividas quando dos laboratórios. A pesquisa
e as experiências poéticas, portanto, designaram outros caminhos para
investigação com o corpo na exigência de uma preparação e na identificação
de uma temporalidade própria.
Escombros trata de uma investigação referenciada no corpo, parte-se dele
para uma projeção que resultou numa exposição do mesmo título. As fontes
reflexivas sobre essa dissertação foram associadas ao meu processo artístico
e as obras produzidas a partir dessas fontes foram divididas entre Instalação e
performance, trabalhos estes

inseridos no contexto contemporâneo. Os

materiais utilizados refletem inúmeros questionamentos como o que seria essa
noção de escombros? O que eu como artista intento com essas obras que
insinuam ‘S-obras’? Ou mesmo, o que agrupa reflexões e novas leituras da
desfeitura do crochê e a projeção da sociedade atual em valorizar uma alegria
clichê? E o propósito da predileção por determinada matéria em detrimento de
outras?
A relação com a palavra escombros acentua os princípios que se repetem na
minha poética como a transitoriedade e a fragilidade, um elemento sempre
constante é esse estado de construção e destruição explicitadas na matéria. Ao
longo dessa pesquisa, foi importante destacar a hipótese acerca desses
princípios e suas interelações, eles na verdade, se comportam como
prolongamentos da destruição. Esta, por outro lado, surge carregada de forte
significação, levantando questões em relação à sociedade contemporânea. O
confete descolorido, o corpo tensionado no seu máximo limite, o vidro
sufocante frente aos martelos, o tecido deflorado, o percurso inverso em
ambientes inoportunos, o disparate na tessitura dos nós, foram potencializados
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para aproximar de assuntos que se concentram no avesso, nas coxias do
grande teatro da vida.
A metodologia usada nos laboratórios performáticos, embora inicialmente
carecesse de uma organização em relação as datas, duração, escolha da
matéria e agendas compatíveis com a dos fotógrafos, foi tão logo observada
por mim a inutilidade de uma repetição, por que cada obra, cada ação exigia
outro método e consequentemente um novo arranjo. Indagando alguns
aspectos dessa metodologia, que se baseava numa desarrumação, foi
imprescindível a leitura de Work in Progress do autor Renato Cohen, em que
ele mesmo descreve seus procedimentos como “dinâmico, caótico e
antagônico as transposições dramaturgia/cena, sistematizadas e exarcebadas”
(COHEN, 1998, p. 25). O uso dessa ‘desarrumação’ como procedimento não
prevê um ausência total de um planejamento, ou numa feitura menos
elaborada, refiro-me aqui ao fato de que cada ação criava uma nova postura e
organização, de modo que a receita prescrita para um não se reproduzia na
sucessora. A matéria usada nessas ações, por outro lado, criava e exigia um
novo método. Porém foi ficando cada vez mais evidente nesses procedimentos
a necessidade de uma preparação maior do corpo que a cada ação eu me
propunha

a

aperfeiçoar

através

de

exercícios

realizados

antes

das

performances.
As narrativas de obras realizadas anteriormente, numa retomada aos principais
trabalhos realizados com e sobre o corpo, demonstraram que se fazia
necessário explicar minha trajetória, tornou-se importante identificar a minha
relação quase burocrática com o corpo, de estopim para o início da ação, para
depois dessa pesquisa se tornar o gerenciador da ação, o que não modificou
foi compreender o público como o performer da obra, mesmo quando este,
passivamente percebe a sedução implícita nas caixas de vidro ameaçadas
pelos martelos, em dúvida tentando entender se seria um convite a quebrá-los
ou não.
Da mesma forma que as narrativas de obras passadas tornaram-se pertinente
nessa pesquisa, abordar o feminino configurou uma parte importante dela
mesmo sem uma investigação aprofundada no tema, pois não era intenção que
esta pesquisa se detivesse nem poderia dar conta de um tema tão controverso,
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como não haveria tempo hábil para abordar o feminismo. Na tentativa de não
escapar ao que sempre fora tema na minha obra, busquei relacionar artistas do
mesmo sexo e suas obras e realizar uma abordagem do feminino levando em
conta as principais problemáticas que inspiraram as minhas obras.
As obras inicialmente esboçadas para serem instalações e uma projeção da
performance com os confetes, foi modificando-se após os laboratórios com o
corpo. O propósito era realizar uma obra que repetisse, em parte, o ambiente
caótico dos trabalhos como A Mesa Posta, porém no decorrer da pesquisa
propus minha presença mais vigorosa, não oferecendo ao público a
responsabilidade total do ato. A única obra que poderia recriar essa cena de
quebras e de restos visíveis seria Escombros Série I, onde apenas supus ao
espectador a chance de quebrá-los ou não tornar a obra ‘S-obra’.
No momento da exposição e no percurso desta, deparei-me com algumas
dificuldades que só puderam ser enfatizadas após a exposição, como por
exemplo, na performance Escombros, a perspectiva era realizar e apresentar
em vídeo, porém, ao rever as imagens percebi que a potência desta se
concentrava era na apresentação ao vivo,

de confrontar o público. Na

Instalação com as caixas de vidro, hoje compreendo que apenas uma caixa e
três martelos, presentificados com uma iluminação mais focada, exerceriam a
mesma tensão no espectador que as 11 caixas. Penso que as outras obras
como Escombros Série II e Escombros Nós Itinerante, indicaram a
necessidade de sempre dialogar com as pessoas envolvidas em performance
sobretudo, na questão do tempo que para mim não é o ponto final da ação, o
limite considerado é a do meu próprio corpo. Em muitas dessas performances
havia uma preocupação com o término o que muitas vezes era provocado pelo
profissional que não compreendia a diferenciação de uma performance
confundindo-a como atuação, uma encenação para constar em fotografia,
apenas. Em uma delas o responsável pela filmagem entendeu já haver ‘cena
suficiente’ por esse motivo abandonou o local deixando de registrar o final.
Entretanto muito desses cenários escolhidos por mim eram ou inabitáveis, ou
perigosos e ou habitados por meliantes da região, o que provocou a renúncia,
irritação e o receio que estes profissionais experimentaram. Porém não foi
cogitado por mim me influenciar por tais temores, mesmo abandonada, ouvindo
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os avisos impacientes e temerosos, continuava a ação, entrega apenas no meu
trabalho quando o limite era e é determinado pelo meu corpo.
Na obra Escombros Nós, o propósito também passou por modificações.
Planejava unir as exterminadas do bolo de uma linha com o do outro e assim
sucessivamente, até identificar o inicio e final. Porém na desmontagem, minha
finalidade organizadora foi desfeita. Tanto a linha inicial como a final perdeu-se
no emaranhado dos nós, o que inevitavelmente refletiu na impossibilidade,
mesmo que seja uma tentativa, de controlar o tempo.
O tempo tem sido um dos aspectos importante advindos dessas experiências
com o corpo e meu viés foi identificar as temporalidades presentes nas minhas
performances e de como elas se configuram e determinaram as ações.
Diante de alguns trabalhos certos elementos tornaram-se significativos por
priorizar questões que se prolongarão para além desta pesquisa como a
finitude, a memória e o apagamento. E vislumbrei outros trabalhos como a
continuação dos nós e a possível finalização da sua feitura datada para
setembro de 2014 e o projeto Tombado22, embora surgido em 2008, por
motivos de aceitação em espaços expositivos será finalmente executado em
2014, mas que a presente pesquisa assim substanciou impondo outras
questões ao projeto.
Através dessa pesquisa, o corpo passou a ter outra configuração na minha
obra, permitindo levantar questões em relação à preparação deste, através de
exercícios e procedimentos criados por mim. Possibilitou igualmente, a
construção de obras que refletem minhas ponderações e inquietações em
relação a problemática dos indivíduos na contemporaneidade.

22

O objetivo do projeto é tombar pessoas, no sentido de preservação, ou seja, entrevistarei algumas
pessoas da cidade, prostitutas, donas de casa, feirantes. Essas escutas serão transcritas em um livro que
chamo de Livro de Tombo e logo depois essas pessoas receberão sua placa de tombamento. Na
exposição constará os textos e os vídeos dessa ação.
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Figura 39 – Ana Fraga: Escombros Nós (2013). Instalação. Fotografia: Ana Fraga.
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Figura 40 – Planta da Galeria Cañizares Fonte disponível em:
http://galeriacanizares.blogspot.com.br/p/blog-page_7.html. Acessado em: 12\05\2014.
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Figura 41 – Imagens do interior da Galeria Cañizares. Fonte disponível em:
http://galeriacanizares.blogspot.com.br/p/blog-page_7.html. Acessado em: 12\05\2014.
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Figura 42 – Banner da exposição. Fonte: Própria.
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Figura 43 – Convite da exposição. Fonte: Própria.
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Experimentações/ obras surgidas no percurso da exposição

Figura 44 – Ana Fraga: Escombros. Desenho em papel Vegetal e fita Isolante (2012). Fotografia:
Ana Fraga.
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Figura 45– estudo possibilidades com outras matérias (2012). Fotografia: Ana Fraga.

Figura 46– estudo possibilidades com outras matérias (2012). Fotografia: Ana Fraga (detalhe).
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Figura 47 – Ana Fraga: S\ Título. Desenho s\ papel (2012). Fotografia: Ana Fraga.
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Figura 48 – Ana Fraga: S\ Título. Desenho s\ papel (2012). Fotografia: Ana Fraga.
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Figura 49 – Ana Fraga: capa do caderno de desenho sobre os nós (2012). Fotografia: Ana Fraga.

Figura 50 – Ana Fraga: desenho contido no interior do caderno de desenho sobre os nós (2012).
Fotografia: Ana Fraga.
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Figura 51 – Ana Fraga: desenho contido no interior do caderno de desenho sobre os nós (2012).
Fotografia: Ana Fraga.

Figura 52 – Ana Fraga: desenho contido no interior do caderno de desenho sobre os nós
(2012). Fotografia: Ana Fraga.
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Figura 53 – Ana Fraga: desenho contido no interior do caderno de desenho sobre os nós
(2012). Fotografia: Ana Fraga.
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Figura 54 – Bolos de linha cedidos pela Boca Azul. Fotografia: Ana Fraga.

Figura 55 – Armazenamento dos Nós (2012). Fotografia: Ana Fraga.
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Figura 56 – Nós com corda de algodão (2012). Fotografia: Ana Fraga.

Figura 57 – Ana Fraga: Escombros Nós (2013). Instalação. Fotografia: Ana Fraga.
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Figura 58 – Ana Fraga: Nós (2012-13). Desenho. Fotografia: Otaviano Filho.

Figura 59 – Ana Fraga: Nós (2012-13). Desenho. Fotografia: Ana Fraga (detalhe).
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Entrevista com Marina Abramovic

Figura 60 – Marina Abramovic no Recôncavo baiano, (2012). Fotografia: Márcio Santana.

Figura 61 – Entrevista com Marina Abramovic.(2012). Fotografia: Márcio Santana.

Figura 62 – Marina Abramovic e parte da obra Nós (2012). Fotografia: Ana Fraga.
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Texto de apresentação da Exposição Escombros
Ponto Linha e Corpo em Escombros
Em Escombros, exposição performática de Ana Fraga, quando escolhe tecer
ações com pontos de crochê e linhas, a artista aborda a condição da nossa
existência frente ao tempo, fazendo pensar questões da duração, da repetição,
da acumulação, da fragilidade, da efemeridade, das marcas da memória, do
fazer como um eterno desfazer, do tentar possuir o tempo que nos possui.
Cria outra inquietante situação, dentro da mesma serie denominada
Escombros, quando escolhe os pontos de papel que são os confetes. Ao
engolir confetes na performance, cria um ponto de saturação, de um absurdo
estupor que irrompe nos limites do seu corpo subvertendo o seu uso festivo.
Essa imagem de mulher quase em vômito friccionando o avesso da euforia
pode associar-se ao engolir-vomitar de uma alegria carnavalesca forçada,
náusea que a artista provoca também fazendo parte de olhar a festa pelo viés
de seus rastros. Festa muitas vezes vendida sobre a exposição do corpo
feminino subjugado e feito objeto para o olhar do outro.
Do fazer pronominal, coletivo, os “nós” do desfazer vão deixando rastros nas
paisagens imagens de um recôncavo triste, escombros de memória atualizada,
sua origem e lugar natal. Cria novas situações-ações tecendo também a “nós”
espectadores quando expande os sentidos de Ponto e Linha como matérias
para além da dimensão e apropriação do gesto e lugar cultural.
Mas também ao escolher Ponto e Linha evoca em surdina as míticas
fiandeiras, o recôndito lugar da condição feminina – tema que carrega de seus
trabalhos anteriores – o feminino tecendo o tempo ampliando questões que
fazem pensar aspectos do absurdo tecido da existência em qualquer parte.
Sonia Rangel
artista visual e cênica
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Clipping
Página na WEB: http://galeriacanizares.blogspot.com.br/2013/10/a-galeria-canizares-convidapara.html

domingo, 27 de outubro de 2013
Galeria Cañizares convida - Escombros, exposição de
Ana Fraga.
A Galeria Cañizares convida para a próxima exposição - Escombros - da artista Ana Fraga. Seu
trabalho compreende objetos, instalações e performances, participando assim de várias
mostras coletivas na Bahia desde 2001. Premiada nos Salões Regionais de Artes Plásticas da
Bahia em 2008 e 2009, com destaque nas edições de 2008 e 2010 da Bienal do Recôncavo, em
2011 participou do Projeto Visio, no ICBA.
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Programa Soterópolis
Pautando a vida com Ana Fraga
Página na WEB: https://www.irdeb.ba.gov.br/soteropolis/?p=9078

Por Vania Dias
Não conhecia o trabalho de Ana Fraga até ter a oportunidade de entrevistá-la! A gente
marcou de se encontrar, alguns dias antes da entrevista, pra se conhecer, falar da vida e
das questões que inquietam uma artista como ela.
De andar manso e fala calma, nossos guarda-chuvas se cumprimentaram. A chuva de
verão batizava o encontro entre uma jornalista curiosa e a moça tímida que veste a sua
arte de muita ousadia e irreverência.
Ouvi muitos casos de São Félix, cidade natal de Ana, e tomei nota de como os olhos
dela brilhavam quando falava da família. Especialmente, do pai, do marido e do filho. 3
homens especiais. 3 grandes companheiros de vida. A noite foi se firmando e aquele
banco de madeira que esculpia a entrada do supermercado fazia cenário para as nossas
reflexões sobre como os sentidos do “ser mulher” estão postos no mundo, hoje.
Falar do próprio trabalho é um exercício que Ana Fraga faz com cautela. Ela acredita
que a palavra acaba, de certa maneira, corrompendo o trabalho em si. O caminho
performático escolhido por Ana sugere, pra mim, um caminho de mergulho em si
mesmo, a partir das intensidades postas em cena na arte do outro.
Para além de entendimentos e para além de traduções, recebemos Ana Fraga no
Soterópolis desta semana. 5a. feira, 05/12, às 21h. Você não pode perder este passeio
estético e imagético pelo universo da artista. O nosso encontro está marcado na tela da
TVE-BA e também pelo portal: www.irdeb.ba.gov.br
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Texto de Dilson Midlej
Ana Fraga (Ana Maria da Silva Fraga) nasceu em 25/11/1974, em São Félix,
cidade às margens do rio Paraguaçu e vizinha à Cachoeira, no Recôncavo
baiano, filha de Dominga Ferreira, nascida em Marcionílio Souza, dona de
casa, porém falecida em 2008, e de Walter da Silva Fraga, natural de São
Félix, comerciante, os quais constituíram família de oito filhos, sendo Ana
Fraga a caçula.
O escritor colombiano Gabriel García Márquez foi o autor do primeiro romance
lido por ela, um livro com mais de 150 páginas, um castigo imposto por um dos
irmãos e que se transformou numa paixão, advindo, posteriormente leituras de
obras de Jorge Luis Borges, Graciliano Ramos, Lygia Fagundes Telles e
Virginia Woolf, dentre outros. Dentre os artistas visuais, admira os brasileiros
Marepe, Márcia X, Rogéria Maciel e a artista performática sérvia Marina
Abramovic.
Ana Fraga residiu em Salvador por cinco anos, mas retornou a São Félix para
cuidar da mãe e, aos poucos, foi percebendo o quanto se sentia à vontade para
criar, estimulada pela envolvência da cidade e convívio com as pessoas.
Performer de trajetória coerente e sólida, Ana Fraga destacou-se com várias
premiações em certames competitivos estaduais, sempre apresentando obras
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que aliavam a performance às tradições culturais de sua região de nascença e
a sua condição e sensibilidade femininas. (MIDLEJ, 2014).
Ana Fraga sempre se interessou pelo fortalecimento cultural e artístico de São
Félix, razão pela qual desenvolve vários iniciativas na cidade e atuações
profissionais, a exemplo do Instituto do Recôncavo, entre 2004 e 2005, com
elaboração de projetos para captação de recursos em nível municipal para
desenvolvimento de atividades artísticas e culturais, instituição em São Félix na
qual atuou na diretoria administrativa e na vice-presidência. Lá concebeu e
desenvolveu o projeto Um olhar sobre a cidade, uma pesquisa de imagens
históricas de São Félix, selecionadas e restauradas digitalmente, e exibidas ao
lado de fotografias atuais dos mesmos espaços, compondo a exposição A
cidade em preto e branco.
É neste cenário que atuou no desenvolvimento de material didático em 2007,
por ocasião da oficina Conceitos de arte, e disponibilizado pela Secretaria
Municipal de Educação em todas as escolas municipais de São Félix, bem
como produziu conteúdo didático sobre arte em 2008. Em 2009 ministrou
Oficina de criação e, dois anos depois, concebeu novo material didático. Em
ambos foram impressas apostilas e conteúdo em pdf e destinaram-se a
capacitar os professores da Escola municipal dr. Arlindo Rodrigues sobre
conceitos e práticas artísticas para o ensino da arte. Assim, as oficinas
abrangiam crianças, jovens e adultos e eram realizadas em seu ateliê ou em
ações organizadas em espaços da cidade.
Nos anos de 2006 e 2007 destacou-se com premiações angariadas como a
Menção Especial na VIII Bienal do Recôncavo, promovida pelo Centro Cultural
Dannemann, em São Félix, e o Prêmio Matilde Matos em 2007, iniciativa da
Fundação Cultural do Estado da Bahia, em Salvador, na forma de seleção por
meio de um edital de apoio à montagem de exposições que previa contemplar
cinco projetos.
Em 2008 voltaria a obter outro Prêmio Matilde Matos, com o projeto Tombado e
com recursos superiores ao do ano anterior (em 2007 foi disponibilizado R$ 6
mil por exposição e, em 2008, R$ 20 mil). Ana Fraga recebeu, também, o
Prêmio Fundação Cultural do Estado da Bahia, no Salão Regional de Artes
Visuais da Bahia 2008, realizado em Vitória da Conquista, no Centro de Cultura
Camillo de Jesus Lima, onde apresentou a performance Rio de tudo isso,
trabalho que consistia em crochetar uma colcha e, em determinado momento,
desfazê-la ponto a ponto. A artista comenta:

[...] para o Salão Regional construí uma espécie de colcha de crochê que
continuaria a ser crescida no dia da abertura da exposição. O crochê é um tipo
de renda ainda muito utilizado por mulheres da minha região. Quando vou
rendando construo de maneira contínua, muitas vezes séria na junção dos
pontos, outras vezes descuidando na contagem que se perde. Ao laçar a linha
vou catando na memória cenas da minha infância, quando as mulheres
formavam rodas para crochetar. (FRAGA, 2009, p. 78).
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Acerca do processo do desmanche da colcha, acrescenta: “A partir desse
instante, iniciei a performance, puxando o fio, desfazendo a colcha ponto a
ponto. O que importa é a sobra, a linha enrugada, os escombros, a trama
desfeita… A linha solta sinaliza o início do fim, é por ela que tanto eu, como o
espectador percorremos o sentido inverso”. (FRAGA, [2009a], p. 78).
A cadeira, o novelo de linha e a colcha parcialmente tecida e com trechos
desfeitos provenientes da performance foram expostas durante o período do
Salão Regional e, de 19 de dezembro de 2008 a 1 de março de 2009, integrou
o Décimo quinto salão da Bahia, promovido pelo Museu de Arte Moderna da
Bahia, no espaço da Galeria Solar do Ferrão, no Pelourinho (FRAGA, 2009b, p.
144 e 149) e que reunia as obras premiadas nas três edições dos Salões
Regionais 2008 ocorridos em Alagoinhas, Vitória da Conquista e Itabuna
(MIDLEJ, 2009, p. 147). “Obviamente, do ponto de vista da recepção do
público, ver a fotografia ou o vídeo de uma performance é muito diferente de
presenciá-la, testemunhar diretamente sua existência”, alerta-nos Cristina
Freire (1999, p. 104), ressaltando e justificando esta afirmação como “[...] para
quem vê a fotografia de uma performance, a aquisição da imagem se dá como
informação e não como experiência” (FREIRE, 1999, p. 104), o que se aplica
ao nosso caso, não por se tratar de fotografia ou vídeo, mas por serem
exibidos os objetos mesmos utilizados na performance.
Uma nova premiação destacará a instalação Enciclopédico, no Salão Regional
de Artes Visuais da Bahia 2009, no Centro de Cultura de Porto Seguro, em
Porto Seguro, constituída por uma prateleira de madeira pintada de branco com
um rebaixamento na parte central, no qual acondiciona um livro de capa dura e
encadernado, como convém a uma enciclopédia ou a um atlas, e cujas folhas
são repletas de impressões digitais e símbolos gráficos de pessoas não
alfabetizadas, símbolos os quais são muitas vezes corrompidos por palavras
sem significação clara, subvertendo assim a via de acesso para o saber, que
normalmente se dá por meio da palavra escrita. Assim comentou a artista:

A intenção é de fazer vacilar a questão do saber e do discurso convincente
deste, contrapondo um outro codificado em impressões digitais e símbolos
soltos feitos por quem não teve uma educação escolar formal. Busca-se expor
a maneira de sobrevivência dessas pessoas e sua tentativa de se ajustar ao
mundo, criando suas próprias balizas para transitar em símbolos que não
podem decodificar. (FRAGA, [2011], p. 60).

Atualmente a artista é mestranda em processo criativo pelo Programa de PósGraduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal
da Bahia – PPGAV EBA Ufba, em Salvador, porém, já prestes a concluir com a
defesa pública de sua dissertação. Inicialmente Ana Fraga concebeu seu
projeto de pesquisa com o título Uma poética visual sobre o espaço frágil,
irônico e transitório, o qual, mediante observação e reflexão sobre seus
trabalhos, buscou entender os princípios de fragilidade, transitoriedade, finitude
e ironia envolvidos neles. Depois, lapidou o tema e chegou ao título
Escombros, processos poéticos em performance-instalação, mais adequado à
investigação desenvolvida. Apresentou, inclusive, a comunicação Escombros
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no IX Colóquio franco-brasileiro de estética: imagem e corpo performativo, em
2012, em Salvador.
Origina-se daí o título Escombros escolhido pela artista para sua individual em
2013 na Galeria Cañizares, da Escola de Belas Artes da Ufba, o qual não
poderia ser mais adequado, pois o conjunto de obras ali apresentado fala da
degradação sensível do ser, das tensões entre sua existência e inadequações
aos papéis sociais infligidos pela sociedade e pelos poderes constituídos, tais
como a conveniente manipulação política de uma alegada “alegria baiana”, ou
de um selo de “baianidade”, do qual a pasteurização e generalização do
carnaval como imposição de comportamentos seria a mola mestra. (MIDLEJ,
2014).
Essa alegada “alegria” que se poderia associar ao carnaval é um dos assuntos
comentados visual e conceitualmente nesta exposição. Nas palavras da artista
e curadora da mostra, Sonia Rangel (2013, não paginado), a alegria da festa
carnavalesca é “muitas vezes vendida sobre a exposição do corpo feminino
subjugado e feito objeto para o olhar do outro”.
Na performance Escombros, apresentada pela artista, registrada em vídeo,
com exibição dos resquícios da ação no ambiente da galeria, a realidade foi
antropofágica e literalmente engolida, e a síntese desse bolo alimentar era
confetes. A artista “engole” confetes e os regurgita em incômoda cena cujo
vômito refluxa junto a nossa indignidade. Os confetes são confeccionados no
espaço da galeria, diante do público e essa nova natureza dos confetes feitos a
partir das folhas do diário da artista (da intimidade dos registros e comentários
cotidianos dela, portanto), é reformulada artisticamente e evidencia uma
situação de que o diário não seria apenas dela e sim de todos nós. Por
conseguinte, a ação contínua do engolir e do vomitar e o engasgo de confetes
também seria de todos nós, incomoda metáfora da insatisfação humana.
Percebemos, então, que a artista não trata de questões pessoais e sim de
anseios existenciais comuns ao ser humano, de questionamentos a imposições
de condutas sociais, de tristezas inconfessas e cicatrizes profundas que não
aparecem na mídia. O hedonismo do carnaval em Ana Fraga é interpretado
pelo viés do mal-estar, do corpo que faz pular para fora um multicor vômito de
minúsculos confetes das folhas de seu diário, diário este reestruturado em nova
e fragmentada existência que dá voz, ou melhor, dá visibilidade às angustias
existenciais. Uma poética do desassossego em que não se vê o rumo da bala,
mas se sabe a quem ela se destina e onde certeiramente atinge. (MIDLEJ,
2014).
Advém das tradições culturais de sua região de nascença e de sua condição
feminina a escolha dos materiais que trabalha. Assim, são recorrentes em suas
performances o diário, a linha e a tesoura em bordados e costuras −,
evidenciando o contraste dessa memória afetiva com os escombros cotidianos
e contemporâneos. Assim, a sensibilidade migra dos registros de diários
íntimos e se traveste da forçada “alegria” aludida pelos confetes engolidos e
regurgitados, subvertendo o sentido do uso festivo daquele material e que
constituiu tanto a performance Escombros mencionada, quanto a obra
Escombros série I. Esta última concentra confetes hermeticamente lacrados em
caixas de vidro de variadas dimensões e dispostas no chão, enquanto na
parede três martelos pendurados indicam a ação e o esforço necessários para
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se experimentar a alegria aludida pelos confetes ao custo do uso da força pelo
golpear do martelo e do risco do corte pelos cacos dos vidros fragmentados.
Uma explosão de suposta alegria se anuncia ao custo de um risco real de
esforço e dor. (MIDLEJ, 2014).
Já a linha vai gerar ações registradas em fotografias que compõem as obras
Escombros nós itinerante e que consistem na confecção de mais de dois
milhões de nós feitos manualmente pela artista de janeiro de 2012 a fevereiro
de 2014, ora com a artista e um rolo de turbante a bordo de uma canoa à
deriva, a qual desliza indecisa pelas águas do rio Paraguaçu que banha sua
cidade natal, ao sabor da correnteza, ora sentada no minadouro d’água da
nascente daquele rio, na região de Barra da Estiva. Os nós dessas ações são
finalmente depositados na sala da galeria, espécie de escultura/registro da
tradição e do sofrimento cotidiano “amarrados” e ensimesmados que, tal como
os confetes, têm seu significado subvertido uma vez que o bordado gerado
resulta em um monte de nós sem utilidade prática, mas impregnado pela via
artística de peso existencial e de sentidos. (MIDLEJ, 2014).
E por fim, a tesoura, instrumento do cortar tecidos e do costurar, é utilizada
pela artista para “extrair” flores de uma camada de tecido estampado que
cuidadosamente reveste seu colo na performance Escombros II. A intimidade
às avessas do ato da costura da artista sentada em um pequeno banco em
espaço público (na ponte D. Pedro II, que une São Félix a Cachoeira) é
contaminada pelo frequente passar da população que, curiosa, ou ignora a
ambiência intimista da ação ou responde de alguma maneira, como ilustra o
fato de algumas pessoas apanharem as “flores” caídas no chão. Os buracos
abertos no tecido anunciam a operação cirúrgica e esvaziam a padronagem
decorativa do tecido, adicionando eloquentes e incômodos espaços vazios e o
significativo rolar ao chão das “flores”. Espécie de colheita cirúrgica de espaços
vazios, a ação discorre sobre inversões de valores, escombros da perda de
poesia e de sentidos. (MIDLEJ, 2014). Enfim, ao mesmo tempo silenciosa e
alarmadamente, as flores perdem seus significados e somem ao sabor do
vento.
A familiaridade do público sanfelista em relação aos objetos cotidianos
utilizados por Ana Fraga e seus consequentes usos subvertidos pode favorecer
um viés de possibilidades de leituras e mesmo a participação, involuntária
(assistindo à ação ou esgueirando-se para passar pelo corredor de pedestres
da ponte obstruída pela artista) ou participativa (colhendo “flores” recortadas no
chão). Ao mesmo tempo em que cria conformidades, extensões e
desdobramentos do trabalho performático, também indica a vitalidade dessa
forma de expressão e reforça que é com a participação do outro que se
completa e atinge sua significação plena, sem necessariamente passar por
uma formulação racional de juízo de valor. (MIDLEJ, 2014).
A experiência como uma artista atuante na cidade e o conhecimento adquirido
na capacitação em mestrado possibilitou a Ana Fraga participar de algumas
bancas de avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso de alguns estudantes
da graduação do curso Bacharelado em Artes Visuais do Centro de Artes,
Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, cuja
sede é Cachoeira, cidade vizinha de São Félix. Assim, contribuiu com
comentários para as monografias de Tatiele de Souza Santos (Espaços de
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produção e veiculação das artes visuais: um estudo nas cidades de Cachoeira
e São Félix), de Darlan do Ouro Costa (Autoreflexões: artista e observador na
construção da presença na autoimagem) e de Josiara Oliveira de Souza
(Aparências, sombras, projeções e autoimagem), as três defesas públicas
ocorridas na primeira semana de abril de 2014.
A dinamização da presença dos cursos da UFRB na cidade de Cachoeira e,
em particular, o de Artes Visuais, também tem favorecido constantes
investigações pelos discentes em relação à produção artística da região, a
exemplo da própria Ana Fraga que teve sua obra investigada e comentada pelo
estudante Túlio Soares Magalhães no dia 1 de abril de 2014, dentro do
seminário de extensão Diálogos de sentido e forma, idealizado e coordenado
pelo prof. Dilson Midlej.
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