Utilizei como título da minha intervenção neste encontro uma visão
que dá conta de uma ação, um acontecimento situado. Meu texto se
chama “No dia do fogo, pedras na água”. Já já revelaremos o seu
sentido.

Introdução. Perguntando caminhamos.
Archivo Caminante (Arquivo Caminhante)
Bom dia. Meu nome é Eduardo Molinari. Nasci, vivo e trabalho em
Buenos Aires, Argentina. Agradeço aos organizadores pelo convite a
este Seminário. Agradeço especialmente ao amigo e companheiro
de caminho Ж por seu desejo de compartilhar e seu infatigável
trabalho para conseguir que eu esteja aquí-agora. Também aos
meus companheirxs de mesa e a nosso público.
Sou artista visual e professor-pesquisador no Departamento de Artes
Visuais da Universidade Nacional das Artes (UNA). Caminhar como
prática estética, a pesquisa com ferramentas e métodos artísticos e
os processos de colaboração transdisciplinar estão no centro do meu
trabalho.

Eduardo Molinari

No dia do fogo, pedras na água
A apresentação oral formou parte do Seminário Memória e Identidades da
Formação Artística e Cultural. 23 à 27 Setembro 2019. São Paulo-Brasil
Mesa: Arte e Território e o Direito à Cultura. Bibl. Mário de Andrade. 24/09/19
Roberta Carvalho (Br), Terra Johari (Br) e Eduardo Molinari (Arg). Mediação: Ж
Design, tradução do espanhol e edição: .txt texto de cinema

O corpo da minha obra está formado por pinturas, desenhos,
colagens, fotos, instalações, intervenções no espaço público e em
lugares específicos, publicações, filmes e performances.
Em 2011 fundei o Archivo Caminante, um arquivo visual em
progresso que indaga as relações entre arte, história e território. Seu
acervo documental se compõe ao redor 40 caixas de documentos
fotográficos, gráficos e escritos, resultado de pesquisas em arquivos,
hemerotecas e bibliotecas públicas e privadas, e também de fotos
que tiro nas minhas caminhadas no espaço urbano, suburbano ou
na natureza. Esse material funciona como ‘nave mãe’ para a criação e
produção das minhas obras visuais.
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Gosto de pensar os documentos do Archivo Caminante como
documentos expandidos, pela sua capacidade de ocupar o espaço
de maneiras diversas. As imagens que dão origem a ele não se
constituem a partir da noção de representação. No calor da crise do
neoliberalismo na Argentina em 2001(crise de representação política,
mas também crise das formas representativas nas práticas artísticas)
não pretendem representar a ninguém e nem nada.
Tentam se converter em presenças, se fazer presentes junto a outros
atores sociais na tarefa de construir a sua própria história.
Como as mulas e os burros, animais dotados de uma especial
intuição na hora de transportar carregamentos valiosos as vezes
secretos em caminhos de trânsito difícil e arriscado, o Archivo
Caminante transporta lembranças de uma pessoa a outra, de uma
geração a outra, de um lugar a outro.
Porém, o desafio desse transporte é colocar em movimento
somente lembranças-potência: imagens e palavras que
alojam algo vivo ou suscetível de viver. Memórias nas que
pulsam mundos que ainda não existem, mas que podem
existir.
Esta última dimensão permite afirmar que o AC pratica um
para-arquivismo, unindo trabalhos de memórias e exercícios
coletivos de imaginação política. Para o para-arquivismo
os documentos históricos possuem, além da sua dimensão
material, uma densidade e uma espessura imaterial.
Funcionam como sítios de encruzilhada que convocam e
invocam fluxos e campos de forças de mundos passados e
mundos por vir.
O para-arquivismo refina nossa percepção e intuição para

detectar também nos territórios e na herança de artefatos
e infraestruturas materiais capitalistas que recebemos
em nossas vidas, pegadas e marcas daquelas gramáticas e
discursos de poder dominante, que seguem pretendendo se
impor e oprimir, invisibilizando, ocultando e enterrando as
vozes dissidentes.
Desta forma se leva adiante a tarefa nada fácil de enfrentar
as forças degenerativas presentes nos documentos e tentar
localizar e recriar, quando for possível, a circulação
das forças geradoras, de liberação, emancipação e
autoafirmação. Também de pluridiversidade e criação
mútua.
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O para-arquivismo busca desestabilizar até fazer cair o ginete
opressor, patriarcal, neocolonia e neoextrativista. Ao ginete
facista pós-moderno. E com ele fazer cair suas narrativas e
imaginário.
Acredito que toda prática estética remete a uma ética
determinada, razão pela qual é preciso elucidar uns pontos de
enunciação da minha prática artística, pedagógica e ativista, aquele
que provém de uma perspectiva caminhante [perspectiva
senderista].
O que significa perspectiva caminhante? Se trata de uma práxis
que busca sair do caminho do artista ‘”hamsterizado em seu atelier”
e encarnar uma subjetividade diferente, que deseja habitar o
movimento junto com otres. Mas esse movimento não se
realiza em qualquer lugar, tem uma especificidade espacial:
gosta de transitar trilhas.
E o que é uma trilha? Para o dicionário da Real Academia
Espanhola1 (a polícia da linguagem) uma trilha é: um caminho
mais estreito que uma rua, aberto principalmente pelo trânsito
de pedestres e de gado menor. São de especial interesse duas
características das trilhas, pelas consequências que provocam em
nossas práticas artísticas: 1) sua estreites aparente desafia aos
modos de organização da tomada de decisões para avançar,
parar e voltar, 2) se define pelas suas ações de pedestres ou de
sujeitos não humanos (gado menor). Não é o resultado de um
traçado de planejamento institucional.
E o que significa habitar o movimento junto a otres?

Significa ativar a potência da língua da arte para
desestabilizar os consensos que dão fundamento aos
códigos e codificações sociais e culturais. Ativar o desborde
de sentido hegemônico dos signos e os símbolos. Significa
habitar juntes uma força de contra poder.
Esta força dá forma a uma articulação instável entre
significantes e significados, entre imagens e palavras, dando
origem ao que podemos chamar de IMALAVRAS ou
PAMAGENS: elemento anfíbios, flutuantes, mestiços, em
disputa. Sementes não transgênicas de uma arte situada,
textos e narrativas de uma geopolítica o geoestética que
busca sua terra fértil. Mas não existe texto sem contexto.
O que podemos dizer sobre o nosso contexto?
O primeiro que posso dizer é isso:
“Houve uma dada precisa: grupos de produtores agropecuários
(fazendeiros) do estado do Pará convocaram por Whatsapp dia
10 de agosto como o Dia do Fogo. O mundo soube depois, quando
os incêndios intencionais continuaram e se propagaram também
pelos Estados de Amazonas, Rondônia e Acre, e as fotos de
satélites de 20.000km de altura mostraram o que aqui chamam
de queimadas. Chegaram a ter mais de 80.000 focos, quase o
dobro dos ocorridos na floresta durante 2018. Se queimaram
no total 2 milhões e meio de hectares segundo cifras oficiais,
que triplicam as anunciadas pelos meios de comunicação.
No tamanho do estado argentino de Tucumán.” (Revista MU,
Nro.139, sept 2019)
E logo...

1 A conferência foi originalmente proferida em espanhol.
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Toda arte é geopolítica
Como tinha sinalizado no começo da minha apresentação, sou
professor de graduação e pós-graduação na Universidade Nacional
das Artes (UNA). É um espaço com muitas dificuldades de
orçamento e arquitetônicas, mas com uma especial importância
por ser a única instituição pública de ensino artístico de nível
universitário na Cidade Autônoma de Buenos Aires.
No UNA convivem ainda tradições ligadas às “belas artes” e ao
autodenominado “arte contemporâneo”. Parece chamativa e diria
alarmantemente escassa a presença da arte e pensamento popular
e indígena americano.
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Tendo chegado até aqui, aparece o primeiro nó de interrogantes no
tecido que une arte, território e direito a cultura:
- o que acontece no contexto atual da nossa região com aqueles
que desejam aprender a fazer e pensar arte e não tem dinheiro
para pagar a formação?
- como se garante em nossas democracias o direito ao acesso a
educação artística para todos os setores sociais?
- quem, junto com quem e para quem se desenham em nosso
países os ‘territórios” da educação e a cena artística?
- existe lugar para a interculturalidade, para a pluridiversidade?
- que significado tem e que função cumpre em nossos contextos a
categoria de “arte contemporâneo”?
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As respostas artísticas, pedagógicas e ativistas a essas perguntas
seguramente terão características especificas em diferentes
realidades nacionais em nossa região, mas é impossível pensar
nelas por fora da nossa história colonial e de hegemonia
global de um capitalismo extrativista, financeiro e semiótico.

A cosmovisão dos conquistadores descansava em um tempo e
espaço diferente, em outra visão de poder e conformação social,
mas, sobretudo, na que entendia a religião católica por
‘sobrenatural’: para os invasores, os indígenas eram encarnações
do diabo e suas crenças eram ‘idolatria’. Para os indígenas, os
conquistadores eram alternativamente monstros ou deuses. Destaca
Padín: “a repressão e negação da religiosidade dos vencidos se
agrega a imposição de um imaginário”.
As imagens artísticas cumprirão um papel central à serviço dos
interesses da empresa colonizadora. O poder eclesiásticomonárquico deu forma a uma autêntica maquinaria de
produção de imagens que transportaram um imaginário de
dominação.
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Nos diz o teórico argentino Luis Padín: “a ocupação do território
americano produto da expansão europeia será totalizadora
incluindo tanto o espaço real como o simbólico (...) o peculiar
descobrir do conquistador é se apropriar do descoberto para
encubrí-lo, silencia-lo, faze-lo desaparecer, até lograr que não
exista Outro (...) convertendo ele numa prolongação do espaço
europeu, com uma nova designação apropriadora: espaço
‘civilizado’ frente ao espaço ‘bárbaro”.
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Entre 2008 e 2011 participei de um projeto de investigação com
ferramentas artísticas. Seu nome é Principio Potosí. Como
podemos cantar o Canto do Señor em terra estrangeira?
A iniciativa do coletivo curatorial (no calor das celebrações em
2010 dos aniversários de surgimento de nossas ‘republicas’ latinoamericanas) era que os artistas saíssemos a detectar o principio
Potosí na atualidade.
Se entende esse termo (principio Potosí) em dois sentidos:
1) principio como começo e origem de uma forma específica
de exploração dos seres humanos e recursos naturais, e de
acumulação de riqueza (logo do descobrimento de minas de prata
na serra de Potosí, atual Bolivia).
2) principio como força que dinamiza uma mecânica, uma
maquinaria que pode se encontrar funcionando de modo
similar em diferentes geografias e épocas históricas.
Minha resposta a ambas as perguntas foi uma obra chamada “ Los
niños de la soja” [As crianças da soja] que tentava fazer visível as
consequências sociais, sanitárias, ambientais, culturais do processo
de sojização da Argentina.
Surgiu no coletivo que integrava o projeto uma inquietante
pergunta: se poderia perceber a atual maquinaria do sistema
de arte contemporâneo como uma maquinaria a serviço dos
interesses do hegemônico capitalismo globalizado financeiro,
extrativista e semiótico?
Surgieron en mi trabajo otras inquietantes preguntas: ¿cuáles
son las categorías estéticas, filosóficas, políticas que dan
fundamento al modelo agroindustrial biotecnológico?

Ou é esse modelo que impõe uma determinada cultura, que
poderíamos denominar como cultura transgênica?
Quais seriam suas principais características?
As respostas a essas perguntas são de uma enorme complexidade
mas me interessa destacar duas características fundamentais
dessa cultura “transgênica”:
1) Uma condição particular do uso da linguagem,
consequência da centralidade de uma específica operação
semiótica: a recombinação.
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Em suas formas tradicionais a atividade semiótica tinha como
produto específico o significado, mas quando a atividade
semiótica se torna parte do ciclo de produção de valor, produzir
significado já não é a finalidade da linguagem.
Com a expressão semiocapitalismo defino o modo de produção
predominante em uma sociedade, em que todo o ato de
transformação pode ser substituído por informação.
2) O mundo-soja está cheio de buracos-negros, de rasgos para
outro e nenhum lugar. É o que não se vê que o define, em
absoluta sintonia com a noção de transgênico.

Nos diz Franco Beradi Bifo: A nova forma produtiva se funda sobre um
principio tecnológico que substitui à totalização pela recombinação.
Informática e biogenética (áreas centrais para o desenvolvimento do
modelo agroindustrial) estão fundados sobre tal princípio: unidades
capazes de se recombinar, multiplicar e proliferar.
O semiocapitalismo ou capitalismo semiótico a mera recombinação
de signos e símbolos produz maior mais-valia que a criação de sentido
ou significado.

Meus desejos como habitante urbano de me aproximar
fisicamente a uma fazenda transformada pela biotecnologia e
os agronegócios, de conhecer suas escalas, proporções, cheiros
e cores e sobre tudo, de tentar habitar (ainda que por um breve
período de tempo) o mundo invisível das plantações transgênicas,
se depararam com um mundo inesperado: o mundo-soja tem uma
aparência amável, povoado de verdes, quietudes e imensidões.
Mas algo estranho escapa ao campo visual, faz escapar nossos
sentidos em direção a outa parte do corpo, golpeando fortemente
o estômago.
Pensar uma estética da fumigação e o desmonte é pensar uma
linguagem artística que nos permita perceber e tomar consciência
que a maquinaria transgênica articulado com o poder financeiro
impõe um regime de sensibilidade baseado na cegueira.
A maquinaria transgênica impõe e reproduz uma ordem
fundamentado em tudo aquilo que somos obrigados a NÃO
ver. Uma das suas ferramentas encobridoras mais eficientes é,
paradoxalmente, um manto tóxico “invisível”.
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Quais são as consequências da presença desse regime de
visibilidade na articulação entre arte, território e direito a cultura?
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A esta altura resultaria indiscutível a afirmação ‘toda arte é político’.
Faltaria estabelecer em cada caso singular, a que interesses
políticos, a que imaginário politico, uma pratica artística decide
aportar ou ser funcional. Porém, seguindo o geografo Edward Soja,
no atual contexto é preciso assumir um giro espacial crítico e acho
que devemos afirmar: toda arte é geopolítica.
Ao falar de geopolítica aqui não me refiro à clássica ciência que
estuda a influência da geografia nas estratégias políticas mas a
possibilidade de (seguindo a teórica brasileira Suely Rolnik) habitar
uma desconfortável dimensão espacial: aquelas dobras que
põe em contato nossa experiência do mundo cartografado
(que tem nomes e imagens) com aqueles outros mundos
que vivem debaixo de nossas peles (sem nomes e imagens
ainda).

Aquele que configura a deriva das fumigações com agroquímicos pelo
ar e pela terra e que cobre aos humanos, animais, plantas, água.
Outra, são os aterradores (apocalípticos?) Incêndios de morros,
bosques e selva. Imagens de uma paisagem infernal intolerável ao
nosso sentido ‘civilizado’ da visão, do mesmo modo que as imagens dos
animais carbonizados por esses fogos. Como se fosse pouco, nuvens de
fumaça viajam dessas terras para as cidades, expressão metafórica,
mas bem concreta da operação da necessidade do poder
extrativista de perturbar nossa visão.

Mundos larvários configurados por afetos e perceptos
originados quando nossos corpos viventes são afetados
pelas forças que agitam o mundo cartografado também
como a um corpo vivo.
Somente nessa zona de fricção entre ambos mundos se
produz uma desestabilização, uma inquietude, um malestar. E só ali, nessa tensão, nosso desejo abrirá passagem a
germinação de mundos larvários.
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Sendo ainda mais rigoroso com o exercício, proponho seguir
sua dinâmica no sentido inverso: desse modo minha prática é
percebida como um acontecimento, uma situação, uma presença
ou uma ação (artística, pedagógica, investigativa, ativista) fruto de
um punhado de visões.
Intuições, percepções e sonhos somente possíveis através de um
trabalho coletivo, transdisciplinares, de co-aprendizagem e coensino situados. Também tento habitar a criação mútua, uma
conversa e uma celebração da vida com todos os sujeitos não
humanos.
Em busca de perguntas comuns, antes que de respostas
comuns, convido vocês a jogarem juntos pedras nas aguas
de nossas práticas artísticas, pedagógicas, investigativas e
ativistas.

Pedras na água
Para finalizar. Como artista visual, docente e pesquisador no ensino
público de arte na Argentina, poderia afirmar que minha prática artística
e pedagógica são duas caras de uma mesma moeda. Mas os convido a
realizar um exercício comum de imaginação política e a converter essa
moeda em uma pedra.

De modo que a agitação provocada pelas suas ressonâncias nos
permita levantar da cadeira, sair dos nossos escritórios e ateliers
individuais e habitar o assombro e a inquietude necessários para
tentar, junto a otres, uma escuta empática do que as águas
nos dizem e uma leitura curiosa dos anéis que nossa ação
gerou. E dar início assim a uma linda, surpreendente e
desconhecida interação insubmissa em expansão.
Eduardo Molinari / Archivo Caminante, setembro de 2019.

E captura-la em uma visão: aquela que aparece diante de nossos olhos
quando tentamos ler a incerta quantidade de anéis que produz uma
pedra ao ser jogada na água.
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