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// Esta publicação e os atendimentos que foram desenvolvidos na 
residência artística arTTrainee entre 10 de setembro e 10 de outubro de 

2017, integra as atividades da Trienal de Artes Frestas, realizada pelo Sesc-
Sorocaba, de 12 agosto a 3 dezembro, sob a Curadoria Geral de Daniela 

Labra. // Na residência da Trienal Frestas, percebi a possibilidade de religar 
o arTTrainee à sua base laboratorial: Rés do Chão/Quarentenas Açúcar 

Invertido/Grupo de estudos/Vivências. Então, vários artistas e grupos  já 
tinham concordado em se deslocar até a cidade de Sorocaba, no interior 
do estado de São Paulo, e aí, construírmos um dispositivo de atividades 

que nos permitisse operar uma signifi cativa confl uência de artistas e 
processos. // A residêndia funcionaria como um momento de atualização 

desses processos, alguns já agenciados e outros por ser agenciados 
no Programa arTTrainee. Por questões logísticas da produção não foi 

possível  experimentar a proposta, e o formato fi nal foi defi nido de acordo 
com a disponibilidade de salas e horários do Sesc. // O público-alvo de 

artistas-estudantes não foi devidamente atingido na primeira quinzena 
de residência, talvez tenhamos falhado na divulgação; porém, a grande 

demanda de pessoas querendo falar de suas ações, surpreendentemente, 
revelou-nos o funcionamento positivo da proposta. Ao fi nal, foram 

realizados 21 atendimentos individuais e 1 coletivo, em encontros que 
resultaram  aproximadamente 100 horas de  arTTrainee à comunidade 
sorocabana. Artistas-estudantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife 

manifestaram o desejo de participar, mas precisavam de «acolhimento» 
em Sorocaba, o que não foi possível corresponder. Por ser menos 

distante, 3 interlocutores vieram de São Paulo para conversar sobre a 
suas próprias atividades através da provocação de consciência que o 

arTTrainee opera no artista quando conversa sobre o que faz. //
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//... e nossos ateliers eram colados, conversávamos muito sobre cada 
passo do processo e eu sempre tive uma natureza «arTTrainee» de 

fi car «cavucando» o processo dos outros .  Esse «cavucar o processo» é 
como a «raspagem do inconsciente» que Deleuze & Gattari atribuem 
à esquizo-análise em O Anti-Édipo (1972). // Esta proposta resulta do 
exercício dessa «natureza» arTTrainee – não no sentido de se ter  um 

modo de ser que me seja próprio, como essência, mas como uma 
multiplicidade    rizomática, que não é realmente um ser, um «ente», 

mas um agenciamento de devires, um «entre». - Este texto é um 
agenciamento coletivo de enunciação , dentro de uma investigação 

da própria prática arTTrainee em retrospecto atravessamento de falas 
e re-encontros de fragmentos em sua construção descontínua, por 

vezes confusa em seu vai-e-volta e uma desorganização rizomática.  // 
Para isso contei com um material de arquivo e enviei questionários a 

diversos participantes (artistas e estudantes de arte) com quem eu ainda 
tinha algum tipo de contato: e-mail, Facebook, WhatsApp). Aos que 

retornaram, determinei como amostragem deste trabalho. É a partir da 
multivocidade   dessas respostas que tento desenvolver em rizoma  um 

sentido arTTrainee. Estrategicamente, manterei no texto palavras e frases 
grafadas em negrito, ou itálico, sublinhadas ou não, como forma de 

provocar uma leitura-dispositivo, leitura-arTTrainee.//
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Histórico  arTTrainee

ANO
IN

STITUIÇÃO

Nº PARTICIPANTES

PERÍO
DO

2001
(módulo 1)

2001
(módulo 2)

2009

2012

2012

2013

2014

2014

2015

2017

Castelinho do 
Flamengo, Rio 

de Janeiro

Castelinho do 
Flamengo, Rio 

de Janeiro

Le Quai, Escola de 
Arte de Mulhouse, 

França 

Torre Malakoff, 
Recife 

V ÚNICO - SESC, 
Recife 

Bcúbico, 
Recife 

Bcúbico, 
Recife 

Murilo La Greca, 
Recife 

Pós-doutorado UFPB  / 
UFPE

Trienal Frestas / 
SESC Sorocaba

São Paulo

26ABR - 26JUL
(12 semanas)

27SET - 08DEZ

02NOV - 06NOV

27AGO - 31AGO

-

15MAI - 29OUT
(29 sessões)

11MAR - 02DEZ

08NOV

MAR2015-
FEV2016

10SET - 10OUT

24 artistas

16 artistas

15 artistas

19 inscritos

8 artistas

15 artistas

12 artistas

6 artistas

11 alunos 
atendidos 

extensivamente

21 artistas

6

7

TOTAL= 10 arTTrainees= 147 artistas treinados em 8 instituições. 
Entre 2001 e 2017. 
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// A iniciativa de criar um espaço interrelacional dentro da universidade 
seguindo uma tradição de artistas que viram na universidade um campo de 
experimentação e de ação artística/social; ou seja: o social trabalhado como 
um material - tradição da qual fazem parte Joseph Beuys, Lygia Clark, Robert 

Filliou, dentre outros - não potencializou-se na forma de orientação das 
dissertações de mestrados e TCCs como proposto ao PPGAV/UFPB/UFPE como 

pesquisa de estágio. Isto, fez-me  reconfi gurar a proposta inicial para viabilizar 
a pesquisa. Para isso, um «questionário arTTrainee» foi enviado a um número 
de interlocutores: Caríssim@s, o arTTrainee é o tema de pesquisa do meu pós-

doutorado e estou mapeando com alguns de vocês direções a analisar do 
trabalho já realizado para detonar novas questões na pesquisa.   Para isso, eu 
gostaria, por gentileza, da colaboração de vcs em responder estas questões. 

Pode ser? Se alguém da lista não fez arTTrainee, desculpe o envio ou responda 
o que sabe sobre ele. Fiquem a vontade para responder o quê e como e quando 

quiserem. super obrigado.  // Juntamente com os interlocutores que estão sendo 
agenciados no corrente ano, integrando o estágio, do total de 147 interlocutores, 
18 responderam aos questionários enviados, tornando-se a amostra da pesquisa 

(18/147): Adriano Melhem, Anna Carolina Cosentino, Anne Delemotte, Arthur 
Leandro, Carla Lombardo, Cecília Cotrim, Cecília da Fonte, Célia Pattacini, 

Daniela Mattos, Ellielton Leite, Heleno Neves, Marcela Camelo, Pollux Freire, Kelly 
Saura, Roberto Traplev, Rubens Pilleggi, Tales Maniçoba e Zilda Borges.  // Das 

respostas recebidas, eu considerei como ‘amostragem’ da pesquisa. E digitalizei 
as anotações que eu tinha feito no momento do arTTrainee, constituindo assim 

um arsenal de referência e consulta que me guiaria na narrativa desta escrita, 
para construir este texto como «uma realidade coletiva, isto é relacional».  Foram 

produzidos 8 exemplares de impressos, um para cada arTTrainee realizado, 
no formato A5, PB, contendo no total de 288 páginas e um DVD. // Apesar da 

mudança do nome e inversão do sujeito da fala na transcrição das respostas ao 
questionário, eu mantenho os termos usados pelas ‘amostras’. // «Falar com, 

escrever com. Com o mundo, com uma porção de mundo, com pessoas».   Longe 
de querer produzir uma verdade sobre o método arTTrainee, proponho-me mais 
em abrir uma série de conexões com os pensamentos dos interlocutores dessa 
prática, para tratar os conceitos de modo tático, como instrumentos, pontes ou 
veículos, dentro de um exercício canibal de escrita de construção do eu como 

outro, para tentar pronunciar a singularidade arTTrainee pela voz dos meus 
interlocutores. Execução e devoração do ponto de vista do interlocutor. Desde 

que se dá pela comunicação direta e viva do dialágo oral, as informações 
sobre o arTTrainee, provêm de interlocutores que podem ter me retratado 

e ao próprio arTTrainee com alguns excessos ditados pela admiração e pelo 
afeto.  «Desculpa a demora em te responder, foi ridículo, mas já cheguei aqui na 
Polônia e foi tudo uma loucura. Queria responder esse questionário assim, com 
calma e tempo pra articular. Comecei a escrever as respostas há 3 semanas e só 
agora pude terminar. Já me mudei pra Lodz e estou estudando na universidade. 
As coisas não sairam bem como eu esperava mas precisamos conversar disso 

com calma num dia em que você estiver disponível. Amo vocês!»    E pelo afeto 
mesmo, são mantidas neste texto.
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// Nicolas Bourriaud argumenta que, os critérios que deveríamos usar para 
avaliar os trabalhos de arte abertos     e participativos não são meramente 
estéticos, mas políticos e até éticos: precisamos julgar as relações que são 

produzidas pelos trabalhos de uma forma de arte que solicita a presença literal 
do observador, “que depende tão fortemente do contexto e do engajamento 
literal do observador”. Diferentemente da arte participativa dos anos 1960/70 

que viam esta participação como um fi m em si, os artistas relacionais inscrevem 
as relações nas formas, consideram a relação como forma em si.  Mas Claire 

Bishop, pontua que a qualidade dessas relações nunca são examinadas 
ou colocadas em questão. E indaga: Que tipo de relações estão sendo 

produzidas? para quem e por que? quem é o público? quem é o público? 
como é feita a cultura e para quem? Eu creio que com a documentação 

produzida é possível tentar examinar a qualidade das relações produzidas no 
arTTrainee e talvez coloca-las em questão: A difi culdade de inserção no contexto 

específi co da universidade me levou, como um desvio (uma mudança de 
rota, uma reorientação), à produção de um contexto experimental através da 

reativação de um público, que já usou o serviço e pelo tempo e distanciamento 
pode emitir uma opinião mais crítica, ou não, da proposta. // O arTTrainee 

funciona como uma espécie de terapia, de consultoria, escreveu Rubens 
Pileggi    em sua coluna Alfabeto Visual de fevereiro de 2002. Para Regina é uma 

prática difícil de defi nir, pois se parece mais a uma mistura de consulta 
terapêutica com o método socrático    de dialogar  com as pessoas. Mas o 

que mais me interessa é que seja «algo que tome a forma de qualquer tipo de 
jogo criativo que possa ser realizado por duas ou mais pessoas, por e para elas 

mesmas, face a face e juntas, um momento curto mas intenso».    Ou, como 
escreve Bourriaud a respeito da Arte Relacional, que se situe «dentro da esfera 

inter-humana abrindo passagens obstruídas e pondo em contato níveis de 
realidades apartados, gerando assim, relações no mundo, no campo da arte». 
Talvez, ao pôr em contato níveis de realidades apartados estaríamos nós artistas 
produzindo modelos de sociabilidade com utopias xamãnicas de proximidade. // 
Para Bourriaud, a fi nalidade última da subjetividade é a conquista incessante de 
uma individuação: a invenção de possibilidades de vida. A prática artística forma 

assim, um território privilegiado dessa individuação, fornecendo modelizações 
potenciais para a existência humana em geral. Um vasto empreendimento 

de des-naturalização da subjetividade e seu desdobramento no campo da 
produção. «Nada mais natural que a subjetividade. E nada mais construído, 

elaborado, trabalhado. A subjetividade é construída, elaborada e trabalhada. O 
que importa é: criar novos arranjos dentro das categorias de pensamento, das 

ideologias. Criação similar a atividade artística».  // O contexto de clínica  surge 
desde o início do arTTrainee, quando o anunciamos via e-mail, e recebemos o 

convite da então diretora do Castelinho do Flamengo um e-mail de 06/04/2001 
que dizia: «Pensei em algo como 1 consulta por semana para «Clínica» ou 

«Consultório», custeados pelo Castelinho, para artistas que se cadastrarem 
- aberto ao público»  .  Para Adriano Melhem em uma comparação, com 

Guilherme Zarvos outro artista que conviveu, diz: «De ambos, sem dúvida, é um 
método de educação, 
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parece com psicanálise, porque o efeito parece surtir tempos depois.           
Tem a ver com teatro da crueldade, Artaud, mas

transcende o ensino de arte, porque tem muito a ver com ética. E acho 
mesmo que o grande benefício é muito mais ético, é claro que repercute nas 

artes mas como também em qualquer outra coisa que se faça***. Consiste 
em te fazer ver, mas não é cristão, e isso que é bom, o quão miserável és do 

ponto de vista ético como se a fi nalidade fosse estética, mas não é, se fosse cairia 
em formalismo”.   // Quando começou o arTTrainee, Arthur Leandro morava 

em Macapá e acompanhava de longe as ações naquele Castelinho (horroroso) 
do Flamengo. «eu fui pra Macapá em setembro de 2000, te deixei na casa do 

Ducha e voltei pro RJ em março de 2003...». Quando ele chegou no Rio, de 
novo, o arTTrainee já não estava mais no Castelinho e se deslocou para o Rés 

do Chão... «No Rés eu ia para o grupo de estudos e as rodas de conversas e 
os encontros mensais, e considero isso como a minha participação em um 
treinee coletivizado. Digo que continuo a fazer porque trago comigo essa 

prática refl exiva constante, e (não quero chamar de diretrizes) a horizontalidade 
e solidariedade da produção intelectual e artística que praticávamos no 

Rés. Trouxe essa experiência pro Grupo Urucum em Macapá e depois pra 
rede[aparelho]-: em Belém.»    // Para Arthur era muito mais que uma questão 

de expectativa profi ssional, para ele era  a necessidade de estar junto, 
de produzir junto e de pensar coisas junto... de repente, todo o mundo 

começava a cantar “tô nem aí, tô nem aí....” quase como um mantra? eu penso 
nessas coisas e me vem a sensação de uma outra urgência e emergência... 

coisas de sangue bom, malandragem... «Infl uenciei e fui infl uenciado (pelo Rés), 
contaminação!!!! Reconstrução constante de mim e do nós... Vida a deriva...» 

// Cecilia considera toda sua experiência no espaço experimental Rés-do-
Chão – entre 2002 e 2009, como um longo arTTrainee, tipo pós-doutorado, 

incluindo o espaço no Rio de Janeiro, e seus satélites em Nova York, Macapá, 
Paris e Metz, e depois São Paulo. Em 2002, Cecília ainda estava chegando 
do doutorado em Paris, desambientada e perplexa com o aspecto fechado 
e conservador do meio de arte carioca, até que descobriu a via alternativa 

dos coletivos, em inícios de 2000. E foi ali, no Rés, espaço de multiplicidade, 
que aprendeu a lidar de novo com arte. reaprendeu o que é fazer grupos de 
estudos, com muitos, e muitos diferentes. o que é pesquisar, o que é curar, e 

aprendeu a cozinhar para muitos. aprendeu o signifi cado de FAZER FUGIR AS 
MARGENS. mas, se no doutorado aprendeu [em um museu parisiense], como 

se devia pesquisar, e, na universidade, aprendeu a desenvolver uma tese, «foi no 
Rés- do-Chão que aprendi a desdobrar meu conhecimento em energia viva de 

troca. aprendi pois um modo – diverso daquele acadêmico – de transmissão. 
Foi ali, em plena colméia, que aprendi a deixar o fl uxo de conhecimentos me 

atravessar, sem controle nem pré-conceitos». Para ela, a prática arTTrainee 
foi mais a da vivência coletiva, da arte como processo de negociação, contatos, 

conversas, estímulos plurais e não-domesticáveis que vem do outros, não de 
um eu hiperextasiado... «a experiência com o Rés-do-Chão foi absolutamente 

renovadora para mim: novas perguntas, novas modalidades de pesquisa, novas 
práticas».  «Eu trago comigo o cheiro do Rés e de todos nós nos desdobramentos 
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de minhas relações artísticas-afetivas».     // Constantemente, eu faço perguntas 
e ao respondê-las, surgem novos questionamentos, ao mesmo tempo em que, 

incertezas são esclarecidas. Por vezes, eu respondo a uma questão, fazendo 
uma nova pergunta, o que para Célia é parecido com uma consulta terapêutica. 

Além de  fazer perguntas ligadas à sua pesquisa, eu também procurei 
conhecer um pouco do seu método e algumas de suas características pessoais. 

(costuma ler? que tipo de leitura? Em que se concentra mais? conversa com 
outros artistas? que artista/trabalho admira? E o tesão?... ). Eu não recomendo 
uma frequência para os encontros, prefi ro que a frequência seja determinada 
de acordo com as necessidades de cada participante. Por exemplo: se vc esta 
fazendo um projeto e quer discuti-lo com alguém, se vc está com dúvidas em 

uma pesquisa ou trabalho, se vc esta com muitas ideias e quer conversar. Cada 
um tem sua demanda, o que para mim é muito importante, pois são índices para 
o agenciamento. // A maiêutica, técnica de explicitação que ajuda o interlocutor, 

a formular em sua própria língua o conteúdo, a estrutura de suas ações e seu 
pensamento privado, como questão, foi detonada pelo Questionário arTTrainee 

com o objetivo de pôr em relação com o contexto de clínica sempre sugerido 
no arTTrainee. // A experiência de Sérgio teve um caráter mais consultivo que 

nunca deixou de conter alguma dose maiêutica. Ele atribui a isso, o fato de 
ver em mim um artista experiente e de ver a si mesmo insipiente e querendo 

realmente consultar e ser aconselhado, sem ter podido deixar de questionar o 
aconselhamento em determinados momentos. «Acho que sempre me coloquei 

num pólo mais passivo e receptivo na relação que construí com Edson.» Nesse 
sentido crítico, também Paulo escreveu em uma carta: «Primeiramente teria que 
assumir o meu medo de falar contigo, tu tem uma forma tão sólida de construir 

teus discursos e dominar diálogos que eu sinto um gelo na nuca toda vez que me 
vejo frente a frente discutindo contigo. A fl uidez e convicção de fala que eu tenho 
por natureza, vira goteira de torneira velha perante a ti. Mas mesmo me sentindo 

oprimido em alguns momentos, o processo que construímos me foi muito 
libertador, tanto, mas tanto, que eu acabei tendo muito medo de te perder. Teu 
jeito reativo me deixa incerto e me dava um medo horrível de ser descartado.» 
nesta mesma carta, ele diz: «Num dos nossos últimos encontros tu mencionou 

alguém que fez arTTrainee e omitiu os próprios trabalhos/pensamentos e chegou 
a questionar se eu estava fazendo o mesmo. Quando tu disse aquilo eu me 

lembrei imediatamente de mim respondendo o questionário sobre o arTTrainee, 
das coisas que não tive coragem de dizer. Embora tenha sido verdadeiro nas 

respostas que enviei, eu não falei dos momentos em que o processo se tornou 
confuso pra mim.» // Não sei bem o que é, mas sei o que não é! Se tem relação 

com a maiêutica, tem! Mas não era um método socrático stricto sensu.... 
Tampouco creio que possa ser terapêutica, mas não tenho muita informação 
para falar de consultas terapêuticas... Nos diálogos de Platão eu nunca li um 

único diálogo em que o Sócrates tivesse um ‘arranca rabo’ com quem quer que 
seja... os europeus mantém uma postura muito higiênica, um status que parece 
de semideus..., enquanto nós brigávamos, nos odiávamos, nos reconciliávamos 

e nos amávamos com uma intensidade que não consigo perceber nessas outras 
experiências. E essa era a nossa diferença e o nosso ganho.   //

22
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// Se alguém, por exemplo, perguntasse em uma lista de discussão por e-mail:
  «Você vê alguma relação entre a prática do Rés e a prática do Teatro?», 

detonava-se um proceso em que entrar na lista tornava-se uma sopa e um vício 
para muitos, isso, certamente «pela possibilidade de ir falando em princípio 

sem aquelas barreiras, não só acadêmicas e que seguram muito as discussões. 
Acho que começa a rolar uma qualidade de diálogo e passagem de informação 

que pode nos levar muito adiante em termos de pesquisa, porque rola esse 
cruzamento mais efi ciente entre práticas e teorias, quando você consegue falar 

numa perspectiva mais aberta, levando mais em conta as experiências em 
arte.»    E, iria ler: Vejo muita relação com o teatro, claro! // Se tem relação? 
Tem, mas prefi ro as diferenças. // Acho que sim, com certeza no aspecto de 

convivência, esse lado experimental da junção de pessoas entre práticas de arte 
e práticas de relação, pelo menos em alguns projetos de teatro de grupo. // Na 
minha concepção de teatro onde nos espetáculos as pessoas desempenham 

um papel, interpretam personagens onde existe uma questão de autoria e 
uma hierarquia bem defi nidas, não vejo relação com o Rés onde nada disso 
era praticado. No Rés todos éramos atores e platéia ao mesmo tempo. As 

performances, salvo as da Ângela (Freiberg) e do (Grupo) Empreza não tinham a 
cara de espetáculos, fl uiam no decorrer das reuniões sem tempo limitado para 
iniciar ou acabar. // Eu não faço o que se faz no teatro naum... nada a ver... faço 

não... // essa questão do teatro é um pouco mais livre do que parece, passa pelo 
corpo sem orgãos, pelo corpo atento da performance, passa pela capacidade 
de improviso, pela percepção do outro que joga. // O que fazíamos acho que 
esta mais ligado as performances de movimentos políticos dos anos 1960/70 
a arte e a vida. //...acho que ‘Teatralidade’ (uma situação de descolamento da 

realidade ao mesmo tempo fazendo esse descolamento ser Real) talvez estivesse 
implicada sim. Agora, ‘Teatro’ no sentido estrito, não acho não... // ...com certeza 

se podem traçar paralelos, mas eu precisaria conhecer 
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mais o que rolava no Rés... // ...essa questão do processo como experiência 
concreta, certas questões do corpo, do sensível, do estético como

experiências vitais e que nos competem diretamente... E acho que esses nossos
diálogos começam a potencializar muita coisa, seria legal se pudéssemos levar 

isso adiante e até partir desses contatos virtuais para trocas mais no concreto. // 
>>> E essa discussão    durou de 14 de setembro até o dia 9 de outubro de 2006. 
E isto é muito importante para nosso funcionamento, pois fl exibiliza maneiras 

de distribuir e obter a aprendizagem. às vezes mais próxima da propaganda 
doutrinal (catequese) ou uma terapia, dependendo do contexto no qual elas 

surgem. // Aurenice acha que era uma mistura dos dois... Ainda que essas duas 
‘técnicas’ sejam divergentes, maiêutica e terapia, elas têm por objetivo fazer 

descobrir, tornar acessível a partir de sintomas de funcionamentos, os bloqueios, 
resistências, etc...na prática (discursiva, artística)...    Tanto as diversas perguntas 
feitas nos encontros, ‘maiêuticamente’, quanto o aspecto mais ‘terapêutico’, no 
sentido de que naquele espaço ela estaria construindo pela fala seu discurso 

como artista, foram importantes. Lembra-se também que em alguns momentos 
as divergências entre as leituras que cada um dos interlocutores fazia do seu 

trabalho eram muito produtivas para que ela percebesse questões que não havia 
pensado antes, ou mesmo para defi nir ou redefi nir os percursos do que estava 

fazendo. // Hélio também acredita que os dois métodos (maiêutica e terapia) se 
aplicam muito bem as propostas desenvolvidas nas ofi cinas do arTTrainee. Pois, 

tem-se a consulta em relação as propostas por ele desenvolvida na sua arte e 
o aconselhamento para o melhoramento dos seus projetos, «fazendo com 

que a nossa arte jamais seja a mesma!!». Eu creio que a ideia de melhoramento, 
que na Zootecnia da-se através de cruzamentos genéticos e manejo – deve-se 

a percepção do arTTrainee como aconselhamento de projetos, que, como 
diz Adriano Melhem, consiste em te fazer ver, revelar. E que outros se referem 

como discussão, troca de ideias, porém visando transformar (mexer) o processo 
de criação. Para Beuys, «toda formação, todo treinamento, toda vida intelectual 

só podia desenvolver-se apostando no ser humano livre, autônomo e capaz de 
determinar o futuro. A potência do ser humano - em princípio intelectual 
- é compreendida como um capital que ele pode aumentar, aperfeiçoar, 

desenvolver e ensinar. // Maiêutica em alemão também se chama 
«hebammenkunst» que nesse contexto seria algo como «a arte de parir ideias»:) 

Para Fernando, a prática discursiva do arTTrainee o auxiliou na construção de 
uma consciência mais profunda da sua capacidade discursiva. «Através de uma 
sucessiva ‘produção de burrices’ até o surgimento de verdades e contradições 
no discurso». Para ele, o processo abriu caminhos para áreas que jamais tinha 
considerado explorar. Por consequência do arTTrainee, acabou descobrindo 

capacidades novas e aprendendo a melhor instrumentalizar as já dominadas. 
Acabou indo para muito longe de onde partiu, e isso, para Fernando, é uma 
das grandes preciosidades do fazer artístico: «me levar para outro mundo». E 
conclui: o arTTrainee é Praxis vital. Tempos depois ele me escreveu: «Obrigado 
pela inspiração, pelo tempo, pelos links de editais, pelo encorajamento, pelas 

portas abertas, pelos textos... Acho que a única recompensa que tu pode tirar de 
tudo o que fi zemos, é o fato de que essas coisas me transformaram muito, pra 
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melhor. Obrigado mesmo.» // O encontro, foi até mais fundo do que um mero 
encontro terapêutico. Para Alberto foi mais uma questão de energia, que vai 

além de questões materiais do corpo e da psicologia. Realmente lembra ou há 
traços de técnicas terapêuticas por tentar mostrar mais ao artista os sintomas 
de funcionamentos, o que bloqueia certas práticas, as resistências que temos 
em diversos casos, etc, etc. Para ele, a discussão que tivemos foi muito criativa 

e instigante, mas não só no campo da arte, mas no próprio campo da vida e 
do encontro entre as coisas (...)    // As conversas e o trabalho desenvolvido 

durante os encontros, foram além daquilo que está escrito, as questões 
aparecem, são mais amplas do que nos acostumamos lidar no dia-a-dia, de 

qualquer forma, os encontros foram super motivadores não só no campo da 
prática artística, no do estar no mundo e no relacionamento entre os outros 

seres. O arTTrainee vai além da prática artística, mas talvez ele se identifi que aí 
porque é nesse campo (da arte) que ele vai encontrar (em algumas ocasiões) 
outros seres para dialogar e se confrontar com o mundo. Performance, arte, 

fi cam muito distantes; ou de outra cultura, até que na realidade estamos 
falando de energias que se relacionam, o pensamento fi losófi co das coisas, 
então nesse sentido a arte é uma consequência da vida e vice-versa. // Para 

Traplev, em nossos primeiros encontros em Bcúbico, «foi muito intenso, uma 
mistura espiritual profética da vida que fazemos em nós (estendendo 

para nossas práticas artísticas....) uma espécie de “xamã”, poderíamos 
dizer talvez......» o xamanismo É um modo de agir que implica um modo 

de conhecer, ou antes, um certo ideal de conhecimento... é uma arte política. 
Este texto é um texto xamânico! Para o xamanismo ameríndio, conhecer é 

personifi car, tomar o ponto de vista daquilo que deve ser conhecido. O xamã, 
em contextos de comunicação ritual    , torna-se um enunciador complexo 
que empresta sua voz a diferentes seres invisíveis, espíritos do bem e do mal, 
seres vegetais e animais. Agenciar é isso: é estar no meio, sobre a linha de 

encontro de um mundo interior e de um mundo exterior. // Eduardo Viveiros de 
Castro defi ne o xamanismo ameríndio como a habilidade manifesta por certos 

indivíduos de cruzar deliberadamente as barreiras corporais entre espécies e 
adotar a perspectiva de subjetividades ‘estrangeiras’, de modo a administrar 

as relações entre elas e os humanos... os xamãs são capazes de assumir o 
papel de interlocutores ativos no diálogo transespecífi co; sobretudo, eles são 

capazes de voltar para contar a história, algo que os leigos difi cilmente podem 
fazer (...) no xamanismo, o conhecimento verdadeiro visa à revelação de um 

máximo de intencionalidades, por via de um processo de ‘abdução de agência’ 
sistemático e deliberado. Entre o mundo da arte e o mundo da vida? Entendo 
essa relação feita por Traplev à prática xamã, desde que no arTTrainee eu sou 
o meio=médium, entre a angústia da criação e a conclusão de processos: «tá 

vendo Edson, aos pouquinhos, tô unindo os tabalhos de sustento com os temas 
que me interessam. E tá se tornando a mesma coisa.» me escreve Maria. Certa 

vez em uma aula «eu perguntei a Suely Rolnik se ela era macumbeira, ela riu 
e respondeu que de certo modo sim. Que assim como o médico faz, clinicar é 

tratar e devolver a saúde do outro ao outro. Uma forma de macumba, eu assim 
entendi. A conversa e sua possibilidade crítica e a crítica indicando para uma
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condição de clínica, aproxima-se da ideia de que clinicar é devolver a saúde 
do outro ao outro. Isso me faz pensar na coisa catártica do Rés e das nossas 

Quarentenas.»   // Foi no Açúcar Invertido na Funarte que Nós investimos 
radicalmente na conversa, assumindo-a como nosso traço e marca da «estética 

hidrossolidária» do Rés do Chão. «A apropriação e adoção da conversa como 
uma modalidade de criação...  uma festa onde a individualidade de cada um é 
totalmente admitida e a conversação é contínua e variada»... Foram as nossas 
conversas que viabilizaram e sustentaram todo o processo do Açúcar Invertido 

e foi com Artista, Parla!     uma conversa histórica que terminou esta quarentena 
na Funarte... Apostar e acreditar na conversa, é em si um investimento diluído, 

pois a única coisa que você pode realmente fazer é preparar o território e esperar 
ativamente, agenciamento em expectativAção...    //
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// Célia entrou no mestrado querendo estudar Cinema de Animação, mas não 
tinha quem a orientasse. Em uma disciplina do curso, ela escreveu um artigo 

sobre jogos da cena independente, jogos não muito conhecidos que abordam 
questões que o mercado não se interessa em abordar. Ela usou esse artigo 
para qualifi cação. O orientador foi para Portugal fazer Pós-doutorado e não 

aparece muito. A troca e conversa do arTTrainee para ela foi relevante pois 
produziu uma refl exão sobre a temática da sua pesquisa. A conversa comigo, 

foi considerada «bem sucedida» pois eu a sugeri e também a alertei sobre 
alguns cuidados que deveria ter ao escrever o projeto. Uma parte do documento 

de qualifi cação de Dissertação de Mestrado foi corrigida rapidamente, mas 
como foi nossa primeira conversa, acredito que com mais encontros, um maior 
agenciamento poderá acontecer. Eu lhe sugeri abordagens que até o momento 

não haviam sido consideradas. // Célia, desejando estudar um assunto foi 
direcionada pela instituição a estudar outro. Sofreu uma des-territorialização 

institucional. Sendo dado, entramos no trabalho de cavucar esse processo 
específi co. São as perguntas feitas constantemente. são as respostas seguidas 
de novas perguntas. Perguntas em torno da pesquisa (uma aproximação), em 

torno do método de proceder e, sobre a sua vida, o seu cotidiano. Em algum 
fragmento de fala pode surgir um índice, uma fuga, uma pista intuída. seguir 
a pista, eis a função. «Fragmentos dispersos que escorregam e se apresentam 

no discurso, são mais próximos e afi ns do desejo. Temos que considerar todas as 
questões, sejam elas reais, simbólicas ou imaginárias, como índices funcionais, 
para nos posicionar no caminho do desejo». (Deleuze/Guattari) // Terminando 

essa nossa conversa, Célia diz que faz edição de vídeo. _«aí, eu gosto! De tricotar 
as imagens». Este caso não é único, Carlos também queria trabalhar o Second 
Life, porque “Todo sonho de antropólogo é estudar uma nação que vai sumir», 
mas foi orientado a mapear a Identidade Nacional de Angola. // Célia mudou 

o tema da dissertação de Jogos Digitais Independentes e o Movimento da 
Contracultura: uma análise comparativa» para «Considerações sobre conceitos 
e práticas de Jogos Independentes». Saiu a ênfase na contracultura. Percebeu 

que os jogos já estavam cooptados pelas grandes empresas e que a Cena 
Independente começou a se reconfi gurar. Agora, estava enfatizando mais 
o Movimento Punk e Zines, observando como eles faziam, distribuiam... Antes, 

porém, devia montar um Modelo Analítico de 3 jogos contendo Sujeito/Método/
Jogo. // Instigar refl exões e abordagens até então não consideradas enfatizando 
o fato dela fazer edição de vídeo e adorar tricotar imagens, em um processo de 

estudo de cinema de animação seria diferente de fazer isso onde “o Prazer: não 
entra. Entra nos valores, não na ação” disse -me Célia. Nesse contexto, eu, então, 

pesquisei e indiquei alguns links para ela visitar, fi z conhecê-la Renata Games 
e ela entrou para uma comunidade de IndiGames, que também não conhecia. 
Isso, com a intenção de fazer conhecer, tomar contato com o objeto estudado, 
que ela não gosta, por isso não usa. // 7 meses depois, recebi um e-mail de 

Célia que «acabou mudando um pouco» a pesquisa e que fi cou beeem atrasada 
:( , e solicitou um novo encontro. Li o novo texto que me trouxe, fi z algumas 

observações e a enviei por e-mail, no qual perguntava pelo Modelo Analítico. 
Célia fi cou de organizar o modelo e me enviar (não enviou) e achou a
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orientação muito produtiva.  // Em 5 de outrubro, Célia me escreve: Edson, 
será que posso fazer mais um comentário? Olha, sabe o que percebo? que talvez 

esteja achando o meu trabalho confuso pq ainda tenho difi culdade de defi nir 
a pergunta da pesquisa, o que na verdade deveria ter sido defi nida antes da 

pesquisa começar... Acho que quando defi nir conseguirei fazer os ajustes que 
deixarão o trabalho mais coerente: pergunta da pesquisa: (vou dizer tudo o que 
me vem à cabeça)... / - Qual a situação atual do setor independente de jogos? 

/ - Como a independência nos jogos é conceituada? / - Há desenvolvedores 
de jogos que compartilham dos ideais “originais” de independência? / - Como 

a cena indie de jogos se relaciona com a cultura independente? / - Quais as 
características dos cenários culturais independentes? Há desenvolvedores de 
jogos que compartilham dessas características? / - Como se dá a relação de 

independência cultural na área de jogos? / Detalhe: vc acha que a orientação 
pode ser por e-mail ou deve ser feita pessoalmente? / obrigada / me desculpe o 

transtorno

// Um encontro com parada para almoço (juntos). Foram várias horas (mais 
de 3) em 2 sessões de diálogo e discussão. O arTTrainee acontece em qualquer 

lugar, na varanda, no corredor, podendo se estender até ao restaurante, mas 
geralmente fabrica-se em uma sala, com computador, mesa, papel e caneta, ao 
menos para mim. Isso e o que o agenciado traz: textos, imagens, celurares, cds, 

dvds, notebooks, blogs, páginas de sites, facebook, youtube, fl ik, etc. e muita, 
muita fala. // Para Alberto, o arTTrainee é uma questão energética, de sintonia 

consigo entre as coisas que fazem chegar nesse encontro, é quase uma
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coisa religiosa, ele liga seres (energias, almas, ou o que se queira imaginar 
nesse sentido) para a partir daí ativar suas observações e práticas. // A 

experiência foi além da discussão sobre arte em si, como falou Alberto, ”ela 
vai ao encontro do ser da pessoa que faz e da pessoa que vê (eu mostrava pra 

você as ideias e as propostas e projetos e você dava a reação de quem vê. Daria 
também para ser uma relação artista e público e vice-versa, quem faz e quem 

vê, tudo vice versa- porque quem vê também faz em si!!). A relação pública 
do contexto que se insere nessas práticas é o foco das questões abordadas. 

Os aspectos que foram agenciados foram um pouco as relações entre a parte 
pública que nos cabe, enquanto ser das coisas ao redor.”     E pergunta: porquê 

não um dispositivo? Os dispositivos são como as máquinas de Raymond Roussel 
analisadas por Foucault, são máquinas de fazer ver e de fazer falar.    Eu 

acho que essa prática que você faz quando nos encontramos para conversar 
sobre o trabalho, apresentando as ideias e projetos ( ) acho que é uma prática 
artística facilitadora, uma espécie de mediador de práticas e pensamentos. 
// «Uma linha de subjetivação é um processo, uma produção de subjetividade 
em um dispositivo: ela tem que se fazer, contanto que o dispositivo o permita 

ou possibilite. Os dispositivos têm portanto como componentes linhas de 
visibilidade, de enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, linhas 

de ruptura, de fi ssura, de fratura, e todas se entrecruzam e se misturam, de 
modo que umas repõem as outras ou suscitam outras, através de variações 

ou mesmo de mutações de agenciamento. Aqui a noção de dispositivo pode 
se referir também àquela que o cinema desenvolveu e que consiste a tomar 
em consideração não só a película e o conteúdo, mais também os aparelhos 
para fazer, mostrar e distribuir os fi lmes. Isto signifi ca, incorporar na estética 

a economia, etc no processo (Jean Louis Comolli, Stephen Heath). Duas 
consequências importantes decorrem disto para uma fi losofi a dos dispositivos. 

A primeira é o repúdio aos universais. O universal na verdade não explica nada, é 
ele que deve ser explicado. Todas as linhas são linhas de variação, que não têm 
nem mesmo coordenadas constantes.»    // Em nossos primeiros encontros em 
Bcúbico, pra Traplev, foi muito intenso, uma mistura espiritual profética da vida 
que fazemos em nós (estendendo para nossas práticas artísticas....) uma 
espécie de ‘xamã’, poderíamos dizer talvez......ele gostaria de provar mais uma vez 
essa experiência (completa) para poder desenvolver mais essas ideias...» lembra 

longe as “terapias” que Lygia Clark começou a fazer no abandono da carreira, 
mas não tem nada a ver com sua prática a não ser nesse estado de alguma forma 
terapêutico... mas seu método é totalmente outro, não é apalpar sacos plásticos 
ou pedras e fi os no campo físico, talvez no plano espiritual da própria existência 
(indo a fundo na experiência primeira que tivemos... ) ...    // Diferentemente da 
proposição de Clark, no arTTrainee não há «indução do outro a praticar certos 

atos provocados pelo artista»    ; mas, o desencadear situações de livre exercício 
do fazer-saber-fazer. Isso passa fundamentalmente por uma aproximação com 
os pontos inomináveis de onde emergem os redemoinhos ou gargalos no fl uxo 

da criação. «Conversamos sobre os processos de cada artista dentro de suas 
questões específi cas, com o auxílio das ferramentas de pesquisa da Internet, de 

livros, revistas, textos de historiadores e críticos, 
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e imagens de trabalhos de artistas, que nos ajudam a mapear as operações 
plásticas e conceituais de cada interlocutor disposto a trocar ideias, falar de 
seus trabalhos, mostrar o que vem fazendo. (...) Uns estão em processo de 

escrita de textos acadêmicos (TCCs e Dissertações de Mestrado), então com 
estes, as conversas às vezes, tornam-se muito instigantes sobre a escrita, os 

conceitos abordados, a estrutura do texto, a propriedade das ideias, a relação 
com outros autores, isso é trabalhado tentando manter o «campo de interesses» 
de cada interlocutor.»    // Cinézia estava visitando a exposição de Erwin Wurm, 

em Bcúbico, quando eu a perguntei o que estava fazendo da vida? Ela me 
respodeu: mestrado em artes. Daí eu a convidei para participar do arTTrainee. 

Foi uma manhã e uma tarde que tive conversas reservadas com ela. Essas 
conversas duravam, mais ou menos, duas horas ou mais (não percebíamos 
o tempo passar). Em outros 2 momentos, o grupo todo do arTTrainee se 

encontrou para trocar ideias a respeito do processo de criação das obras 
para a exposição e a montagem da mesma. Acredito que essa conversa 

coletiva durou umas 3 horas. // O arTTrainee a ajudou a organizar seus 
pensamentos, consequentemente, seu trabalho. Mas também provocou-lhe 

uma série de perguntas sobre a sua prática. Essa organização do pensamento, 
Cinézia entedeu como algo que se aproximasse de uma consulta terapêutica, 

e as perguntas que ela se fez, entedeu como princípio do questionamento 
fi losófi co. // A experiência foi importantíssima para Cinézia quando participou 

do arTTrainee, pois foi motivada a partilhar 2 aspectos de sua produção que 
acreditava não estar convergindo bem: a produção acadêmica e a produção 
artística. Tinha entrado no mestrado em Artes, e com as leituras dos créditos, 
a vivência e a troca de experiência da própria pesquisa, foi fazendo refl exões 

que mexeram com ela e com a pesquisa propriamente. As conversas do 
arTTrainee apontaram que a sua produção artística poderia sim fazer parte da 
“imersão acadêmica” dela. Que não deveria se distanciar do seu objeto (o que 
foi corroborado pelo seu orientador, também artista). Chegar a esse ponto foi 

libertador. E no decorrer da dissertação, Cinézia foi descobrindo uma maneira 
de compreender a sua produção artística também como produção escrita. As 

suas obras, literalmente, não entraram no conteúdo da dissertação. O que entrou 
foi um jeito de escrever, um olhar, uma maneira de compreender e descortinar 

questões, que não deixam de apontar para uma poética. “Além desses aspectos 
mais conceituais do trabalho, o arTTrainee me indicou leituras fundamentais 

para o campo de minha pesquisa (Arte e Política), como Hall Foster», escreve 
Cinézia.// Ou seja, além de identifi car direções que não tinham sido exploradas 
de um trabalho específi co (Pesquisa de Mestrado), o arTTrainee a incentivou a 

continuar explorando a sua produção em vídeo com poéticas políticas, refl exões 
acerca de um discurso, o seu processo de criação de texto-imagem, dentre 

outros. // A experiência de Sérgio talvez tenha sido um pouco diferente de outras 
que viu acontecer com amigos e colegas. Diferente porque viveu o arTTrainee 
em Bcúbico ao mesmo tempo em que trabalhava como assistente/mediador 
deste espaço junto a mim. Ou seja, o formato proposto de consultas com hora 

marcada não predominou em sua experiência embora tenha acontecido uma ou 
duas vezes (não lembra exatamente). De forma que a sua passagem 
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pelo arTTrainee foi se construindo de forma contínua a cada momento em 
que ele tinha a oportunidade de conversar comigo fosse sobre a galeria, a 
arte ou seus anseios e projetos; o que aconteceu de forma espontânea 

durante aproximadamente três meses e culminou numa exposição coletiva 
em Bcúbico. Sérgio ainda adiciona como parte da sua vivência arTTrainee, 
o grupo de estudos Arte e Pensamento onde, comigo, discutíamos textos e 

refl exões sobre a arte contemporânea. // O arTTrainee lhe apareceu como uma 
ferramenta logo após a realização da sua primeira performance, momento no 
qual ele estava confuso em como lidar com imagens, símbolos, representações 
e eu o apresentei a possibilidade de entrar para o programa. Sérgio aceitou na 

intenção de poder organizar essas ideias para colocá-las em prática. Como disse 
anteriormente, Sua vivência como arTTrainee foi mais rica por estar convivendo 

mais intensamente com o consultor/orientador e que resultou numa rica 
experiência que lhe retirou do lugar onde ele se encontrava, ampliando os 

horizontes do que ele conheçe e imagina e alargando as possibilidades do fazer 
artístico. Ao mesmo tempo sentiu que houve um amadurecimento na percepção 
do fazer, ou seja, «em como eu percebo a minha criação». // O arTTrainee foi sem 

dúvida um divisor de águas que, como Sérgio disse anteriormente, lhe retirou 
do lugar onde se encontrava. Aconteceu em um momento da sua vida onde ele 

buscava algo que ainda não conhecia, embora soubesse que existia. Foi bem 
sucedido ao lhe colocar em contato com um novo mundo de possibilidades 

artísticas (Lembrando que ao arTTrainee se refere como sendo a vivência total 
que teve comigo - a quem ele se refere como orientador -, uma vez que não 

seria justo dissociar uma coisa da outra). Ao cabo de três meses após ter iniciado 
realizei uma performance em exposição coletiva junto aos outros arTTrainees. // 
«O desejo e a ideia de fazer a primeira performance já nasce dentro de Bcúbico, 

uma vez que esse universo me foi exposto de uma forma tão próxima e possível. 
A partir daí nascem vários outros desejos e vontades de produzir, e assim se dá a 
minha experiência como arTTrainee, um sujeito em busca de operacionalizar 
ideias. Abre-se um novo universo de linguagens e possibilidades que vão sendo 
guiadas em direção a um projeto artístico», escreve Sérgio que vê o arTTrainee 
como um amicus curiae no processo do fazer artístico. O amicus curiae 
é um termo jurídico utilizado para designar um amigo da corte que durante 
um processo é chamado a intervir com seu conhecimento específi co como 

uma forma de ampliar o debate na corte e produzir um melhor julgamento. Por 
este viés de pensamento, o arTTrainee é, assim como o amicus curiae, um ato 
performático, uma intervenção na corte, uma intervenção no processo do fazer 

artístico que transporta para outros universos de linguagem possíveis. Farei 
sempre que for possível. // Foram aproximadamente 4 sessões, de uma hora 
de duração, cada, no B  , entre maio e julho de 2013. Naquele ano, Ana estava 

escrevendo o Trabalho Final de pós-graduação, e esperava do arTTrainee uma 
via para intensifi car este processo, no sentido de um aprofundamento, e de sua 

conclusão. Ela acha que o arTTrainee atendeu amplamente as suas expectativas, 
já que conseguiu fechar o trabalho fi nal da Pós e entregar no fi nal do (ano) de 
2013. // Já que desbloqueou preconceitos que tinha em relação a sua prática 

artística, a experiência do arTTrainee revelou-se necessária para Ana.

3
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Foi operacional na fi nalização do seu trabalho fi nal de pós-graduação em Artes 
Visuais, no ano de 2013... Ana continua sentindo ressonâncias do processo 

arTTrainee até hoje, vendo as transformações na sua prática. O aspecto de 
sua produção que foi agenciado pelo arTTrainee foi a intensifi cação no uso de 

variados meios no seu trabalho. // // Maria fez primeiro um workshop
  na Torre Malakoff (Recife), que foram alguns encontros coletivos durante 

uma semana, e depois teve acompanhamento por cerca de 1 ano dentro 
do Programa arTTrainee, da Bcúbico. Cada sessão durava cerca de 2 horas, e 
acho que ela teve encontros a cada 3 meses. A incidência dos encontros era 

a partir de uma necessidade pessoal de quando Maria queria o encontro e 
quando ela tinha algo que queria discutir. Ela esperava poder conversar 
sobre o seu trabalho, suas pesquisas, intenções com alguém que tivesse um 

entendimento de arte e sobre o tipo de trabalho que ela faz. Uma espécie de 
consultoria, principalmente para direcionar seus esforços. // No arTTrainee ela 

nunca teve respostas prontas tipo o trabalho tá bom ou ruim. vá por ali. Mas, 
ela sempre achou um tanto terapêutico porque começou a notar que seus 

bloqueios «profi ssionais», tinham que ser trabalhados num nível pessoal. Que 
o modo como ela vê, lida, atua no mundo infl uenciam suas escolhas em todos 
os sentidos. Ela achava que ia ser mais uma consultoria em relação ao trabalho, 
mas acabou ajudando-a como pessoa. // Hoje, ela conversa com outros artistas 

de como é bom passar ou ter esse tipo de acompanhamento. Ajudou-lhe a 
ter mais segurança, compromisso pessoal e honestidade com seus projetos. 
Abriu os canais criativos em relação as barreiras da auto-crítica, a fazer 

com o que ela tem de disponível. E a criar «casca-grossa», para não culpabilizar o 
exterior pelas difi culdades de empreender o trabalho, e a lembrar que é preciso 
esforço pessoal cotidiano. criação cotidiana. // Maria se sentiu incentivada, ao 
dizer que era possível o que julgava ser devaneios, ser seu trabalho de arte e 

a se ver como artista. E, o arTTrainee lhe mostrou que ela sempre escondia 
ou dissimulava o que era mais importante no discurso que tentava articular, 

por achar que aquilo não seria aceito como trabalho. Hoje, compreende 
que o que tentava articular não se encaixava dentro do que ela concebia 

como arte, mas que é totalmente compreensível se expostos em situações/
ambientes de arte contemporânea. O que Maria fez no último ano, depois de 
se afastar do acompanhamento, foi revisitar o que produziu e dar uma nova 
abordagem ao trabalho. // Maria vê o arTTrainee como uma etapa importante 

do trabalho que não estava mapeada dentro do processo de construção do 
trabalho. Que é você parar e olhar pro rabisco, projeto, se perguntar quais são 

suas intenções, quais as possibilidades de abordagem, analisar os pontos fortes 
e as fraquezas. Passar o ante-projeto por essa sessão crítica, faz empreender 

o fazer/ato com mais consciência do que se está querendo fazer e o que se 
escolheu fazer.  // Quer fazer de novo. Esta querendo terminar o novo portfólio 
que esta montando, para sugerir voltar pro arTTrainee. Quis fazer esse trabalho 

sozinha, fora do acompanhamento, por entender que o que decidiu fazer foi 
fruto da consultoria, e voltar para dar uma vista no resultado tanjível do 
acompanhamento.  // Em 5 de agosto de 2015, recebi um e-mail de Maria 

dizendo-se completamente inlove pelo Rio de Janeiro.
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E que agora é relacionamento sério. Alugou um apê bem lindinho no Cosme 
Velho (contrato de 3 anos), fez o vestibular da UERJ para Artes Visuais e fazendo 
mil e um freelas para pagar as contas. «Aos pouquinhos, no esquema distraída 
vencerei as coisas que eu procurava é que estão me encontrando.... «tá vendo 
Edson, aos pouquinhos, tô unindo os trabalhos de sustento com os temas 

que me interessam. E tá se tornando a mesma coisa».  // É isso o acabamento 
do processo: não é uma terra prometida e preexistente, mas uma terra que se 

cria ao longo de sua tendência, de seu deslocamento, de sua desterritorialização 
mesma. «O peteleco da esquizoanálise, que relança o movimento, junta-se a 
tendência, e empurra os simulacros até o ponto em que eles deixam de ser 

imagens artifi ciais para se tornarem índice da nova terra. Até o ponto em que o 
problema não se coloca mais assim: «Desse mundo de ideias onde chafurdamos, 

um novo mundo deve sair? Pergunta Deleuze sobre o caráter esquizofrênco 
de nossa época no Anti-édipo. E elabora: Mas esse mundo só pode aparecer na 

medida em é concebido. E para conceber, é preciso primeiro desejar (...). 
Citando Henry Miller, ele conclui «o desejo é institivo e sagrado, é só pelo desejo 

que operamos a imaculada concepção.»   //41
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 Aconteceu predominantemente em Bcúbico, com uma sessão no Museu Murilo 
La Greca e outras em encontros amigáveis   . As sessões duravam em média 2 

ou 3 horas, de acordo com o tema discutido ou quantidade de pessoas presentes. 
Ação performática diluida na vida? algumas sessões existiram por consequência 

do momento/temas debatidos no grupo de estudos. Esperava do arTTrainee 
algum tipo de terapia de choque que o tirasse do casulo, e nesse
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sentido, atendeu as expectativas de Fernando. // Em geral, o arTTrainee com 
João era em Bcúbico localizado no centro da cidade do Recife, entretanto, 
houve outros locais tais como o Museu Murilo La Greca e a minha própria 

casa. «Como sempre partia de um parir de ideias, as condições deste processo 
aumentam em um leque de possibilidades podendo, por exemplo, em um 
encontro ter um processo maiêutico iniciado com questões – ou para mim 

todo o processo que se estendia para além do “formal” arTTrainee – ou mesmo 
debates, grupos de estudo onde os processos se colidiam e se transformava 
como num arTTrainee estendido. As sessões quantas não sei dizer ao certo 

(algumas) mais de dois com certeza, mas, como considero arTTrainee toda 
extensão de contatos, exposições, grupo de estudos o número aumenta em 

proporção. O tempo também varia se estende de uma hora a um bocado 
de horas e gosto dessa volubilidade com o tempo. // João considerou fazer o 
arTTrainee primeiro com a ideia de “consulta terapêutica para artistas”, de tal 
forma, um espaço - de performance(!) – que traria novas estruturas de olhar. 

«Interessantes que ocorreram processos em nível de fenômenos sejam mentais/
psíquicos, emocionais e corporais. Deslocamento da imagem de uma fi gura que 

se ilustra pra ele meio que como um professor ou a ideia de alguém que 
ajuda em caminhos novos (com mais experiência nesses mesmos caminhos). 

«Sempre sofro processos de tensão e relaxamento, tensão de me entender a 
mim ou mesmo de alguém que me olha e vê  o que não consigo extrair de mim 

mesmo, mas, também de relaxar por saber que posso tirar tais elementos e 
coloca-los para fora.»   // João sente hoje o arTTrainee como um híbrido desses 

dois mundos. É processo maiêutico, mas, ele tem elementos terapêuticos. 
Assemelha-se a esses dois processos e eles tomam dimensões que se 

confundem e se afastam. João diz que a experiência arTTrainee se revelou valiosa 
dentro dos processos tanto de criação quanto de pensamento (apesar de que 

para ele os processos mentais tiveram maior peso). «Discutir e trazer realidades 
além de provocações necessárias ao desenvolvimento dos meus processos 

criativos desta forma me ajudou bastante. Em especial os meus processos de 
criação em torno dos desenvolvimentos das minhas ideias. A conceitualização de 
práticas já realizadas e a integração de ações ainda não pensadas ou realizadas.» 
O Trabalho, as conversas durante estas sessões «Mostraram-me novos caminhos 
e ações. Formas novas de pensar e agir de modo criativo». Sim ele faria de novo. 

// Como Pedro não morava no Rio de Janeiro, sua aproximação foi mais pela 
leitura de portfólio e convite para apresentar seu trabalho no Castelinho do 

Flamengo. Ele se interessou pela iniciativa arTTrainee, que tinha um formato sem 
imposições quanto ao trabalho realizado. Para dizer a verdade, ele tinha deixado 

de fazer coisas dentro de quatro paredes e a oportunidade surgiu como um 
desafi o, à época. 15 anos depois é muito tempo, mas Pedro lembra-se que na
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exposição do Castelinho havia objetos e performances. // No Rés/Açúcar/Brfree/
arTTrainee a reivindicação de uma verdadeira arte relacional se dá também 
numa relação de vida. Há um redirecionamento de foco. É curioso que nos 

textos da época, essa reivindicação da relação já estava, mas não há nenhuma 
referência ao movimento europeu capitaniado por Nicolas Bourriaud. Estética 

Relacional (1998), trata de uma arte e um conjunto de artistas que se desenvolve
nos anos 1990 e que tem uma raiz histórica na arte dos anos 1960. Uma arte

  desmaterializada, aberta e preocupada com a participação do espectador. 
Vanessa Beekcroff, Rikit Tiravanija, Liam Gillik, Pierre Huyghe, Félix Gonzales 

Torres, são alguns desses artistas que utilizam em suas obras a noção de arte 
como dispositivo para a relação com o outro. Uma arte relacional que não 

é mais centrada na produção do objeto singular, mas na produção de sentido 
nos interstícios, nas fendas do tecido social. O artista cria uma situação a partir 

de um contexto pré-existente. Ou seja, as relações humanas constituem um 
material ou uma matéria. // Nicolas Bourriaud é posterior a fase do Rés do Chão. 

Acho que a gente vem mais da coleção Baderna, Hakin Bey e, junto ou quase, 
o “Sociedade do Espetáculo”, do Guy Debord... O livro Estética Relacional foi 

publicado na França em 1998. E vai ser traduzido para o português em 2009. Isso 
nos indica que, com essa ferramenta teórica talvez, o atrito que o Rés produziu 

tivesse uma interpretação em direção ao que Deleuze escreve: Há muito 
tempo que pensadores como Espinosa ou Nietzsche demonstraram que os 

modos de existência deviam ser avaliados de acordo com critérios imanentes, 
segundo seu teor de ‘possibilidades’, de liberdade, de criatividade sem apelar-se 

a valores transcendentes. Foucault fará a mesma alusão a critérios “estéticos”, 
compreendidos como critérios de vida, que substituem as pretensões de 
um julgamento transcendente por uma avaliação imanente. Quando 

lemos os últimos livros de Foucault, devemos nos esforçar para compreender o 
programa que ele propõe aos seus leitores. Uma estética intrínseca dos modos 
de existência, como última dimensão dos dispositivos?   // A ênfase na relação 

como utopia nos diferencia dos inúmeros coletivos altermundialistas que 
surgiram simultaneamente ao Rés do Chão. Enquanto nós reivindicávamos 

dissolver o artista na sociedade e fazer uma grande performance no palco do 
mundo, os altermundialistas exerciam atividades altruístas e gritavam que 
«outro mundo era possível». Para melhor ou para pior, possível por possível 

como utopia, aqui estamos. // Luiza fez arTTrainee no Centro Cultural Oduvaldo 
Viana - Castelinho do Flamengo, RJ. Ela esperava uma mostra com obras 

conceitualmente abertas, promovendo encontros, trocas e discussões em torno 
da arte. A vivência arTTraine, foi oportuna no seu momento artístico, pois 
através da prática do arTTrainee, se lançou em outras linguagens artísticas, 

vislumbrou outros campos de possibilidades. // Daniela fez arTTrainee na 
Torre Malakoff – acho que foram 5 sessões – 4h cada. A proposta é bem 

interessante, conversar sobre o que se está fazendo e aprender com quem já 
atua no mercado. Atendeu, sim as suas espectativas. O arTTrainee fez com que 

ela repensasse alguns caminhos e resolveu fazer uma formação na área. Está 
fazendo o curso técnico em Artes Visuais. Aprendeu muito comigo e com os 

outros participantes. // Para Ricarda, o arTTrainee funcionou muito como 
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orientação, inclusive foi o que chegou perguntando: você pode me orientar 
dentro do arTTtainee em meu projeto de mestrado? Comecei o arTTrainee 

em Recife, em dezembro de 2015. Tivemos apenas esta primeira sessão, com 
duração de 4h. Esperava com aquela sessão iniciar uma refl exão sobre meu 

processo criativo, com respectiva identifi cação de potenciais direcionamentos 
para o mesmo. Minhas expectativas foram atendidas. // «Considero que as 

referidas práticas (Maiêutica e Terapia), apesar de divergentes, se aproximam 
quando o tema de observação é o processo criativo. Este último refere-se 

sempre às pulsões mais íntimas do sujeito criador, então o que pode parecer 
um diálogo ‘desinteressado’, ou ‘técnico’, vai naturalmente atingir questões 

de comportamento, ideológicas, de bloqueios e resistências, assim como de 
possíveis potenciais ainda não explorados.» // Ricarda fala que a experiência 

revelou-se necessária para auxilia- la no discernimento dos campos onde 
atua sua produção, na ampliação dos pontos de vista que deseja abordar, na 

identifi cação do caminho que a levará de uma temática pessoal para a coletiva. 
Foi uma experiência bem sucedida para ela, no sentido de ter sido um olhar 

crítico e motivador de alguém externo e experiente no assunto. «Desde o 
arTTrainee em dezembro, tenho procurado ler as referências indicadas.» Em 
termos gerais, as conversas durante a sessão a ajudou a continuar a prática e 
pesquisa dentro das linhas por ela já pesquisadas. Mas com pontuações, com 

atenção para nuances que ela sozinha não alcançaria. //

Grupo de estudos, atelier Boa Viagem, Recife, 2016.
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 // Hélio fez arTTrainee na parceria estabelecida entre eu e o SESC, na edição do 
V Salão Universitário de Artes Contemporânea – ÚNICO, onde eu também fui o 

curador    da mostra. Foram 15 horas de ofi cina que duraram uma semana. // Na 
verdade, Hélio não conhecia o arTTrainee, apesar de já ter tido alguns contatos 
comigo. Foi na realização do V Único que se deram os primeiros contatos com 
esta técnica de validação e aperfeiçoamento dos artistas, seus projetos e 

sua arte. Para seu aprendizado, enquanto estudante de artes e artista
foi excelente, pois ele pode tirar algumas conclusões sobre a sua produção
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 pictórica, os seus conhecimentos técnicos neste diálogo entre artista, instituição, 
mediador curador e porquê não educador   . Hoje, Hélio tem outros valores e sua 

arte nunca mais foi a mesma. // Quando fez a ofi cina arTTrainee a proposta era 
analisar os projetos enviados para o V ÚNICO do Sesc, sendo assim, necessária 

para a compreensão dos projetos selecionados. Então, foi-lhes proposto por 
mim, trazer também um pouco de suas produções e assim debater sobre 

elas junto a mim e aos outros artistas. Conversar como em um atelier   . // 
Quando o trabalho de Hélio, quando foi analisado e debatido com os demais 
artistas, fi cou claro que ele usava muita repetição no seus desenhos, que sua 
paleta de cores era bem legal e que suas pinturas funcionavam, mas que elas 
não dialogavam muito bem com os desenhos feitos por ele. Esta pintura é na 

verdade um aderêço, uma máscara feita para uma peça de teatro, onde falava-
se da diversidade em uma poesia de Roseana Murray, que todas as máscaras 

foram fotografadas juntas e criado um painel contemporâneo, onde todos foram 
unânimes em dizer que era o seu melhor trabalho. Em seguida, foi convidado por 

mim para participar do Cozinha no MAC-Olinda.    // Para Hélio, o arTTrainee é 
uma forma de interagir com o público, de fazer e analisar artes em diferentes 
momentos, concepção, realização, intervenção e contextualização (---) Interagir 

comigo e minhas propostas inovadoras no conhecimento da arte brasileira e 
mundial seria novamente grandioso. Falar sobre o seu mundo pictórico e obter 

resultados questionadores e crítico refl exivos seria muito bom: «fi co imaginando 
que todos os artistas um dia, veteranos ou jovens pudessem passar por essa 
experiência...». // Aurenice fez o arTTrainee no Rio de Janeiro, no Castelinho 
do Flamengo. O formato dos encontros era de conversa sobre os trabalhos 

apresentados para mim, e para o Alexandre Vogler     em 2001 ou 2002, o que 
gerou uma mostra coletiva de trabalhos com os artista participantes após quatro 

sessões, pelo que me lembro. A duração dos encontros era de uma ou duas 
horas acho. Essas trocas foram bem produtivas no seu processo de trabalho, 

foi importante ter esse espaço de escuta e retorno sobre o que ela estava 
produzindo na época. As conversas apontavam caminhos para os trabalhos e lhe 
permitiam construir um discurso sobre o que estava fazendo naquele momento, 

que era o começo da sua prática. (recentemente fez uma individual no MAC-
Niterói). // O que Aurenice esperava do arTTrainee era justamente ter um 

espaço de diálogo sobre o que ela estava produzindo. Não tinha expectativas 
defi nidas sobre o processo, mas o fato dos encontros lhe permitirem mostrar 

e conversar sobre meus trabalhos, ainda bem no início, com artistas mais 
experientes que estavam trabalhando com questões próximas às suas foi muito 

interessante. Outra questão importante foi a possibilidade de ter
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 uma mostra coletiva desdobrada dos encontros e conversas; isso também a 
animou a participar do projeto. // Para ela a experiência arTTrainee foi bem 

sucedida no sentido de lhe exigir certos movimentos na sua prática que talvez 
não acontecessem se não fosse pelo diálogo, pelos encontros, pelas questões 

colocadas pelos interlocutores e pensadas por ela a partir disso. «Acho possível 
que alguns projetos (e processos) demorariam muito mais para ser realizados

se não tivesse tido essa experiência naquele momento. O que o arTTrainee 
agenciou para minha produção foi, além do que o aspecto dialógico construído 

nos encontros potencializou, foi possibilitar que as descobertas geradas ali 
fossem tornadas públicas por meio de uma exposição coletiva posterior.»

A exposição coletiva arTTrainee funciona como mais um dispositivo de 
aceleração, de exercício no espaço de questões que tangenciam a discussão. 

Elas aconteceram no Castelinho do Flamengo, Le Quai, V Único e Bcúbico. 
Porém na edição da Torre Malakoff, eu entendi que este dispositivo não deveria 

ser ativado. Já no V Único, a exposição foi quem detonou o arTTrainee. // E 
mesmo muito tempo depois, lembrando do processo, Aurenice percebe a 

importância de trabalhos que foram discutidos ali e das escolhas, fosse para 
seguir num mesmo caminho ou mudar questões. Mas há uma coisa curiosa: ela 
também lembra da importância não tanto de mudar ou manter o caminho dos 

trabalhos, mas de uma mudança ou aprofundamento do seu entendimento 
das questões colocadas pelos seus trabalhos. // Uma Pherformance que aponte 

para a surpresa, feita da recombinação múltipla de fatos, teorias e valores, e 
que possa alterar a percepção da realidade, transformando nossa existência 

em uma abundante e contínua criação de situações de vida real.    Para ela, no 
arTTrainee há de fato uma intervenção na realidade efetivada pelo processo, 
que está para além da prática de um trabalho de arte de performance em si. 

«Penso que o arTTrainee é performativo (que pode ou não ser vinculado a uma 
performance necessariamente).» // Jane participou de workshops durante 
seus estudos em Belas Artes (Escolas de Cambrai e de Mulhouse, na França). 

Existiam 1 ou 2 por semestre, de uma duração de uma semana (5 dias em 
média). Eles eram obrigatórios para validar o «Módulo» e o Ano escolar. Em geral, 

cada professor convidava um artista, um técnico ou outro professor, a fi m de 
propor um workshop que tivesse relação com o que ensinava. Mas, cada aluno 
era livre para escolher qualquer workshop, o que lhes permitia de aprofundar 
uma prática ou de descobrir uma outra. Mais precisamente sobre o workshop 

comigo: Ele foi proposto por seu professor de vídeo-arte yann beauvais na Quai, 
Escola de Arte de de Mulhouse. Era um workshop tradicional de uma semana, 

com uma apresentação dos trabalhos no último dia em uma exposição/noite 
aberta ao público. Ela não se lembra mais da temática. // Jane esperava do 

workshop comigo que eu a ajudasse a clarear um questionamento e a aportasse 
pistas de pesquisas formais. As entrevistas realizadas comigo e o tempo de 

trabalho individual, permitiram-na avançar mais rápido sobre um projeto e de 
fi nalizar uma forma plástica. // Para ela, o workshop comigo se parecia mais a 

um trabalho de pesquisa. Eu lhe aportei um saber e uma cultura que ela não 
conhecia (ligada a experiências religiosas comunitárias) e isso enriqueceu um 

trabalho que já estava a caminho. «Outros workshops: certos workshops
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pareciam mais uma terapia, pois me colocava em face a certos bloqueios e o 
artista me ajudava a contornar ou assumir certos aspectos do trabalho que me 
perturbava. Outros workshops tinham mais um papel pedagógico enriquecido, 

quer dizer, um acompanhamento do trabalho com um olhar de artista que 
pode permitir ao estudante de ajustar seu trabalho». Jane nesta descrição não se 
refere ao arTTrainee, mas aos outros workshops. É interessante porque algumas 
descrições de outros interlocutores parecem bem similares indicando que esta é 

 uma característica do ensino de arte. // O Rés é um espaço experimental, de 
vivências e fl uxos de arte crítica e criativa, circuitos paralelos de arte, membrana 

de inserções e trocas com a sociedade. Já em processo, lendo e pensando 
com o corpo deitado ao Rés do Chão, vivendo ao Rés e no Rés, tendo o teto 

como horizonte, surgiu o desejo – ou impregnação – de querer fazer uma 
«apropriação» dessa situação em curso como foco de possibilidade criativa. Na 
real, essa situação transitória específi ca defl agrou também uma outra mistura 

de processos paralelos, mas afi ns. (...) Então... durante essa vivência no Rés 
começaram a surgir conjecturas, ações e registros; projetos sobre improvisos, 
ainda em desdobramento, em transição. Projetos específi cos ao Rés, gerados 
na vivência especifi c: Fotos, vídeos, intervenção espacial, ação, textos.   // «Eu 

vivi o Rés no rio com Nic e Mário, a casa sempre cheia, Nic meu fi lho de 12 anos 
(quase 13 dia 2 de nov de 2003), sempre circulava em meio aos des-eventos de 

arte que aconteciam no Rés do Chão. Imagina se eu vou censurar o quê deve ser 
visto, o quê deve ser considerado o quê, para se apresentar onde? Estava lá eu 
muito tranquila depois de cortar o cabelo de Mariana (Marcassa), no corredor, 

conversando com outros. Nic há muito não o via, mas a última olhadela, estava 
no meio da roda gritando junto com EMPREZA e todo o Rés, um refrão forte do 

Requiém da Vaca. Ele feliz ali, os olhos brilhavam tanto quanto todas aquelas 
velas, e assim eu observava meu fi lho descobrindo, que tudo pode ser feito 

em lugar seguro, com gente segura, na hora certa... gritemos todos. Ele delira 
de alegria quando presencia o delírio dos outros, e eu mais ainda por poder 

patrocinar tudo isso...     e foi isso, não separei arte vida, momentos terapêuticos 
existiram sim... Foi bombástico, foi difícil, mas me achei. Um beijo grande. Fui 

feliz no rés sempre ao rés do chão sou feliz até hoje.   // É «um método de 
educação, parece com psicanálise, porque o efeito parece surtir tempos 
depois. Tem a ver com teatro da crueldade, Artaud, mas transcende o 
ensino de arte, porque tem muito a ver com ética. E o grande benefício 
é muito mais ético, é claro que repercute nas artes mas como também 

em qualquer outra coisa que se faça»    . Então podemos ver nisso um 
verdadeiro valor, porquê faz algo pelas nossas vidas na sociedade 

atual. Roberto Traplev também diz: «lembra longe as “terapias” que Lygia Clark 
começou a fazer no abandono da carreira, mas não tem nada a ver com sua 

prática a não ser nesse estado de alguma forma terapêutico... mas seu método é 
totalmente outro, não é apalpar sacos plásticos ou pedras e fi os no campo físico, 

talvez no plano espiritual da própria existência». // Diferente da proposição de 
Clark, no arTTrainee não há o que Ferreira Gullar chama de «indução do outro a 
praticar certos atos provocados pelo artista», mas sim, o desencadear situações 

de livre exercício do fazer-saber-fazer. A obra da Lygia contém
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elementos para além desta leitura, mas o que me interessa na Lygia para 
esta argumentação, é a exploração do ambiente acadêmico como campo de 
experimentação para os seus exercícios. É um levar a sério essa relação arte-
vida e não como uma “relação de museu”, de espetacularização da relação. 
// O arTTrainee é muito importante para um estudante e Jane poderia dizer 

que todo ano escolar deveria se pensar como uma sequência de workshops, 
com os professores da escola e/com os artistas, técnicos, pensadores de fora. 
Esta experiência é muito enriquecedora. Ela tem também um fator essencial : 
a urgência. 5 dias para produzir um trabalho que pode não ser uma obra mas 

que será certamente uma pedra no edifício. Jane tem vivido os workshops com 
qualquer coisa de estimulante. Eles permitem também aos estudantes de fazer 

encontros humanos importantes, que além de uma produção, marcam uma 
vida. // O workshop comigo lhe permitiu aprofundar um trabalho já começado 
e de dar valor a este trabalho. Eu a dei confi ança em si mesma. «Eu me lembro 

muito bem de uma conversa onde Edson me disse que eu precisava acompanhar 
meu trabalho, minha obra como se acompanha um fi lho. Não se deve deixá-lo 
pra lá, sozinho, em um papel ou um disco duro, mas fazê-lo viver, empurra-lo! 

(le pousser!)» // O arTTrainee surgiu como um serviço colocado à disposição via 
e-mail. Como consultoria. Um serviço oferecido como as massagens nas costas e 
nos ombros dos visitantes que a artista Cristine Hill oferecia. Transformar-se em 
um conceito construído ao longo de sua prática, não o afasta da origem de um 

serviço prestado, até mesmo porque sempre o exerci também de
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toma a forma de oferecer um serviço.    - O fato de eu insistir para que ele 
seja oferecido gratuitamente, a maioria das vezes, elimina critérios de seleção 

para abranger um público mais diverso, mas não elimina a minha remuneração 
pela prestação do serviço. // De 2002 a 2006, eu transformei meu apartamento, 
localizado no Rio de Janeiro, em um espaço de experimentação de arte, através 

de ocupações, intervenções, performances, festas temáticas, exposições, grupos 
de estudos e lugar de convivência entre artistas. Eram  “48 metros quadrados, 

dividido em dois andares.»     Um espaço de convivência situado em meu 
apartamento no bairro da Lapa/RJ, constituído por um grupo heterogêneo de 

indivíduos afi ns, através de estudos, convivências e trocas de experiências, este 
espaço procurou enfatizar sua ação dentro de uma articulação espontânea, 

horizontal e aberta à diversidade de experimentaç ão criativa, sem pré-requisitos 
raciais/sociais e de orientação sexual.     Tanto o evento “Açúcar Invertido”, assim 

como o Rés do Chão, e acrescento arTTrainee, são iniciativas construídas “pela 
aproximação e interconhecimento de indivíduos afi ns”. Para Daniela Mattos, O 

Rés do Chão foi «um espaço muito importante, de encontro com outras pessoas 
que estavam pensando intervenção, performance, eventos...a partir de eventos 

como Rés e experiências como o Atrocidades Maravilhosas, é essa tomada 
de consciência do artista da autonomia de atuação... porque a coisa fi cou tao 
efervescente, tão plural, que as instituições acabaram tendo de se repensar, 

até para absorver essa produção que estava ai, acontecendo de maneira muito 
forte.»    // Como uma microorganização artística... o Rés é um organismo 
catalizador de propostas de caráter independente e funciona como uma 

espécie de laboratório. Começou com a experiência Açúcar Invertido, entre 
maio e junho de 2002    , na Fundação Nacional de Arte, quando o artista foi 

convidado para organizar uma exposição e propôs uma «quarentena de artistas 
para manifestar sintomas de arte contemporânea». A convivência proposta 

por Barrus como exercício artístico foi uma ocupação polêmica, (....). Desde 
então, o Rés do Chão passou a funcionar como organismo sem vínculos, tendo 

promovido o Açúcar Invertido 2, em Nova York (2003/2004); o Açúcar Invertido 3, 
em Macapá (2005); e o Açucar Invertido 4, na Semana do Brasil na França (2005). 

Em seu trabalho, Liam Gillik fala de uma situação de laboratório ou ofi cina 
onde existe a oportunidade de testar algumas ideias combinadas para exercitar 
processos críticos, comparativos e relacionais...    // Ora, se o conjunto Rés-do-
Chão/ AçúcarInvertido/Grupos de estudos    / Vivências podem ser também 
considerados como arTTrainee, indaguei verbalmente a outros participantes 
que concordaram que nossos encontros, mesmo os amigáveis, podem ser 

considerados arTTrainee; que responderam que sim. Então poderíamos inferir 
o arTTrainee como algo assim como esse «papel pedagógico enriquecido, que 

para Jane quer dizer, um acompanhamento do trabalho com um olhar de artista 
que pode permitir ao estudante de ajustar seu trabalho é natural do ensino 

55

56

57

58

59

60

61

62

forma paga – Bishop escreve que Bourriaud não considera a estética relacional 
como uma simples teoria. Ele a considera como um meio de localizar a prática 
contemporânea dentro da cultura de um modo geral : a arte relacional é vista 

como uma resposta direta à mudança de uma economia baseada em bens para 
uma economia de serviços. Isso se refl ete na quantidade de artistas cuja prática
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da arte do qual o artTrainee é parte? Robert Filliou pensava que as ideias dos 
artistas (ou o «olhar») deveriam fornecer a base de todos os verdadeiros valores 

do mundo e que o artista deveria elaborar um sistema para «viver dentro do 
processo educativo afi m de experimentar um intercâmbio» .63

 // Está chegando nosso primo que veio do Recife. Chegue, se assente. E 
continua... Então? Como eu estava dizendo, nossos parentes vieram de 

Buique. O primeiro a chegar aqui foi Inácio Antônio de Bezerra, que outros 
chamavam Ignácio Antônio de Bezerra. Era índio lá de Buique, Pernambuco. 

Nós temos descendência dos índios KAPINAWÁ e também dos índios FULNI-Ô. 
A descendência dos índios FULNI-Ô é parte dos Camilos, que chamava-se 

Jaquim (Joaquim) Gomes de Bezerra. Esse índio veio de Águas Belas direto para 
o Brejo do Gama, chegando aí, se uniu com a índia SABUÊKÊAKÁ fi lha da índia 
SABAÚNA, que não se sabe se era irmã de UMÃS. // Os mais velhos diziam, era 
asim: existia o índio UMÃS que era o cacique da tribo. Existiu o índio GAMA e 
existiu o índio ATIKUM. Agora esses índios de quem se fala mais são aqueles 
que mais se destacaram. Mas ainda teve SABAÚNA, SABUÊKÊAKÁ, PAJAÚ, 
ZUMÃ, URUMÃ. // Já quando os padres chegaram para catequizar os índios, 

que era ensinar o catecismo - hoje é a biblia - que falava sobre Deus. E então, 
os padres catequizadores vinham onde tinha índio para ensinar a se vestir, a 
comer comida de sal, que não se comia sal, a rezar. Trouxeram espelhos para 

eles se embelezarem ali e se animar. Eles faziam tudo para amansar os índios e 
amansaram, né? // Então, dessa época para cá, da era de 1800 para cá, já houve 
os índios com o nome português, no caso, Clara Nunes aqui da Penha, aldeia 

de í ndios que é LOGRADOR, né? Carnaubeira é território aqui do Logrador 
também. É Tudo Logrador! Mas, tiveram algumas partezinhas que fi caram com 

nome diferente: Alagoa, fi cou Alagoa ali, né? Ficou Aguada, né? Carnaubeira 
que é uma partezinha bem pouquinha, só lá da igrejinha pra trás. Então, preste 

atenção! que cada palavra que sai daqui é para fi car na memória, que é pra saber 
contar. Dos mais velhos antigos, porque eu digo hoje porque meus avôs diziam. 
// Então, Clara Nunes que veio corrida do Brejo do Gama por causa da questão 
de Manoel Lopes Diniz Filho, que justamente, UMÃS corre para a serra e a serra 
teve o nome Serra do UMÃ, Gama fi cou lá no Brejo, embrejado de água, Gama 

fi cou lá mesmo. E ATIKUM, da Penha para a Serra, diz os mais velhos. Então, aí (na 
Penha) nós tivemos os índios já mansos com o nome português Inácio Antônio 

de Bezerra de Buique, já veio Clara Nunes ai da Penha, que eles (os padres) 
ensinavam os índios aí (na Penha); isso aí é um tudo já não é de agora, ia fazer 

noventa por mil e oitocentos (90/1800) por ai assim... Eles já fi cavam aí, 

Aldeia do Logrador/Atikum-Umã. Fonte: acervo pessoal.

arTTrainee.indd   29arTTrainee.indd   29 30/10/17   16:0730/10/17   16:07



65

isso é a história dos mais velhos. Então, teve a descendência de Inácio Antônio 
de Bezerra que uniu-se com a índia Clara Nunes, que justamente, é a nossa 

descendência. Nós aqui todos. Né? Todos aqui somos descendentes de Inácio 
Antônio de Bezerra e de Clara Nunes, né? //Aí, o outro lado meu que veio dos 

Camilos que veio de Águas Belas     que é a parte de Joaquim Gomes Bezerra que 
se juntou com a índia SABUÊKÊAKÁ fi lha de SABAÚNA, então daí teve Pedro 

Joaquim da Silva, né? Pedro Joaquim Gomes Bezerra, ele casou-se com Antônia 
Lopes da Silva aqui do MINGÚ, entendeu? Aí então, tiveram Camilo Bezerra da 
Silva. Camilo foi, e casou com a prima Matilde Lopes Bezerra, Matilde Maria de 

Jesus... mas era Lopes, porque Matilde era fi lha de Benedita Lopes da Silva e 
de Manoel Firmino Antônio de Bezerra. // Então, tá tudo misturado! Temos 
muitas raças indígenas, né? Por quê é que na família nossa temos sempre uns 
que são mais altos e tem uns que são mais morenos? Porque tem um puxinha 
do branco também, daí pra cá, né? // Cada reunião a gente fala sobre isso, para 
cada vez aprender mais. E saber responder nas pesquisas porque é que é índio. 
Às vezes, até índio galêgo de olhos azuis, cabelo branco. Ah! Você não é índio, 

não! Mas, sabendo da história, o pessoal vão entender que houve uma mistura 
de índio com branco, também houve a mistura do negro com índio, né? é. // Por 
nosso pai TUPÃ, na língua indígena Tupã é Deus, não vão pegar essa Declaração 

e engavetar. O índio tem que saber que é índio das suas raízes, da sua genealogia, 
dos seus antepassados. Saber cantar um TROTE, saber dançar um TORÉ, saber 
(tocar) o MARACÁ. Ter o seu COCAR, ter a sua CATIOBA. O que é Catioba? É a 

saia indígena na língua indígena. O que é KATISSALI? Quem sabe na nossa língua 
indígena na Aldeia Logrador, o que é Katissali? O que é ECLA, O que é ESA? Não 

sabe? Tem que aprenderem! --- nossa língua indígena também da Aldeia de 
nossos antepassados deixaram. Veja bem, preste atenção: o meu tio, irmão de 
meu pai, ele dizia muitas palavras e ninguém perguntava, ele também não dizia 
o que era também não. O Velho Didério, ele dizia muitas palavras interessantes, 

que a gente fazia era mangar. O que diacho ele tava dizendo? o quê? Palavra 
indígena! Só que ninguém ligava. Que (-----) ai? Eu cansei de ouvir ele dizer: vem 

cá JADÉDUA. Eu não sabia o que diabo era? Mas fi z umas pesquisas e chamei 
a palavra é “menino”. É menino! Então, tem muitas palavras indígenas que eu 

sei também, minha vó dizia o signifi cado, que depois eu vou passar para vocês 
para que vocês saibam também. Isso é muito importante para nossa linguagem, 
né?    // E então, falar agora um pouco sobre saúde... // Para pensar a prática do 
Rés/AçúcarInvertido/Grupos de Estudos como um arTTrainee estendido como 
sugere Cecília Cotrim, trago essa imagem em uma visita recente a oca da etnia 

Atikum-Umã, em Carnaubeira da Penha, e da qual eu sou descendente. O Rés era 
assim: um chão convidativo a sentar-se ou deitar-se, uma ou mais redes, mesas 

e cadeiras, discurso ao microfone, e de repente, se tornava espaço de dança. 
Estamos falando de um acontecimento de baixa frequência, pois pelas imagens 

que vi, nas ocasiões cerimoniais do Toré, o ritual é bem diferente com um público 
bem maior, e vestimentas e hábitos ritualísticos, onde se bebe a jurema, fuma-
se o cachimbo da paz e algumas pessoas incorporam os encantados. Mas o que 
me interessa é esse pequeno evento, e como o ambiente funciona de forma de 

reunião, discussão política, como você pode participar, sentado ou deitado
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na rede, e... depois se tira os bancos e começa-se a dançar e cantar, o Líder à 
frente, mas de repente quem tava atrás do semicírculo está à frente, quem está 

dançando sai para se deitar ou conversar no entorno e depois volta a dançar. 
Essa ambiência de repouso familiar com fi lhos e netos em data de feriado, 

transforma-se de repente dando lugar a outra atividade que inclui a família, 
projetos políticos, animais e estrangeiros... parecido com o Rés, seja no Rio 
de Janeiro, em Macapá, Nova York, Paris, ou Metz. Isso me remete também 

ao Galpão de Dona Ana das Carrancas em Petrolina, que de ambiente de 
trabalho familiar se transformava em espaço de alfabetização, de missa ou de 

apresentações de folguedos folclóricos, isso tudo há uma quadra da minha 
casa, na rua Gercino Coelho. Trago aqui essas duas fi guras para pensar o 

arTTrainee, inscrevendo-se em uma prática de transmissão oral e informal de 
conhecimentos e pelo seu funcionamento horizontal como clima facilitador 
à uma consciência cidadã, hidrossolidária. Para Zizek, onde os neoliberais 

falam a linguagem da liberdade – seja em termos da liberade individual, seja 
da livre movimentação dos bens e do capital – a esquerda deve usar essa 

linguagem para combater as obsessões racistas de hoje com os «refugiados 
econômicos», os «imigrantes» etc., e insistir no fato de que as liberdades não 
têm sentido sem os recursos sociais que permitem participar delas. Quando 
se fala em direitos universais, a esquerda deve afi rmar uma responsabilidade 
com o universal que enfatize a verdadeira solidariedade humana, e não perca 
de vista os despossuídos em discursos diferenciais.   // arte diSOUvida, essa 
ideia do artista dissolvido na vida se confi gura como prática no conjunto Rés-

do-Chão/Açúcar Invertido/arTTraine e demais acontecimentos afi ns com esse 
núcleo, como pHp, Brfree, ÚnicaCena, Zona Franca e creio que o Dia do Nada 

também. Essa dissolução levada a cabo resulta num artista cidadão, um 
outro tipo de artista, mais engajado e ativo na sociedade. Um bom exemplo é o 
Arthur Leandro ou mesmo eu que mantenho uma relação com o circuito mais 

no campo de também propor e ampliar o discurso desse circuito, em 
vez de fi car inventando estratégias para inserir-me nele. O artista cidadão toma 

para si as rédeas da transformação do mundo e o arTTrainee também é um 
tomar para si a função de educar, de cuidar da formação. Atualmente eu estou 

trabalhando no meu atelier artistas em projetos para doutorado e mestrado, 
com uma dissertação de mestrado, e dando consultoria a um artista que 

abre uma individual hoje numa galeria em São Paulo, entre outros. // Açúcar 
Invertido#2: Rés Como um Satélite, de 02 de dezembro de 2003 a 10 de janeiro 

de 2004. No Rés do Chão, no Rio de Janeiro, assim como em Williamsburg, em 
Nova York, havia uma WebCam ligada todo o tempo, indicando que estávamos 

em estado de vivência poética. Desde o 1° até o último dia, todos os nossos 
encontros durante o AI2     previam a telepresença. Isso é difi nitivo em relação 
à especifi cidade do nosso trabalho. Não há no caso do Açúcar Invertido 2, algo 
que se possa nomear como telepresença, separadamente do resto de nossas 
atividades de vivência, pois PERFORMAMOS A CONVIVÊNCIA. Os termos que 
aparecem em nossos textos indicam isso: ARTEDESOUVIDA... dissolução da 
arte na vida, na sociedade. Isso sempre foi rigorosamente considerado pelos 

participantes. É muito difícil que se separe em nossas atividades de vivência o 
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que era teleperformance/telepresença, e o que não era, pois justamente 
nossos exercícios poéticos visavam a não-espetacularização, mas sim o 

embaralhamento dessa diferença. Por isso a ideia de horizontalidade defi ne tão 
bem nossa prática e o uso da tecnologia que fazemos... Tudo era performance/

telepresença... Todas as atividades que realizamos durante o AI2 enviávamos 
por WebCam [muitas vezes não conseguíamos conexão, mas isso é outra 

questão... a intenção é que todo o processo de quarentena fosse percebido como 
poético, horizontalmente, sem escolhas de momentos mais importantes ou 

menos... de maior qualidade, ou menor importância. Não havia essa separação 
em nossas mentes.]   // Açúcar Invertido #3: RésQUiNósCio, Macapá, AP, de 

11 a 14 de fevereiro de 2004. No nosso primeiro encontro no CRDS   ... ao entrar 
na sala... e... perceber... Todas as pessoas aglomeradas «enchameando-se» em 

um canto... deixando um espaço vago, um palco. Uma das minhas maiores 
tentativas foi diluir essa separação imaginária, ao projetar diversas coisas ao 

mesmo tempo, ao convidar as pessoas a chegar mais perto, a sentar no chão, 
mas continuar nas cadeiras se quizesse; ao não querer concluir os assuntos, ao 

convidar as pessoas à participarem falando, escrevendo, trazendo propostas 
para discutir e/ou apresentar. Fiz isso porque entendo que para o público de um 

evento como o RésQuiNósCio não se trata mais do espectador que gosta ou 
não gosta, mais de um a-gente. Um co-vivente hidrossolidário   , que faz junto... 
Agente na cultura, que é o lugar no qual eu me coloco...nossa vivência com 
a música brega, com a comida amazonense, com a natureza abundante, com 
as diferenças de conceitos e comportamentos sociais...    // Açúcar Invertido 
#4: Rés do Chão/Faux Mouvement, é importante perceber esta condição de 

processo na vitrine que operamos e como isso tem a ver com nossa ideia de 
dar a ver o processo do fazer/pensar. Pensar o Rés do Chão como um campo 
de experiências, onde a atitude, a psicologia e o compotamento dos usuários, 

renunciam as certezas para criar um espaço coletivo, sem autoridade, no sentido 
de um autor. Um lugar de «geração de trabalho» utlizado como qualquer coisa 

de indeterminado: espaço de germinação de ideias, de experimentação real. 
Em New York, em 2003/4, nosso satélite foi localizado em 2 lofts no Brooklin. 

Na Amazônia, foi na Universidade do Amapá. O que importa é a fertilização do 
terreno, como causa e consequência de tudo isto. É qualquer coisa de vivo que 
funde ‘artevida’ e ideias na produção desse conceito. Arte=vida, esta equação 

conduz a produção da arte «na real» . // Paulo Veiga Jordão escreveu que, como 
se sabe, eu sou um catalisador de desejos. Eu crio zonas de exercício da libido 
e as proponho como vivência, para depois propô-las como arte. E continua, «isto 

tem tradição na arte brasileira, pelo menos desde Hélio Oiticica e Lygia Clark. 
Estas zonas de desejo coletivo se transformam em momentos de impressionante 

potência que recuperam para a arte esta alegria presencial e integral do artista 
e do público. Esta é a essência do Açúcar (Invertido), e para isto estávamos ali. 

Mas quem nos recebeu com o banho de ervas foi Cecília Cotrim, de avental, meio 
descabelada, com uma faca enorme entre pilhas de legumes a serem picados e 
emoldurada pelo ramalhete de ervas....»     // É a bruxaria na Panela Histórica do 

Rés. Recuperação da tradição da cozinha nas trocas da convivialidade. As 
sopas/caldos/pinturas de Cecília. Sopa de escorpiões com dentes de leão. Tudo é
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de uma dignidade horizontal... onde muitas coisas se passam ao mesmo tempo. 
Comida só da melhor, sopa abóbora de escorpiões, feijoada da Rés-istência, 

chopp do cão, biscoito do piléggi, branquinha da AeRocArmem. Nós cozinhamos 
e bebemos, fumamos e fi camos loucos, mas isto não acontece enquanto 

espetáculo, representação. E pelas redondezas, saudades da sopa de siri tão boa 
do amigo nordestino, (que agora virou akilo chic, q pena).    Comida é dentro e74 

fora    : joelho, sopa de abóbora, bolinho de bacalhau, baião de dois, de três, de 
quatro...      Mugica, Gazpacho + Bonde do Arreia a calcinha; o fígado que se cuide 

com IPIOCA OURO que aeromoça serve. Feijoada do Dia do Nada? Xinxim de 
galinha (Sophia). // O envolvimento do público é o foco principal do trabalho de 
Rikit Tiravanija assim como para Cecília. Como precursores históricos de propor 

comida como um meio que permite o desenvolvimento de uma relação de 
convívio, entre o público e o artista, existe uma ampla variedade de nomes: 

Michael Asher e a instalação sem título na Clare Copley Gallery, Los Angeles, em 
1974, na qual ele removia a divisão entre o espaço de exposição e o escritório da 
galeria. Gordon Matta Clark e o Restaurante FOOD que abriu com seus colegas 

artistas no início dos anos 70. Outros artistas que apresentavam o consumo 
de comida e bebida como arte nos anos 60 e no início dos anos 70 eram: Allan 
Ruppersberg, Tom Marioni, Daniel Spoerri e o grupo Fluxus.     // Na Semana da 

Consciência Negra, que realizamos no MAC-Olinda, de 20 a 24 de novembro 
de 2012 em parceria com o Cetro Cultural Côco de Umbigada, a cozinha torna-

se tema e motivo agregador de um «laboratório de vivências» de diversas 
manifestações culturais. O dia a dia do desenvolvimento de ferramentas para 

o ensino e desenvolvimento da robótica pode ser vivenciado com as tradições 
africanas e proposições artísticas. Semelhante a outros eventos do Rés e Açúcar 

Invertido, Cozinha contou com a participação on-line de vários artistas que 
postavam seus pratos e histórias, extendendo o evento para além dos muros 

do museu. // Rubens me escreveu que sobre a relação arte e vida, ele entende 
que: a arte é uma categoria que depende de uma cultura específi ca, já a vida, 
isso é imensurável e está acima de qualquer pertencimento. Só que pensar a 

vida envolve nossa ação no mundo e esse mundo, que chamamos de realidade, 
é sensível a mudanças. «Você diz que é o artista que tem de se dissolver na 
sociedade, então eu pergunto se ainda restaria alguma singularidade tanto 
no sentido histórico quanto no sentido de uma prática produzida dentro de 
um campo determinado historicamente, ao fazer uma coisa se dissolver em 

outra? Um corpo só existe porque outro corpo existe. Para a produção de um 
signo, é preciso de um sistema de signos para que esse signo possa signifi car. A 
arte perderia esse contorno? E, ao perder esse contorno, modifi caria o sistema 

de contornos de toda a sociedade, que abriria mão de seus contornos? E se 
transformaria em que? Será que é possível abrir mão de nossos contornos antes 

que aquilo que acreditamos que irá se transformar conosco, se transforme, 
também?» a rua >>>>Brfree A “arte perdendo seu contorno. E, ao perder esse 
contorno, modifi caria o sistema de contornos de toda a sociedade, que abriria 

mão de seus contornos.» E se transformaria em quê só deus sabe! Mas, o Rés do 
Chão pretendia “alcançar por fora” e não funcionar como o que Camila Nunes 

chamou de “alternativas ofi ciais” do circuito. Denominávamos-nos «espaço de

75   

76 

77 

arTTrainee.indd   33arTTrainee.indd   33 30/10/17   16:0730/10/17   16:07



liberdade experimental», e «grupo de pressão» e não «espaço alternativo» e 
a conotação de desqualifi cação que este nome carrega. Porém neste sentido 
«como operação de desqualifi cação»    interessa percebermos-nos como tal. 

// Gente Malandra que percorre a cidade, os lugares públicos, mercados, feiras, 
ruas, fundindo-se no espaço público. Num percurso constituído de momentos 
de trocas, de brincadeiras e de dança, num programa de exercícios abertos e

78 

e inclusivos. Trabalhos que transbordaram os limites institucionais, 
transbordando para os espaços públicos e sobretudo interagindo com 
os passantes. 10 dias. Todos os dias na hora da limpeza do lixo de Metz/

França, lá estavamos nós, na rua, dançando, cantando, discutindo, trocando, 
experimentando, no urbano. Enquanto isso no Brasil, nossa bandeira do Rés 

deambulava em amarelo pelas ruas, diluída...   como em Macapá, o desfi le do 
parangolata desde o saguão do aeroporto até os bares da beira rio, onde vários 

artistas transfomaram a madrugada chuvosa em festa/experimentação de 
vivências artísticas, nosso banho no curiau, nossas conversas nas mesas de 
bar, a visita guiada por Kátia a comunidade Jesus de Nazaré.    // Dez anos se 

passaram desde a formação do Rés do Chão até a criação do B , em 2011, um 
espaço sediado em Recife, também gerido por mim, em parceria com Yann 

Beauvais. Enquanto o primeiro aconteceu em meio a festas com performances, 
sediando coletivos e incentivando a produção de jovens artistas, o B   surgiu com 
a intenção de levar ao Recife trabalhos que não tenham a possibilidade de serem 

vistos pelo público local. O B   é uma plataforma e um conjunto de dispositivos 
para germinação, refl exão e difusão de experiências artísticas que utilizam o 
digital como meio ou que se aproximam conceitualmente desse universo e 
de seus modos de agir. Nós instauramos na cidade do Recife um campo de 

interesse e difusão da produção tecnológica contemporânea, evidenciando, cada 
vez mais, essa «vocação para a formação em arte através da disposição cotidiana 

do espaço e do acervo para pesquisa e diálogo abertos, integrados de forma 
fl uida à grade de programação.»    // B   organizava encontros e palestras, com o 
objetivo principal de formar um público desacostumado com a linguagem do 

vídeo no contexto da arte internacional. Inicialmente, foi totalmente fi nanciado 
por Barrus e Beauvais e em 2012 foram feitas parcerias com instituições para a 
realização de exposições e palestras sobre cinema experimental e vídeo-arte. 

«O espaço possui uma biblioteca constantemente atualizada, em conformidade 
com as exposições que estão em cartaz. Um dos diferenciais do B   é a 

acessibilidade a um tipo de arte que possui pouca circulação no Brasil, sobretudo 
fora dos grandes centros. Os dois artistas costumam fazer visitas guiadas 

com o público, explicando o processo de constituição das obras e também 
da exposição. De acordo com Beauvais: o B   não se limita a um espaço de 

exposição, mas é também um lugar de pensamento».   // O Rés do Chão apesar 
da restrição fi nanceira e de estrutura física, era tão responsável pela criação de 
esferas públicas quanto as instituições ofi ciais, sejam elas de ensino (como as 

universidades) ou com perfi l de recepção da produção artística, como os museus 
e fundações culturais, cumprindo a função de receptividade aos processos 

contemporâneos de arte e de ensino, «sobretudo em um país que carece de 
locais de formação com critérios de experimentação. A sistematização
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de conhecimento em um espaço que proporciona liberdade ao artista implica 
na reformulação do ensino da arte e do próprio circuito.»    // Assim como 

outros trabalhos meus, o arTTrainee tem camadas de entendimento, que não 
se esgotam na visiblidade. E é, transdisciplinar, não se contendo nas caixas pré-

existentes, demandando aberturas de outras possibilidades para sua passagem. 
Para Pileggi «é isso, mais um lugar de passagem do que um ponto de chegada!

83 

E é fi ccional, também, uma vez que, ao invertar-se, necessita da invenção 
de um mundo que lhe dê suporte, ou melhor, é a criação desse mundo que 
lhe serve como estrutura, mesmo. Como o ‘lance de dados’, do Mallarmé, só 
que ao invés da página em branco servir como parte do poema, ou da ideia 
que o tema do poema lança no ar, agora é o cotidiano que se tona essa 

página branca. E é também como ‘adeus à linguagem’, esse último fi lme do 
Godard, que vaporiza a linguagem do cinema até o seu limite, tornando-se, 

paradoxalmente, um tributo à linguagem. Ao se desvestir, reveste-se de outras 
e outras possibilidades do prórpio vestir. O que denota uma pele, um corpo, um 
lugar, um acontecimento. Eu entendo que a vida seria insuportável sem a arte, 

nesse sentido. Como argumenta o Adriano Melhem, sobre o teatro da crueldade 
do Artaud e também dos objetos relacionais da Lygia, essas ações se abriram 

para o social, tomando o cotidiano como seu material de trabalho. «Acho 
que a única forma de tornar isso uma possibilidade é assumir cada uma dessas 
ações que vivemos como um drama, como uma performance de destruição da 

metafísica e da linguagem, sabendo-se ao fi nal que no próprio ato de fazer já 
estamos novamente em contato com essa coisa estranha chamada mundo e 

tendo de dar conta dela, porque nada mais fi cou no mesmo lugar, nem nós.» // 
Interessante Edson, não participei do Rés, mas isso me remete como você falou 

ao Xingu, eu notei, e acho que isso também envolve o ritual de passagem, 
notei que no Xingu sempre envolve dor, sacrifício, martírio, como dançar horas 

no sol, tipo transe, se arranhar com dente de peixe para fi car forte, beber raiz 
para vomitar, botar torniquete nas pernas, reclusões, luto, você acha que essa 
dimensão mágica da dor, pra fora do registro cristão envolve seu trabalho?    // 
«CHOQUE ! Estou acabado até agora... A experiência superou a capacidade de 
absorção do meu corpo. Logo depois do Rés, no dia dois, adoeci. Sinto minha 
capacidade respiratória reduzida e um extremo mau humor, que talvez seja 

resolvido com dois dias de ônibus que vou levar pra chegar a Pernambuco. // 
Entrei numa espécie de transe em que todos os sentidos eram liberados, não 

havia mais homens nem mulheres, havia apenas pessoas apaixonadas em 
busca da mais intensa das experiências sem qualquer tipo de mediação que 

fosse    , total liberdade de desejos e prazeres. // Embalados pelo som do thecno 
que o Ronaldo colocou, todos começaram a retirar som de tudo que fosse, uns 

batiam no chão, outros com latas vazias de cerveja, alguns apenas gritavam 
palavras desarticuladas com a realidade externa, mas que naquele momento 

representavam um importante instrumento de revelação de sentido... quantas 
vezes temos vontade de gritar no meio da rua, ou dentro de um ônibus, mas 
somos reprimidos pelo sistema mediador. Ali viramos realmente homens e 

mulheres apaixonados pela nossa existência e condição de podermos absorver a 
«loucura» como a mais normal das possibilidades de articulação... A festa 
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foi tomando (in)forma e se transformou numa ação totalmente desvinculada 
de qualquer estrutura convencional construtiva. E posso dizer que mergulhei 

intensamente nessa nao estrutura como a mais deliciosa das drogas que já tive o 
prazer de experimentar. Não sei ao certo se posso fazer comentários daquele dia, 

uma vez que lembro apenas de estarem eu, Tato e Giordani enrolados com um 
conduite amarelo, em que retiramos todo e qualquer tipo de som. // 

 Iemanjá a rainha do mar naquela noite de domingo estava linda! Todos éramos 
meios devotos dela... o cheiro     da erva, o incenso misturado com fumacê 
e arruda, as palmas brancas, a bondade e o desejo naquela que por direito 
não é apenas a rainha do mar, mas de todos nós apaixonados e amigos em 

busca do prazer...»    Arte é uma atividade que consiste em produzir relações 
com o mundo, com o auxílio de signos, formas, gestos ou objetos. Práticas de 
bricolagem e reciclagem do dado cultural, invenção do cotidiano, ordenação 

do tempo vivido. «Apropiamos-nos dos fragmentos da cultura e rapidamente 
os recombinamos, numa atitude restauradora do fl uxo dinâmico e instável do 
signifi cado.»   //Arte Relacional é uma arte que toma como horizonte teórico a 

esfera das interações humanas e seu contexto social, mais do que a afi rmação de 
um espaço simbólico autônomo e privado. Uma duração a ser experimentada, 

uma abertura para a discussão ilimitada. «É uma intensifi cação, um excesso 
de ideias e paixões. Evitamos soluções permanentes. Fazemos usos de todos 

e quaisquer meios disponíveis para penetrar em outras zonas de tempo 
fundirmo-nos e lidarmos com as situações específi cas lá encontradas... e nos 

concretizarmos na abundância e das posibilidades. Manipulamos, recombinamos 
e recontextualizamos os símbolos com o propósito claro de manter o campo 

interpretativo aberto. ARTE deSOUvida!»    Sempre se pode descobrir e inventar 
mais. O ser humano é continuamente construído pela descoberta do mundo 

e pela invenção.   // Propomos «ações específi cas às quais se possa aderir 
gratuita e livremente e tratamos de planejar o que fazer com aqueles que se 

declararem dispostos». Iniciativas que não pretendem durar para sempre, mas 
apenas enquanto a efi cácia do projeto for aprovada. Obras// que transcendem 

o objeto artístico, levando as relações com as condições urbanas e negociações 
com seus diversos agentes sociais – isso implica ênfase no entendimento da 

arte como processo. Incorporando na esfera da Arte, os elementos e processos 
que constituem a complexidade e as tensões do espaço urbano, em atitudes 
que recuperem ou/e expandam a soberania do agente/artista. E respeitamos 

o direito ao desinteresse. Não forçamos a // de um ponto de vista particular 
com propósitos pedagógicos... que os signifi cados vagueiem sem limites pela 

grade de possibilidades culturais.   // Som: Parangolata.     Nossa... a trilha do 
Rés é diversa... às vezes meio punk às vezes meio cabeça, às vezes meio Zeca 

(Pagodinho), às vezes meio tudo. Vira_Lata, tambores, berimbau, cantoras 
do rádio... Janes Joplin...» A música é diversa: vai de banda pHodre a Fumacê   

passando por rádio fora do ar   e Filix Jair    ...   mas querer muito, gostar, rir, dançar, 
cantar, ler, bater lata, soprar cano, costurar alfi netes, lançar incenso, balançar 

o corpo, respirar, divertir-SE, querer+, compreender, fi lmar, sentir. E delícia: 
cobertor na parede, com travesseirinho aconchegante para os conversantes no 

alto da escada... em festa caseira.   escutar vozes sob a cortina 
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 de papel    . Lindo!... os sinos se desdobraram desta vez, dobraram, 
desdobraram... eu só vi depois do lado de dentro, os sinos do lado de fora...    É 

vida para quem chegar, entranha na gente. Aos olhos de quem quer arte é 
bagunça, aos de quem quer bagunça é pajelança... Agrega gregos troianos e 
que mais tiver que vir, tem de tudo e não se restringe ao caos. Caleidoscópio 

humano.    // Cecília Cotrim percebe o Rés-do-Chão como um espaço de 
performatividade, experimental. «o trabalho do arTTrainee realizado 

ali, de modo amplo e dinâmico, ou de modo mais pontual em outros espaços, 
como o Castelinho do Flamengo, ou o Zona Franca, por mim, parece-lhe revelar 
uma dinâmica performativa, fundada em um processo progressivo de vivência 

e imersão, e de defl agramento de novas perguntas, novas vias para 
a pesquisa em arte».    Esta percepção do arTTrainee de modo amplo e 

dinâmico foi também enfatizada por mim em 2003, por acasião do aniversário 
de 1 ano do Rés, eu escrevi: Momentos como arTTrainee, AçúcarInvertido, Brfree, 

melDiário e a ParadA!     do Rés do Chão, capazes de no outro dia alguém dizer: 
‘estamos todos de parabéns!’. Nosso espírito festivo já traz em si mesmo a única 
crítica radical das condições da vida dominante... é a nossa inevitável tendência 

a nos juntarmos para buscar liberdade e aumentar o nosso prazer, saindo 
debaixo da economia de dinheiro/mercadorias, em eventos espontâneos, 
não regulados, não mercantilizados...     Uma coagulação voluntária de pessoas 

afi ns não-hierarquizada, possível de persuadir umas as outras a participar de 
atividades prazeirozas, sem contrôle de hierarquias opressivas e criar situações 

com o poder de causar uma mudança de consciência. um bate-papo pode 
repentinamente evoluir para momentos intensos de consciência e ação, um 

momento de corrente cruzada que acontece quando um grupo de pessoas esta 
em uma situação de excitação, prazer, liberdade e consciência, baseadas nas 

necessidades e possibilidades básicas da vida real.
Qualquer grupo de pessoas pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso.

Relação incompleta de eventos realizados no Rés do Chão / RJ:

Escuta Carmem, Porra! Carmem Riquelme, 02/02/2002 

ENGULHO: Cálculo de  Massa / intervenção de Rubens Pileggi, 02/03/2002 

Sub-self /Luis Andrade, 06/04/2002

LAMBE: Livia Flores, 04/05/2002 

Cinema in Natura ou Lapapompéia ou Ponto de Fusão / Fernando Gerheim, em 01/06/ 
2002. 

Encontro da cachorra loira com o cão mulato / 08/06/2002 

PhP, 03/08/2002
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Corpo ou Não / Christine Liveaux, 17/08/2002 

ParadA! 07/09/2002.

Sopa gelada de abóbora & escorpiões / 20/11/2002 

agentedupla: // Daniela Mattos & Ricardo Basbaum: 21/12/2002 
 

RésVivência // Goto: 10 dias / carnaval de 2003.

Fumacê do Descarrêgo // RRRadial/Alexandre Vogler, 01/03/2003.

(o Rés como o Rio aniversaria duas vezes): 01/03/2003. 19h.

Feijoada do Dia do Nada, 05/05/2003, 2a-feira, a partir das 12h. 

Paisagens Cariocas - Orlando Maneschy, 19 e 20/04/2003.

Reunião Ministerial - Arthur Leandro, 05/04/2003, 17h.

Tertúlia do Rés do Chão - Luiza Gumarães, 05/05/2003, à noite. 

Romano (Rádio), 28/06/2003, a partir das 17h.

Discussão de Estratégias de Grupos com os Grupos Empreza, Urucum, Phoder
Paralelo, 04/07/2003, 20h

Grupo Empreza no Rés do Chão, 05/07/2003, 19h.

Vídeo Experimental: Grupo 28 - Raimo Benedetti, 04 e 05/10/2003.
 

Fílix & Florzinha - Ricardo Basbaum e Daniela Mattos, 14/12/2003 

Rádio O Inusitado - Romano, 13/12/2013

Bonde do Arreio/Gazpacho, 12/12/2003

Tertúlia - Luiza Guimarães, 17/12/2003

 Munjica & Poesia - Octávio Camargo e Simone Spoladore, 21/02/2004, à tarde. 

2° aniversário do Rés, 20/03/2004, 20h.

Poquê Deleuze? - Henrique Antoun, 27/03/2004, à tarde 

Acadêmicos do Tucupi - corpo nu cutupi, 31/03/2004, à tarde

Mapa de caminhos - Pensando Paris, 30/04/2004 

Rés-Nascimento - Grupo Urucum, 21/11/2004

Visita de Brian Homes e Suely Rolnik, 28/11/2004 

RésTo:PORO, GRUPO, URUCUM, EMPREZA, CDM, LARANJAS, GIA,
30/11/2004

Pour Maryse, Dezembro de 2004

Visita de Roger Buergel, 12/12/2004

Reveillon, 05/01/2005

Rés entrevista Artur Barrio na casa de Arthur - Santa Tereza, 07/01/2005 

Rés-do-chão 12/18/12 - de 12 a 18 de dezembro de 2005
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arTTrainee com consulta às Revistas Nós Contemporâneos, São Paulo. Fonte: acervo pessoal.

 //Considerado este ponto de vista, entra na pesquisa como material de arquivo, 
além da coleção arTTrainee produzida especialmente para esta pesquisa, 

os relatos e material contidos nas Revistas Nós Contemporâneos, editadas 
de junho de 2002 a 2015. A revista Nós Contemporâneos é resultante de um 

projeto gráfi co artesanal, desenvolvido pela barrusMÀIPRESSÃOeditora, com 
minha organização. A revista foi criada com o objetivo de se tornar um veículo 
de discussão e circulação de arte, além de documentar as ações resultantes do 
Espaço de Autonomia Experimental Rés do Chão. Falar de dentro das pesquisas 

e vivências, com textos que são cartas, bilhetes, signos de conexão, nada ou 
tudo isso: mensagens trocadas na rede entre participantes e não do Rés-do-

Chão, imagens e palavras das ações, das preparações, tentativas, viagens, festas, 
dicussões, enfi m, o trabalho coletivo esta na pele da Nós Contemporâneos, na 
textura da barrusMÀIMPRESSÃOeditora, xerox preto e branca, algumas 20      e 
tantas edições. São fragmentos da rede e de deslocamentos, momentos em 

fuga de uma gangue que se dispõe aberta (uma coagulação de pessoas afi ns). 
Falar de dentro da Nós Contemporâneos.   // Até o ponto em que o problema 

não se coloca mais assim // Por ocasião do arTTrainee no evento de 
performances do Museu Murilo La Greca, eu recusei trabalhar em uma mesa
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 com cadeira, e uma audiência observando aquilo como cenário/espetáculo. 
Solicitei uma sala, e me ofereceram um imenso galpão-atelier onde nos 

reunimos todos ao redor de uma grande mesa conversando sobre os processos, 
medos, dúvidas, megalomanias, mitos, tragédias e ilusões como ideias, «nada 
mais que ideias». um verdadeiro laboratório. // A Esquizoanálise origina-se nas 

práticas estimuladas por Félix Guattari nos anos 1960 que foram conceitualizadas 
em 1972 no livro O Anti-Édipo de Deleuze e Guattari. A ideia é retirar o foco 
da subjetividade de um centro instituído e pensar o inconscience não como 

um teatro mas como uma usina conectada a uma grande rede de produções. 
Deleuze/Guattari descrevem a esquizoánalise como raspagem do inconsciente: 

«o levar Édipo até o ponto de autocrítica, a denúncia das formas expressivas, 
mito e tragédia, como crenças ou ilusões da consciência, nada mais que ideias.» 

// «Não se trata nem de pedagogia nem de confronto científi co, mas apenas 
um apoio ao trabalho de cada um, um agenciamento de enunciação que deve 

permitir, espera-se, amplifi car nossos processos respectivos de  elucidação.» 
O arTTrainee não é um curso, nem uma terapia a ser oferecida a alguém. 

Sem intelocução o arTTrainee não existe. Não existe na forma ideal, porque 
depende do contexto e do engajamento literal do outro. É uma situação que 
se estabelece, uma situação esquizoanalítica proposta pelo artista que pode 
ou não efetivar-se em razão da adesão à proposta. O arTTrainee na UFPB, foi 

proposto como uma situação criada no contexto pré-existente da universidade, 
dentro do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais que 

aconteceu extensivamente a partir do processo de acompanhamento de TCCs 
e de projetos de estudantes da UFPE visando a Pós-graduação. // A Situação 

construída é um conceito situacionista que pretende substituir a representação 
artística pela realização experimental da energia artística nos ambientes do 

cotidiano, que se evidencia no meu trabalho desde a realização da Ofi cina da 
Criação no Grupo Pela Vidda/Niterói em 1994. Ali já se percebe essa atuação 

dentro de um contexto dado. A proposta da Ofi cina como plataforma de apoio 
ao trabalho de pessoas vivendo com Aids funcionou como uma abertura em 

um contexto existente e já esboçava a diluição da minha atuação como artista 
nos fl uxos sociais. O Artista in-Ato, segundo Bourriaud, «habita as circunstâncias 

dadas pelo presente construindo modos de existência ou modelos de ação 
dentro da realidade existente para transformar o contexto... Abrir pequenos 
intervalos entre as partes de um todo, ou entre 2 coisas contíguas... A arte é 

fundadora de existências e produtora de possibilidades de vida, por intermédio 
das informações que fornece, as quais informam     nosso comportamento... 

Locatário da cultura, o artista toma o mundo em andamento.»    // Para o autor, 
o trabalho sobre a subjetividade de Félix Guattari vai funcionar como paradigma 

teórico para entender essa produção porque a subjetividade se constrói, 
se produz nas trocas com as outras máquinas do universo. A subjetividade 

como produç ão, work-in-progress que se realiza passo-a-passo. Os modos de 
conhecimento e ação podem se engatar livremente e lançar-se em busca da 

invenção de possibilidades de vida. Aqui estamos na formalização do vir-a-ser, do 
possível. É um curso mais cultural, que estritamente educacional para cada um 

de nós, descobrir sua diversidade única. A subjetividade como produção 
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desempenha o papel de pivô ao qual os modos de conhecimento e ação podem 
se engatar livremente e se lançar em busca das leis do socius. // «Em uma época 

em que os delírios e agenciamentos são mediados por princípios ativos que 
intervém no desejo e na adaptação das pessoas ao espectro do super contrôle 
(...) problematizar a megalomania, a paranóia, a ansiedade e a esquizofrenia, 
através de uma metodologia clínica múltipla e aberta a contribuições de 
diversas partes (...) arsenal metodológico para práticas de grupo, que podem 
ser aplicadas em diversas áreas como facilitações, consultorias, dinâmicas 

coletivas, projetos de pesquisa, análise institucional, fabulações, processos 
criativos, auto-conhecimento, etc.»     // «Artista terapeuta» que trabalha 

com esquizoanálise. Assim muitas vezes me denominam pela minha atuação 
arTTrainee. A minha formação acadêmica não é Psicologia, é Zootecnia; a minha 
prática esquizoanalítica contém-se na formulação escrita por Deleuze e Guattari 

para defi nir a esquizoanálise, de que «Não há nenhum método, não há regras 
ou receitas, mas apenas de uma longa preparação».      Guattari não concebeu 

a esquizoanálise como uma nova especialidade; não existe um protocolo 
esquizoanalítico normalizado. Qualquer pessoa pode fazer então, e como artista, 
ou seja como qualquer pessoa, eu também posso produzi-la. // «Acho que como 

modalidades performáticas, tanto dentro da especifi cidade maiêutica quanto 
das ações que se confundem em terapia, ambas hibridam e de fato se tornam 

arte. Uma arte de relações que se desdobra na vida. Pois, o arTTrainee acontece 
dentro de uma exposição ou (em) um encontro em casa».      Performance para 

mim é desempenho, aquela potência que o corpo atualiza. O desempenho 
se dá na vida, no corpo-a-corpo com o ambiente. O «devir é um bicho» e 

de um «bicho-devir» é o Esquizootecnista o responsável pelo seu cuidado, 
melhoramento, aperfeiçoamento, produtividade e desempenho. Neste caso, a 
esquizoanálise é unicamente funcional e não implica tratar-se do exercício da 
anti-psicanálise profi ssional, anti-Freud/Jung/Lacan. Os «lugares comuns» da
aréa psicanalítica não servem de ferramentas para o trabalho aqui abordado. 

Para cavucar o incosciente da criação/produção do artista, o que importa é fazer 
funcionar a raspagem «desse mundo de ideias onde chafurdamos» para daí 

tentar fazer emergir a concepção de um novo mundo, desejado. O desejo não 
é em si mesmo desejo de amar, mas força de amar, virtude que dá e produz, 

que máquina. // Eu não interpreto nada, eu cavuco em cada caso, quais são as 
máquinas desejantes do meu interlocutor, como elas estão funcionando, com 

que sínteses, que embalos, que falhas constitutivas, com que fl uxos, que cadeias, 
que devires. Encontar é tornear, dar a volta, rodear     . Descobrir num sujeito 
a natureza, a formação ou o funcionamento de suas máquinas desejantes, 

independente de qualquer interpretação é a primeira tarefa da esquizoanálise. 
Como? Deleuze/Guattari nos dão a dica no Anti-Édipo: «seguindo as linhas 

de fuga e os índices maquinísticos até as máquinas desejantes. Desfazendo a 
armadilha do recalcamento e todas as suas dependências, cada vez de uma 

maneira adaptada ao «caso». Quer dizer, desfazer o bloqueio ou a coincidência 
sobre a qual repousa o recalcamento propriamente dito, transformar a oposição 

aparente da repulsão em condição de funcionamento real, assegurar esse 
funcionamento nas formas de atração e da produção de intensidades, a partir
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disso, integrar as falhas no funcionamento atrativo (...) e assim fazer repartir 
as máquinas desejantes. Também faz parte dessa tarefa as destruições 

indispensáveis, da destruição dos conjuntos molares (a instituição, o mercado, 
a exposição, o sucesso, a opinião da crítica, o circuito de arte, etc), estruturas 

e representações que impedem a máquina de funcionar.» // As noitadas 
dadaístas já tendiam a «eventualizar» as artes      // A arte como 

instrumento de formação da sociedade já estava preconizada no Programa 
da Bauhaus, como função da mesma. A alocação e a dedicação total dos 

artistas no Sistema Educacional Escolar era um dos pontos essenciais dessa 
escola     . De acordo com Carlos Zílio, mesmo que o artista não fosse o objeto 
primordial do investimento pedagógico da Bauhaus, sua presença na escola 

foi sobretudo enquanto investigador da forma, colocando-a a serviço de uma 
possível aplicação prática.      Beuys fez eco a toda uma fi liação de artistas que 
percebem a arte como «coisa mental». Se Duchamp defendia a ida do artista 

para a universidade porque o artista é «um curioso depositário de valores para-
espirituais em oposição ao funcionalismo cotidiano pelo qual a ciência é objeto 

de homenagem e admiração »      . Já Joseph Beuys, vai usar a universidade 
”como meio” para o seu trabalho. Para ele o pensamento é a forma=ideia. // 

Em 1971, Beuys fundou a Universidade Livre Internacional, (F.I.U), na Academia 
de Belas Artes de Düsseldorf. Seu objetivo era que fosse uma instituição onde 

os estudantes - mas não exclusivamente eles -pudessem desenvolver sua 
criatividade de forma mais ampla. Uma comunidade internacional de pesquisa. 
Para Beuys, «toda formação, todo treinamento, toda vida intelectual só podia 

se desenvolver sob o princípio de autodeterminação e de autonomia.» 
A ideia da F.I.U. aposta no ser humano livre, autônomo e que pode

determinar o futuro. É certo que ele tem essa capacidade básica, essa 
posssibilidade. A potência do ser humano - em princípio intelectual - é 
compreendida como um capital que ele pode aumentar, aperfeiçoar, 

desenvolver e ensinar. // Potência de criação e busca da forma são ambos 
aspectos da arte que devem ser aplicados aos campos da vida comunitária 

da sociedade. Apenas por meio do método da arte, os problemas podem ser 
resolvidos. A FIU       era, e é, uma ferramenta e uma oferta nesse sentido. Na 
arte social, os conceitos têm de ser formulados, na refl exão e na caminhada 
conjunta, com todos - Conferência Permanente - deveria surgir a clareza e o 

adensamento da ideia para uma determinada tarefa    .  Em 1977, na Documenta 
6, Beuys participou com a obra Bomba de Mel no Local de Trabalho. Era uma 

sala da F.I.U., na qual Beuys e seus colaboradores passaram 100 dias discutindo 
os problemas e os princípios de um novo modelo de sociedade, a escultura 

social.     A arte social de Beuys reforça pensar a relação como uma forma 
do acontecimento, que pode ser mediadas pela foto, vídeo, desenho, relatos, 
etc. // «Como uma conversa de atelier», é o arTTrainee, e é assim que Pontus 
Hulten vai desenvolver seu método no Instituto de Estudos Avançados em Artes 

Plásticas     , em Paris entre 1988-1990. Pontus Hulten na 1ª  sessão de 4/10/88, 
que ele qualifi cou exploratória disse para os estudantes que ele desejava que eles 

conversassem como se se encontrassem em um atelier. É este ambiente, esta 
temperatura de discussão que ele desejava criar.      Esta fala nos indica
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que um agenciamento de artista deve criar um ambiente, como um atelier, 
sugerindo que este ambiente possibilita uma «temperatura de discussão» 

favorável à conversação. O artista mais como um operador de sentidos oferece 
à pessoa a possibilidade de recompor para si uma corporeidade existencial, de 

se ressingularizar. A subjetividade não brota de nenhuma homogeneidade: pelo 
contrário, ela evolui por recortes, segmentado e desmembrando as unidades 

ilusórias da vida psíquica. Ela não conhece nenhuma instância dominante 
de determinação que guie as outras instâncias segundo uma causalidade 

unívoca.     // O Happening e a Performance deram forma a um processo que 
já atinge nossa relação com a arte em geral. O principal aporte do Happening 
e da Performance permanece a participação do espectador, implicado no 
processo de constituição da obra. Coagulado pelo evento artístico, o público 
comunga em torno de uma forma aglutinadora transitiva. Um material 

evolutivo que não precisa necessariamente acabar por estar fi xado no tempo e
no espaço. Considerando-se a arte como duração mais do que como espaço, o 

evento é uma parte do real que a arte isola, um pedaço do todo que nos cerca 
transformando em objeto mental pelo olhar que detemos sobre ele. O evento é 

uma ocorrência, um «objeto» que advém e que deve ser aceito como 
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tal.     //O arTTrainee integra a linhagem histórica de pesquisas que enfatizam 
a performance como processo e se situam nas fronteiras das linguagens 
e categorias estabelecidas: entre arte e clínica, entre vivência e orientação 

pedagógica, entre performance e ensino. Aproxima-se portanto da ideia de 
«ensinar e aprender como performance» concebida pelo artista Fluxus 

Robert Filliou, para quem «a prática e experiência no domínio da performance 
poderiam ser aplicadas ao domínio do ensino e da aprendizagem”.  Para o artista, 

Escrever, Ler, Ensinar e Aprender são Performances, artes vivas.        
Não se trata mais de integrar arte na vida e sim dissolver o artista na sociedade, 

explorando as possibilidades de signifi cado naquilo que já existe, nas trocas com 
a vida. Artista in-Ato, que se produz no cotidiano.      Luiza Guimarães escreve que 
sem dúvida, o Rés interferiu em seu pensamento em arte e os refl exos disto vão 
desde trabalhos em performance até acadêmicos, pois são modos de expressão 
no mundo de uma mesma poética.      Anna Carolina considera o arTTrainee «ao 

mesmo tempo uma prática performática sim, de ambas as partes. Uma parte 
que busca o saber através do encontro e trocas com o outro; outra parte que 
o disponibiliza.»     // Lygia Clark foi convidada a dar um curso na Sorbone em 

outubro de 1972, onde trabalhou até 1976.     (em carta para Hélio de 6 de maio 
de 1972, Lygia escreveu que voltaria a Paris «em outubro para passar por uma 
seleção para a Sorbone».     A arte como um campo fértil de experimentações 
sociais, convivial e interativa. A passagem de Lygia pela Sorbone, assim como 

a de outros artistas, só foi possível devido a criação, em 1969, de uma nova 
unidade de ensino e pesquisa em artes plásticas e ciência da arte, unidade que 
privilegiava a presença de artistas como professores. Foi uma consequência do 
movimento estudantil o fato de a universidade ter-se aberto às disciplinas que 

até então jamais tinham sido acolhidas como objeto de estudo e de prática, 
em especial artes plásticas e música. // Em uma instituição voltada sobretudo, 

para preservar a tradição, surge um lugar de inovação com pretensões de 
criar outra maneira de ensinar artes plásticas, diferente da transmissão da 

técnica da pintura e da escultura. Por isso, o apelo a um núcleo de artistas com 
prática inovadora. Para esses, sem espaço nas instituições do circuito de arte, 
a universidade também representa um novo campo para produção. 

// A universidade como um lugar em que o artista pode se exprimir e adquirir 
legitimidade. «O ensino, apesar de bastante prático, era também discursivo e 

bem teórico, até mesmo por reação aos ensinos artísticos anteriores sobretudo 
práticos e técnicos. O discurso ocupava lugar marcante, e a obra realizada, um 

menor; quando o processo havia se desenrolado, voltava-se ao ponto de partida. 
A relação com os estudantes, na época era bem diferente, era um pouco como 

uma formação comum, algo a se buscar em conjunto; outra maneira de 
abordar o saber.»    Uma conferência permanente, como era a intenção de Beuys: 

na refl exão e na caminhada conjunta, com todos, deveria surgir a clareza e o 
adensamento de ideias para uma determinada tarefa.     // Durante o período 
em que foi professora da Faculté des Arts Plastiques St. Charles, na Sorbonne, 

Clark explorou o ambiente acadêmico como campo de experimentação 
para os seus «exercícios de sensibilização e relaxamento» que segundo a artista, 
«liberavam os conteúdos reprimidos e a imaginação dos alunos» possibilitando
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aos mesmos o que denominava de «estados de arte»; estados estes que são 
patologizados, segundo Suely Rolnik, pela separação rígida entre as práticas 

artísticas e clínicas, e também para mim, pela separação entre criação e escrita 
acadêmica, que diminuem as chances de constituirmos territórios que sejam 
a expressão de diferenças engendradas em nosso corpo vibrátil. Chances de 

investirmos na «dimensão experimental da vida, na construção da vida como 
obra de arte».     // A universidade como suporte da investigação do artista é 
relevante para nos fazer perceber «ensinar-aprender como arte» e como 

processo que se faz em parceria. «Já nada invento só. As invenções nascem a 2, 
a 3, numa troca comum de diálogo, sendo isso o que mais colado a vida consegui 

propor» escreveu Lygia Clark.     Isso está bem próximo da ideia de artista 
operador que constrói suas obras sobre um sistema de trocas com os fl uxos 

sociais, de Bourriaud. Assim como a pesquisa dos Objetos Relacionais de Clark, 
que não tem especifi cidade em si e se defi nem na relação estabelecida com a 
fantasia do sujeito - podendo expressar signifi cados diferentes para diferentes 
sujeitos ou para um mesmo sujeito em diferentes momentos - o arTTrainee é 

uma pesquisa de arte que considera a relação como tema. Os elementos 
a serem trabalhados são aportados pelos interlocutores, pelas inquietações 
específi cas afl oradas por cada processo de produção. Cabe a mim, o tornar 

ativo, provocar, procurar saber o quê se passa, conversar, sondar o pensamento, 
a opinião do meu interlocutor. Este «aspecto clínico parte da vontade de 

desmanche de alguns «redemoínhos» do fl uxo-criativo-poético. Anamnese 
esquizoanalítica, o arTTraine proporciona linhas de fugas a um sistema paranóico 

de criação, centrado em processos e noções, por vezes, engessadores da 
produção».     Construímos uma anotação gaga, pelo descompasso da rapidez 

da fala do interlocutor e a lentidão da minha apreensão escrita (para jogar). 
Desenvolvi um jeito de apreender.... de pontuar interesses meus na escuta que 
funcionam na minha argüição: como borrar, grafar, grafar 2 vezes, Esses traços 

me guiam na argumentação arTTrainee. Esse método remete a pesquisa do 
universo vocabular de Paulo Freire exercia, segundo Jomard Muniz de Britto 

que trabalhou como alfabetizador com ele na década de 1960, Freire não queria 
livros de leitura, porque achava que estes já estavam condicionados. «Fazia-se 

antes uma pesquisa do universo vocabular daqueles que seriam alfabetizados e 
a partir dali você via quais palavras seriam debatidas dentro desse universo»     // 

Cecília Cotrim, Daniela Labra, Daniela Mattos e Romano, são nomes que constam 
nos registros como usuários do serviço arTTrainee. Daniela Mattos, fi nalizou o 
doutorado em 2013. Fez a exposição individual “Um teto todo meu” no MAC-

Niterói entre dezembro de 2014 e março de 2015, e está pensando seriamente 
em fazer pós-doc em breve. Floriano Romano é doutorando e professor na 

UFRJ, ganhou o Prêmio CCBB Contemporâneo 2014; Cecília, é historiadora da 
arte, curadora independente, leciona no Parque Lage e publica textos sobre arte 
contemporânea. Daniela Labra: é curadora independente. Pileggi é doutorando 

e professor de Artes na Universidade Federal de Goiânia. Artur Leandro é ativista 
na arte e no movimento afrodescendente. Ou seja, é um ramo do circuito de arte 

que produz outros discursos e atitudes, apontando para outros alvos. Também, 
Roberto Traplev está com uma exposição individual em São Paulo; Marie Carangi 
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está em residência no Museu da Maré, RJ ; Marcela Camelo escreve projeto de 
doutorado e Carla Lombardo estuda para prestar exame de mestrado.     // O 
artista em sua relação dentro-e/ou-fora com a universidade permeabiliza os 

limites dessa instituição criando um público potencial no seu entorno que pode 
ser trabalhado transversalmente no arTTrainee, visando ou não a universidade 

ou outros braços do circuito de arte. Trata-se, nos termos de Zizek      , de 
trabalhar com os excessos do circuito. O arTTrainee inspira-se em seu nome na 
prática do ‘personal trainer’, mirando a arte como a «pessoa» de treinamento. 
O foco é a arte que passa - tem que passar - arte/fl uxo, o artista é o canal. Daí 

o interesse na formação do artista, de estimular potências de forma aberta, 
horizontal e sem pré-conceitos sobre arte. Regar o processo da criação é muito 
estimulante! A fi gura do «aluno» trazida por Célia e outros, de certa forma pode 
se aplicar ao arTTrainee, mas como uma aula sem professor, tenho formação de 
mestrado em História da Arte/Linguagens Visuais o que me faz um outro artista-

estudante interessado na formação horizontal de outros artistas-estudantes. 
Eu não tenho nada a ensinar. Porém Guattari diz que a esquizoanálise tem 

a vocação de tornar-se uma disciplina de leitura de outros sistemas de 
modelização; como instrumento de decifração das práticas de modelização 

em diversos domínios. // “Com a gente não tem isso de nós, o rio, as árvores, os 
bichos. Somos um só, a gente e a natureza, um só. Morre o rio, morremos todos”. 
Geovani Krenak, líder da tribo indígena Krenak, em protesto pela contaminação 
de Toda a água utilizada pelos índios para consumo, banho e limpeza que vinha 

do Rio Doce, pela lama das barragens de rejeitos da mineradora Samarco, em 
MG, e que atravessa a reserva da tribo.       

SEJA HIDROSSOLIDÁRIO: USE E NÃO ESTRAGUE. //
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Notas 

1- BARRUS, Edson. In: SILVA, Ana Emilia da Costa; O Amálgama: especulações acerca 
da proposta colaborativa “Atrocidades Maravilhosas”. UERJ, Rio de Janeiro, 2014. Em 

entrevista para a dissertação de mestrado.
2 - «Uma multiplicidade, não tem sujeito nem objeto, apenas determinações, grandezas, 

dimensões....». DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. In: Mil Platôs.
3 - A unidade real mínima não é a palavra, nem a ideia ou o conceito, nem o signifi cante, 

mas o agenciamento. É sempre um agenciamento que produz os enunciados. Os 
enunciados não têm por causa um sujeito que agiria como sujeito da enunciação, 
tampouco não se referem a sujeitos como sujeitos de enunciado. O enunciado é o 

produto de um agenciamento, sempre coletivo, que põe em jogo, em nós e fora de nós, 
populações, multiplicidades, territórios, devires, afetos, acontecimentos. O nome próprio 
não designa um sujeito, mas alguma coisa que se passa ao menos entre dois termos que 
não são sujeitos, mas agentes, elementos. Os nomes próprios não são nomes de pessoa, 

mas de povos e de tribos, de faunas e de fl oras, de operações militares ou de tufões, de 
coletivos, de sociedades anônimas e de escritórios de produção. O autor é um sujeito de 
enunciação, mas não o escritor, que não é um autor. O escritor inventa agenciamentos a 
partir de agenciamentos que o inventaram, ele faz passar uma multiplicidade para outra. 

O difícil é fazer com que todos os elementos de um conjunto não homogêneo conspirem, 
fazê-los funcionar juntos. As estruturas estão ligadas a condições de homogeneidade, 
mas não os agenciamentos. O agenciamento é co-funcionamento, é a «simpatia», a 
simbiose. Acreditem em minha simpatia.(...). DELEUZE, Gilles. In: Conversações, p.22. 

4 - «Diga-me na próxima carta o que achas disto pois talvez possas me dar algo que talvez 
ainda não tenha percebido...». Lygia Clark, em carta de 26/10/1968. Op. Cit. p.61. 

5 - A múltipla simultaneidade do rizoma... O rizoma se defi ne como uma multiplicidade, 
ao distanciar, de saída, a questão do sujeito. O conceito de rizoma implica a ideia de uma 
subjetivação por meio da captura, da conexão, da abertura para o externo. BOURRIAUD, 
Nicolas. Radicante – por uma estética da globalização. São Paulo, Martins Fontes, 2011.

6 - Willian Macêdo e Barbara Menêzes (TCC). 
7 - Marcela Camelo (projeto doutorado), Cecilia da Fonte (dissertação de mestrado), 
Ellielton Leite (TCC), Pollyanna Monteiro e Carla Lombardo (projetos de mestrado), 
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