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RESUMO 

 

Existem algumas perguntas gerais que dizem respeito  à 

performance e interessam a este trabalho: Como se d á o 

processo de criação da performance? Quando a perfor mance se 

realiza? Qual a relação da performance com o tempo?  Que 

estado  é esse em que se encontra o corpo do performer no 

ato da performance? Quais as sensações deste estado 

performático ? 

Para tal problematização, faço uso das experiências  

artísticas do coletivo que integro, desde a sua fun dação, o 

Grupo EmpreZa. Neste contexto, outras perguntas se 

anunciam: Que trama de linhas faz de nós um grupo, 

tornando-nos um corpo ? Quais são as sensações deste corpo? 

Como elas se envolvem na expressão de nossos trabal hos? E o 

que este um corpo  expressa?  

O aspecto central desta dissertação pensa o modo em  como 

estas perguntas abrem o que venho chamando Experiência-

Terreiro. Com este  conceito, e no que é um work in process, 

tenho a intenção de ampliar o debate sobre os proce ssos 

criativos no campo da performance.  

 

Palavras-chaves: corpo, sensação, estado performático , 

performance, terreiro, Experiência-Terreiro, Grupo EmpreZa, 

Rés-do-Chão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

There are a few general questions related to perfor mance 

which interest this dissertation: How does the crea tion of 

a performance happen? When is it that the performan ce 

actually happens? What is the relation of the perfo rmance 

with time? What state  does the body of the performer find 

itself in performing? Which are the sensations of t his 

performatic state?  

In order to explore these questions, I focus on the  

experiences of the art collective I integrate, sinc e its 

beginning, Grupo EmpreZa. In this context, other qu estions 

appear: what machination of lines assembles us as a  group, 

making of us a body ? Which are the sensations of this body? 

How are they involved in the expression of our work s? And, 

how does this a body  express itself?  

The central aspect of this dissertation thinks the way in 

which these questions have opened what I call Experiência-

Terreiro . With this concept, and in what is a work in 

process , I have the intention of amplifying the debate on 

the creative processes in the field of performance studies.  

 

Key-words:  body, sensation, performatic state , performance, 

terreiro, Experiência-Terreiro, Grupo EmpreZa, Rés- do-Chão. 
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INTRODUÇÃO 

Na oportunidade da Mostra Rumos Artes Visuais 2009 - Instituto Itaú Cultural1, já 

em sua última itinerância para aquela edição, na cidade do Rio de Janeiro me pus a chorar 

andando – soZinha EmpreZa - o centro da antiga capital. O afeto vivo das reuniões do 

Grupo EmpreZa no espaço Rés-do-Chão, localizado na Lapa-RJ, se re-apresentava para 

mim naquele momento: A trajetória de uma poética coletiva, independente, de intensa 

atividade política e crítica, me lançava para o Rés-do-Chão e outras iniciativas em mesma 

época, onde o calor de uma formação de coletivos e circuitos autogestionados emergiam 

como foco de resistência ao sistema hegemônico das Artes. Uma resistência que se 

apropriava das Instituições fazendo dela outro uso2. 

A memória provocava o choro que me abria os poros de tal maneira que sentia meu 

corpo dar estalos como se nódulos estivessem sendo estourados. A sensação de um 

Grupo EmpreZa no início de sua trajetória (imerso nas reuniões com Graziela Kunsch, 

Atrocidades Maravilhosas, PHP, Rés-do-Chão, Edson Barrus, Cecília Cotrim, Carmem 

Riquelme, Luiza Helena Guimarães, Luis Andrade, Giordani Maia, Tato, Açúcar Invertido, 

GIA, PORO, Mídia Tática Brasil, Rejeitados, era muita gente e tantos coletivos), fazia de 

mim um choro gago e uma fala desencadeada por afetos. Neste momento me 

acompanhava – soZinha - meu namorado Filipe para quem fui cuspindo a fala das 

sensações que me estouravam os nervos. Tomo consciência que já não podia evitar, urgia 

pensar o que estávamos – EmpreZa – fazendo ali, naquele lugar, colados a uma 

Instituição Bancária. Percebi que aquele enjôo – o qual me acompanhara na itinerância da 

Mostra – conectava-se diretamente com o incômodo que me causara o fato de que 

estávamos à mercê da complexa rede de funcionamento de uma Instituição Artística e 

                                                 
1 Mostra Rumos Artes Visuais 2009, Trilhas do Desejo, Instituto Itaú Cultural. Esta Mostra tem como 
proposta uma macro-curadoria da produção contemporânea recente das Artes Visuais no Brasil. A Mostra 
comporta a sua itinerância, total ou parcial, pelos Museus de Arte Contemporânea de algumas capitais 
brasileiras. O Grupo EmpreZa teve seu projeto aceito e integrado a esta edição, participando das Mostras 
principais no Instituto Itaú Cultural em São Paulo, no Paço Imperial no Rio de Janeiro, e do recorte curatorial 
no MAM de Salvador – BA. http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2839 
      
2 O Grupo EmpreZa, coletivo que integro desde sua fundação em 2001, formou-se em Goiânia e vem 
trabalhando com a arte da performance e da body-art. Inicia sua trajetória junto a outros coletivos de artistas 
e iniciativas independentes em mesma época. Com a rede de coletivos desenvolveu diversos projetos no 
Brasil e no mundo. Suas principais parcerias foram as iniciativas da Casa da Grazi em São Paulo, Rés-do-
Chão no Rio de Janeiro e todas as edições da quarentena Açúcar Invertido  (RJ-NY-FR e Macapá). A 
quarentena é um evento-encontro elaborado pelo próprio espaço Rés-do-Chão.    
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tudo aquilo que ela contemporaneamente representa. O convívio e o debate 

proporcionados pela Mostra Rumos soavam como “falsos” e distantes de uma realidade 

poética sensível, dando volta ao estômago, levando-me a perguntar: O que o Grupo 

EmpreZa usa e arrasta da sua própria trajetória autogestionada? Para onde foi a força dos 

encontros no Rés-do-Chão? De que modo estamos recriando nossas experiências 

coletivas?   

Ao mesmo tempo, foi na experiência performática do Projeto Itauçu
3, que um 

estado em performance se apresentou com força total e me arrastou para um lugar 

estranho e confuso – Experiência-Terreiro – altamente disruptivo, possibilitando a 

passagem do desejo conectado à produção de um pensamento por dentro desta 

experiência e tantas outras que venho estando no Grupo.    

Foi lá, quando você se dá conta de que: “eu, você, nós outramos e a dor de não 

poder mais ser o mesmo”, fez tudo mudar: Esta pesquisa se apresentou ali, no centro do 

Rio de Janeiro, já no fim do Mestrado.  

E com o choro – o corpo se abrindo junto à velocidade do pensamento – e com a 

fala – mesmo que lenta e gaga – fui dando conta que o buraco é bem mais embaixo. 

Percebi que o incômodo vinha da falta de agilidade e instrumentalização do Grupo 

EmpreZa operar com os circuitos Institucionais, negociar segundo seus interesses 

poéticos, melhor propor e argumentar – na escrita e na fala - sua proposta artística, e 

com isso, contribuir para o circuito institucional que vem se inserindo. O enjôo, o 

incômodo e o choro são enunciados de uma Tensão que fez e faz criar. Tensão da qual 

este trabalho vem então perseguindo, farejando, encontrando na tentativa de tornar tal 

sensação uma abertura para um processo criativo. 

A ZonZeira que esta situação tem me provocado, a cada vez que me deparo com a 

obra do Grupo EmpreZa na sua relação com a produção de um pensamento distante das 

problemáticas levantadas pelo trabalho do Grupo, é o que me impôs – junto a própria 

                                                 
3 O Projeto Itauçu foi o SERÃO PERFORMÁTICO proposto pelo Grupo EmpreZa para a Mostra Rumos 
Artes Visuais – 2009.  Uma apresentação performática composta de 08 ações, paralelas ou subseqüentes, 
formando um espaço e um tempo onde os integrantes realizam diferentes gestos com as pedras: mármore, 
granito, pedra-sabão, seixo e cristal. O Serão Performático do Grupo EmpreZa costuma oferecer cachaça, 
fumo de corda e queijo de trança. Para esta edição apenas a cachaça foi oferecida à entrada e o espaço foi 
pensado como uma instalação donde as ações deixavam seus resquícios. O espaço instalativo também foi 
composto com a projeção de vídeos produzidos especificamente para o projeto. Ver DVD em anexo.  
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Experiência-Terreiro – a exigência desta pesquisa como estratégia para ativar e recriar a 

atuação do EmpreZa, no que se refere à problematização de seus trabalhos.  

Chutando para longe o “Memorial e a Crítica da Minha História da Arte”, este 

trabalho se apresenta como tentativa de abertura. Uma Zona de Conversação onde vozes 

provocam-se mutuamente, na ânsia de criar rachaduras a um EmpreZa – soZinha - por vir.   

Abrir um primeiro rasgo, um primeiro giro por dentro de tais escrevivências exige a 

realização de algumas operações nada acabadas e sempre em processo.  

Com esta dissertação procuro pensar o estado em performance que se cria nos 

trabalhos do Grupo EmpreZa. Com isso muitas perguntas se anunciam:  

Performance que estado é esse? Escrever Experiência-Terreiro é o primeiro 

capítulo desta dissertação onde Experiência-Terreiro é um conceito elaborado para dar 

conta do problema central desta pesquisa. O Terreiro passa a ser pensado como uma 

Experiência que se abre nos momentos em que o Grupo EmpreZa realiza suas 

performances. Uma abertura que proporciona sensações que deslocam a percepção 

habitual do performer, levando-o para uma zona nebulosa de micropercepções, 

provocando a experiência paradoxal de um tempo confuso e não-cronológico. 

Experiência-Terreiro faz uso da experiência do terreiro do ritual afro-brasileiro no terreno 

da prática artística, especialmente a performance e, mais especialmente ainda, a 

performance do Grupo EmpreZa. Nesse contexto, o que se extrai do terreiro afro-

brasileiro para tomá-lo como conceito? O terreiro religioso é pensado como uma das 

possibilidades da vivência do intensivo. O ritual coletivo religioso nos interessa como 

autorização e convocação do intensivo e a expressão a partir do que aí se apresenta no 

corpo daquele que compõe o ritual. O que se entende por transe, aqui é pensado como o 

estado que se abre na realização da performance.  

Para tanto, na escrita desta dissertação, trata-se também de operar uma nova 

migração, agora da expressão no gesto (performance) para a palavra (escrita). Como 

escrever Experiência-Terreiro? Definindo o coração deste trabalho de dissertação é, por 

isso, imperativo encontrar o tom nas palavras onde isso se apresente, como se apresenta 

nos gestos, na ocupação do espaço e na relação com o entorno e os objetos na 

performance.  

 Dando continuidade à problemática do estado em performance, passo a perguntar 

como que este estado vem sendo criado. Como se dá a preparação e elaboração de 
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nossos corpos para que a performance se realize? Neste processo procuro elaborar e 

problematizar os processos criativos do Grupo, ampliando os conceitos usados pelo 

próprio EmpreZa. No entanto, foi preciso antes cartografar as linhas que nos é comum 

fazendo de nós um Grupo. 

NEPP + Grupo EmpreZa: Que trama de linhas nos é comum? É a segunda parte 

deste trabalho. Nestas páginas procuro criar uma espécie de “literatura” onde, pouco a 

pouco, emerge um corpo Grupo EmpreZa feito de linhas intensivas de vivências de um 

corpo singular. Ao invés de apontar as histórias individuais dos componentes do Grupo, 

optei em costurar uma história que pudesse fazer ver um corpo do qual o Grupo é feito, 

conectar as catástrofes de cada corpo na intenção de cartografar as forças vivas pelas as 

quais o Grupo se torna Grupo e, indissociavelmente, um Grupo de arte que vem criando 

com tais experiências.  

Mas, como um corpo vem sendo criado? Como se dá o processo criativo do Grupo 

EmpreZa? E o que ele expressa?  

Para o auxílio destas perguntas o trabalho define esta escrita como uma vasta Zona 

de Conversação. Nas Conversações com o Grupo EmpreZa, vamos problematizando o 

nosso processo criativo: Bodystorm, Corpo Disponível, Laboratórios, Caboclo 

Performático e Serão Performático são alguns dos conceitos criados na trajetória do 

Grupo e que se referem ao processo criativo de nossos trabalhos.  

Por fim, mais uma Zona de Conversação é apresentada para fazer ver as linhas com 

as quais o Grupo vem tramando: Conversações com o Rés-do-Chão / Edosn Barrus e 

Cecília Cotrim se coloca como possibilidade de problematização de uma das perguntas 

causadas pelo choro, lá no Rio de Janeiro: O que o Grupo EmpreZa arrasta, usa e recria da 

sua própria trajetória autogestionada? Para onde foi a força dos encontros no Rés-do-

Chão? De que modo estamos recriando nossas experiências coletivas? Longe de ter a ver 

com entrevista, e muito menos com relação entre sujeito pesquisador/objeto pesquisado, 

Zona de Conversação é um vai e vem de conversas, onde os lugares se intercambiam. Os 

filmes (Cassavetes, etc), as teorias (José Gil, estudos sobre os terreiros afro-brasileiros, 

etc) e as conversas com os parceiros do EmpreZa, do Rés do Chão (Edson Barrus e Cecília 

Cotrim), com Artur Leandro (artista e pai de santo), etc, entram todos na Zona, com igual 

estatuto, no mesmo tom e sem hierarquia.  O texto que resulta é fruto de todas estas 

vozes se provocando mutuamente. 
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(...) a fala, por exemplo, é antes uma secreção, como a baba; se a fala pode ser uma 

baba antropofágica (...) O que nos interessa é que, elementarmente, primitivamente, 

a fala é isso. (...) é algo de tão íntimo na obra, é uma intimidade da obra, que quando 

se trata de escrever ou de expor, será que se pode mostrar essa intimidade? Não. (...) 

provavelmente o sentimento de que ela tem que encontrar um modo de 

comunicação com os outros e que as palavras que lhe vêm à mente não são a moeda 

corrente... (...) isso pertence ao encontro humano onde a palavra é um rito e, ao 

mesmo tempo, ela é criada por esse encontro. (...) o que conta é o momento em que 

uma palavra autóctone vem à língua, é preciso que essa palavra se vista, ganhe uma 

roupagem, enquanto por baixo, a palavra era louca. É isso. 

FEDIDA, Pierre. 
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PERFORMANCE, QUE ESTADO É ESSE? 
ESCREVER EXPERIÊNCIA-TERREIRO [ÍRIRI-TERREIRO] 

 
Íriri subs. em Yorubá  :: experiência.   
 
Terreiro:: Designação de cada um dos locais em que se celebra 
o culto afro-brasileiro; macumbas, candomblés, umba nda, etc. 
Subs. original em Yorubá: Eran.  
Corrupt. Afro-bras .: Abassá.  
Orig. em Gêge: Kerebatan.  
  
Candomblés subs. afro-bras. ::  Designação genérica dos cultos 
afro-brasileiros. Costumam, no entanto, distinguir- se pelas 
suas nomeações regionais: candomblés  (leste-setentrional, 
especialmente Bahia), xangôs  (nordeste-oriental, 
especialmente Pernambuco), tambores  (nordeste ocidental, 
especialmente São Luís do Maranhão), candomblés-de-caboclo  
(faixa litorânea, da Bahia ao Maranhão), catimbós  (Nordeste), 
batuques ou parás  (região meridional, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná), batuques e babaçuês  (região 
setentrional, Amazonas, Pará e Maranhão), macumba (Rio de 
Janeiro e São Paulo). 
 
Roça subs. afro-bras. ::  Também conhecido como Casa-de-Santo  – 
Designação do espaço circunscrito que constitui a s ede de um 
grupo de culto. Costuma chamar-se também de ilê, roga e 
terreiro  e, em alguns casos, barracão . Este último termo 
também serve para designar o recinto onde ocorrem a s festas 
públicas. 

 

Tentemos fazer emergir na escrita o que venho chamando de experiência-terreiro. 

Escrevê-la por dentro de seu aparecimento. Por dentro de um aparecimento que já está e 

ainda se faz, que já se inscreve nas experiências artísticas que me constituem ao mesmo 

tempo em que tais experiências se fazem no acontecimento do próprio terreiro. 

EscreViver terreiro, desabrochar nos seus movimentos, farejá-lo em suas operações, 

vivenciar suas sensações e as forças que ali são produzidas. 

Partimos daqui: Quais as sensações que este terreiro produz? E quais as des-

territorialiZações ele faz (sub)emergir?  

   

Íriri-terreiro não é metáfora. Ele se faz como um arrastão da atmosfera que o 

terreiro afro-brasileiro carrega consigo. Um ‘roçar pelo chão’ do ‘catimbó’ que faz deste 

‘roçar’ um giro que se agita na ‘roça’, gastando-a com atrito, e aqui se apresenta outra 
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coisa. Experiência-terreiro é entranhar-se num certo tipo de experiência corporal – 

intensiva – fortemente explorada no terreiro da macumba de tal modo que se possa 

dizer: no terreiro tudo passa, atravessa e sente-se no e pelo corpo, ou, é com o corpo e 

por meio dele que devenho terreirA4. Um corpo que é pensamento, um pensamento que 

é corpo. Consciência corpórea abrindo um corpo-terreirA-EmpreZa: O corpo é nosso 

vínculo com a lama primordial, onde se situa o nosso parentesco com as outras coisas, 

nosso claustro de prazeres e dores, fonte de todos os desejos e, portanto, de todas as 

dúvidas em nossa única chance de existir.5   

Íriri-terreiro cresce por dentro dos tantos terreiros: o local em que celebram-se os 

cultos afro-brasileiros; macumbas, candomblés, umbandas, etc.  

Cresce por dentro do terreiro da macumba e nos força a pensá-lo de um outro ponto de 

vista. Aqui, o terreiro afro-brasileiro é evocado como a partilha que se produz na 

autorização da vivência coletiva do intensivo. Vivenciado pelas diferentes práticas 

corporais, é no terreiro que o coletivo se autoriza ao exercício da criação de um campo 

intensivo. Com ele encontramos um lugar de sensações ativadas e invenções de gestos, e 

dele, interessamo-nos pelo seu intensivo, lá quando o corpo – Ara – em transe deixa-se 

submergir pelas “miríades de pequenas percepções que em breve passarão à escala de 

imagens macroscópicas”.
6 E nesta imersão, o corpo em transe passa a criar novos rostos, 

outras vozes e tantos gestos. “Percebe o mundo no seu corpo (uma vez que este vibra 

doravante como uma caixa de ressonância dos movimentos do mundo).”
7  

 

 “(...) a única forma de se conectar com as divindades do candomblé será pelo corpo. 

Somente ele nos dará a oportunidade de fazer essa conexão. (...) Já os rodantes rodam 

com o santo, razão pela qual são figuras importantíssimas e que merecem todo o cuidado 

e carinho nossos. (...) Lêem tudo, até os mais inconscientes pensamentos das pessoas 

presentes. (...) Tanto o cliente como o filho-de-santo carregam consigo a presença do seu 

                                                 
4 “(...) recebe-se o àse das mãos e do hálito dos mais antigos, de pessoa a pessoa numa relação interpessoal 
dinâmica e viva. Recebe-se através do corpo e em todos os níveis da personalidade, atingindo os planos mais 
profundos pelo sangue, os frutos, as ervas, as oferendas rituais e pelas palavras pronunciadas (...). A 
transmição de àse através da iniciação e da liturgia implica na continuação de uma prática , na absorção de 
uma ordem, de estruturas e da história e devir do grupo (“terreira”) como totalidade” (Juana Elbein e 
Deoscoredes M. dos Santos, 1970: 6).  
5 Esta é a concepção de corpo com a qual o Grupo EmpreZa tem trabalhado. Este fragmento foi elaborado 
pelo próprio grupo em 2001, pode-se encontrá-lo em nosso livro: GRUPO EMPREZA. Eu como você. 
Produção 2001/2006. Goiânia: Vodoo Livros, 2007. 
6 GIL, José. Movimento Total - O Corpo e a Dança. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2001, p. 179.  
7 Iden 
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orixá, e o ideal é que ele esteja sempre conectado ao seu orixá para que o sinta conectado 

ao seu corpo. Logo, ou se está conectado ou não se está.” 

“Quando o orixá baixa, o negro é recolocado na condição de africano, de participante da 

vida tribal de seus pais; então pisará com seus pés nus a terra que é também uma deusa. 

A incorporação que ocorre é de um deus, do divino, mas também de um universo, de uma 

concepção de mundo. Após a incorporação, as metamorfoses propiciam novos 

semblantes, a reinvenção de um outro corpo, ou mesmo um devir de possibilidade de 

múltiplos corpos, os quais se conectam com a vida, com suas histórias pessoais, que neste 

trânsito entre o humano e o divino podem elaborar novas experiências de vida.” 
8
         

  

No terreiro religioso, entende-se que o corpo em transe dá lugar ao espírito ou ao 

orixá; pode-se discutir se aquilo que se “encarna” está além deste mundo ou no invisível 

neste mesmo mundo. Mas o que nos importa não está naquilo que “se mete pela carne”, 

e sim, na abertura que se produz no tempo do suposto “encarne”, na abertura que se faz 

por meio do corpo que se abre, pelo corpo que se cria e que dá lugar ao “incorporado”. 

Interessa-nos pensar a experiência corporal presente no terreiro religioso como um 

campo de abertura, como um intervalo que produz a passagem necessária ao exercício 

do corpo intensivo.  

Longe de entender essa abertura como mera experiência psicológica, algumas 

perguntas se anunciam: em qual tempo-espaço se encontra o corpo ao abrir-se para o 

suposto encarne/incorporação? Que abertura é essa que se apresenta no corpo do 

terreiro afro-brasileiro?  

 

E numa operação picassA - “eu não escolho, eu encontro”9 – íriri-terreiro se faz 

como um juntó, um ebó, um enlace de forças que se encontra na encruzilhada. Desde 

aqui tudo roda e o terreiro que nos interessa se apresenta transportando, 

coexistentemente, o corpo do terreiro, o corpo da perfomance = o corpo da experiência-

terreiro.  

                                                 
8 MORAES, Bernadete Silveira. In: Santo corpo profanado: escutas e performance na cultura afro-brasileira. 
Tese de Doutorado em Antropologia. PUC, São Paulo: 2009. 
9 Frase popular de Pablo Picasso. 
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EscreViver experiência-terreiro é entranhar-se ao juntó que se faz, e por dentro 

deste fazer-se, explorar algumas sensações que tomam o corpo, num breve espaço de 

tempo e durante minhaZ experiências artísticas coletivas.  

O termo terreiro já usava há tempos, ele aparecia como um brincante, lá quando 

me propunha relatar, ainda na fala, um certo tipo de performar EmpreZa ou, numa outra 

instância, os turbulentos encontros artísticos do Rés-do-Chão e Açúcar Invertido. 

 O brincante vem se tornando mais sério. O terreiro passa a ser outra coisa quando 

surge a oportunidade de uma vivência no Chile. Lá fui EmpreZa – soZinha – para uma 

breve residência artística junto a outros coletivos chilenos. 

Ao explorarmos em conjunto ações artísticas pela cidade de Santiago, pela primeira 

vez o terreiro ganhou força suficiente e apareceu na escrita, no relato que produzi no 

retorno ao Brasil. Com esta experiência dou-me conta de que íriri-terreiro é experiência 

temporal. Ergue-se, erige-se, faz-se no corpo intensivo composto do encontro entre o(s) 

performer(s) e as forças da ação no seu presente. Engendra e é engendrado, 

coexistentemente, com as experimentações artísticas das quais venho me envolvendo, 

mas também, com a escrita e com a fala que me proponho a criar com essa pesquisa e 

dissertação. 

Desde então rodopio, giro no terreiro, danço, deslizo... E o corpo sofre: anunciam 

dores, enjôos, zonZeiras, desconforto. A barriga dói na contração dos órgãos.  

O nosso encontro não basta. Encontrar é pouco. É preciso fazer deste encontro com 

o terreiro a invenção de algo que torne essa experiência artística, sensível ela mesma. 

Reinventá-la. Adentrá-la, deslocá-la de modo a produzi-la outra, fazendo desta pesquisa 

uma passagem, um estado, uma etapa que se abre agora e aponta para um trabalho em 

processo. Doriko! [Ir adiante!]. 
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Chile, te llevo bajo la piel . 10 [Julho de 2009] 
 

 
Depois de um dia em Valparaíso e sete dias em Santiago tomo o avião diretamente 

para DF: México ao encontro de minha orientadora de mestrado. Do Chile cheguei farta. 

Quase não falava, meu corpo estava mesmo roxo e aquele ombro exposto ao sol fazia de 

mim a evidência da experiência não só do dia anterior em Santiago, como de um tempo 

intenso de DESISLACIONES11. 

Foi no último dia em que decidimos sair pela cidade e realizar algumas ações em 

conjunto. Primeiramente eu e Rabanál, depois encontramos Ramón e Samuel Ibarra. 

Rabanál carregava uma maleta de materiais a serem utilizados no trânsito com a cidade. 

Propunha-me ações performáticas e isso me fazia sentir lentamente o terreiro que 

construíamos por debaixo da terra entre as linhas do metrô. Havia um combinado: depois 

de algumas horas os levaria a uma deriva até que nos sentíssemos perdidos para então 

realizar a performance que eu intencionava fazer. Impossível. Para além da obviedade de 

dizer sobre a dificuldade em perder-me na companhia dos amigos que tão bem 

conhecem aquela cidade, existia o fato de que os que me acompanhavam estavam 

preocupados com a máquina fotográfica esquecida numa casa distante. E isto nos tomou 

tempo porque fomos em busca da máquina, atravessamos a cidade, tomamos várias 

conduções, paradas para cafezinhos e conversas. Não gostava muito da idéia da ‘máquina 

registradora’, o registro me incomodava ao se colocar demasiado importante a ponto de 

nos deixar conduzir por ele. O fato é que com certa passividade já estava gostando de 

todo aquele ir e vir em busca do objeto. Relaxei em minha proposta inicial para o dia e 

deixei os encontros subterrâneos conduzirem o acontecimento. Uma briga dentro do 

trem nos toma de assalto. Foi mesmo um rasgo na tentativa de controle sobre as ações 

                                                 
10 Aproprio-me de parte do slogan que se encontra dentro do metrô de Santiago/Chile: Porque aquí 
encuentro todo lo que me gusta. Te llevo bajo la piel. 
11 Desislaciones é uma plataforma de artistas e coletivos de arte latinoamericanos. Tem como objetivo gerar 
encontros, processos de comunicação, intercâmbio, circulação de conhecimento, investigação, invenção, 
coleção de relatos, experimentação, discussão, produção e difusão de práticas artísticas autogestionadas. Este 
relato é produto da experiência de um dos projetos abarcados por Desislaciones. Chamado Residência 
Temporal, pretende-se no intercâmbio a possibilidade do encontro com outras realidades artísticas produzidas 
em latinoamérica, bem como, a possibilidade de gerar – ao partir da vivência em comum – novas 
experiências da arte no fazer coletivo. 
http://residenciatemporal.blogspot.com 
http://www.desislaciones.net 
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do dia: Rabanál parte para cima de um suspeito ladrão de carteiras. O suspeito era um 

peruano12 como aqueles tantos que habita Santiago. Vestia-se de terno, gravata e maleta 

nas mãos – rosto peruano, traje empresarial. Ladrão ou não, o fato é que esta cena foi 

para mim a evidência de um dos principais focos de tensão no diagrama de forças 

daquela cidade. Foi uma porrada em meu corpo, percebi-me suspensa e perguntei a 

Rabanál se a cena era sua performance. Ele responde que não.  

Desde aqui senti a emergência do que venho chamando de terreiro. Sentia mesmo 

que o rasgo se abria e o terreiro acontecia. O terreiro não é nada fixo, qualquer 

imprevisto é bem vindo e quanto mais vida, mais possibilidade para o encontro daquilo 

que nos constituía. O terreiro uma Zona13. Zona irregular de forças. Zona de encontros. 

Afetos, conflitos, furos. É um tempo que cria o espaço. Vibra em nosso corpo e nos leva 

às direções imprevistas, ou melhor, faz de nós um processo em direções imprevistas. Há 

aqui uma certa nebulosidade e aquela sensação flou, fria, que parece ótica mas é sensível 

à pele e, portanto, tão palpável quanto a neblina. 

Desde então, entre uma estação e outra do metrô, pequenos gestos de gritos 

surdos – não mudos – despertavam e assim despertavam também e indissociavelmente 

os outros. As raspadas de cabelo com a navalha a seco e o rosto amarrado pela linha 

vermelho-preta criava o monstro. No trem um desconforto se estende até o fim daquele 

trajeto. 

Tempos depois, por algum motivo nos pusemos em direção ao Museu Pré-

Colombiano. Havia lá um amigo à nossa espera. Pusemo-nos a dificultar a passagem pelo 

corredor daquele museu comprido e de paisagem secular. Cada qual com uma ação. 

Rabanál na figura do monstro girava sobre o próprio eixo. Seu rosto entrecortado por 

linhas vermelho-pretas e a pinça delicadamente pendurada em seu crâneo. Francisco 

Araya, vestido em uma de suas escultura-corpo – bichos fabulosos feitos de fibra natural 

                                                 
12 Ao escrever este texto enviei ao amigo Rabanál, segundo ele o ladrão não era peruano. Gonzalo 
argumentou dizendo que jamais agrediria um peruano simplesmente por sê-lo. Não cabe aqui interpretações 
ou julgamentos do fato. O que nos interessa é explorar a briga como um enunciado do diagrama de forças da 
cidade de Santiago.  
13 Zona. Interesso-me por esse termo como em a Lógica da Sensação, quando Deleuze usa-o para nominar a 
‘area’ em que a Figura está associada nas telas de Bacon. Ou melhor, como a membrana de comunicação 
entre a Figura e a Estrutura Material. É por essa Zona (membrana) que os movimentos do surgimento da 
Figura e sua dissolução em direção à Estrutura Material devem passar. Segundo Deleuze, em Bacon, a 
Figuração é da ordem do intensivo e não da representação. O ritmo é constituído pelo movimento que vai de 
um para o outro, ou seja, da Figura que tende a fazer-se (levantar) e ao mesmo tempo a diluir-se (dissipar) 
nas forças da Estrutura Material. IN: DELEUZE, Gilles. Francis Bacon. Lógica da Sensação. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2007. 
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– evocava todos os espíritos mais longínquos, de naturezas diversas e ruídos muito 

estranhos. Ramón fotografava. 

Na imanência do terreiro, no desejo de dar corpo àqueles oito dias de Chile, me pus 

rodante na busca do ‘perder’ da deriva que ficara para trás. Rodava tanto quanto fosse 

necessário para cair no chão e ainda tonta levantava-me (na ânsia do estado de perdição) 

e jogava-me às paredes de um lado a outro no limite da exaustão do corpo. O ombro 

sentia o frio que vinha da parede de pedras, o corpo saltava ao seu encontro, sentia a dor 

da matéria bruta e grossa que vibrava naquele embate. O som da pancada entrava na 

carne e fazia do corpo um roxo intenso. Derrame de sangue, ruptura dos vasos que colore 

o corpo inscrevendo sob a pele o seu acontecimento. Mas que diabo é isso?  

As paredes grossas, frias, pesadas, carregadas, eram mesmo monumento14. E eu ali, 

a me jogar ao encontro do monumento na tentativa de atravessá-lo. Nesse lugar entre eu 

e o monumento não comemorávamos nada, porque o jogar-se ao encontro não 

representava nada, mas corporificava a sensação das experiências inscritas no 

monumento e o desejo de penetrá-las. 

O que mobilizava-se ali era a sensação da deriva engendrada no encontro com 

aquele coletivo e a cidade de Santiago e a interrogação do que poderíamos fazer dele, 

dali para adiante. Lançarmo-nos para outra realidade que se desconhece. Não seria este o 

terreiro que um fazer coletivo pode engendrar? Seria o coletivo um lugar de conexão do 

desejo que se lança no desconhecido? 

Farta de vida, dos amigos que fiz ali, das possibilidades que criamos juntos. Nesse 

dia fui-me. Com os hematomas, com a crise de uma respiração alérgica ativada pelo 

embate às paredes frias, com meu corpo-roxo, com meu corpo outro. Corpo-farto, corpo-

cheio... e um sem-número de gritos lançados ao vento...  

 

 
 
  

 
 

                                                 
14 Com Deleuze e Guattari, entendo aqui o monumento como o encarne das sensações que o fizeram existir. 
“Um monumento não comemora, não celebra algo que se passou, mas transmite para o futuro as sensações 
persistentes que encarnam o acontecimento: o sofrimento sempre renovado dos homens, seu protesto 
recriado, sua luta sempre retomada.” In: DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? Rio de 
Janeiro: Ed. 34, 1992 p. 229. 
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APRESENTAÇÃO: 
 

O Grupo EmpreZa foi formado em 2001, na cidade de Goiânia – GO, por 
professores e alunos da Faculdade de Artes Visuais da UFG e tem trabalhado, 
desde então, com pesquisa e prática em performance, intervenção urbana e 
vídeo, tendo se apresentado em dezenas de capitais e cidades brasileiras e 
também no exterior (N. York, Paris, Madrid, Montreal, etc.). 

Nossa poética é fortemente ancorada na materialidade do corpo, e em 
suas qualidades simbólicas, remetendo às estratégias da Body-Art dos anos 60 e 
70 do séc. XX. Nossas obras remetem ora a momentos de grande lirismo, ora a 
quadros de violenta escatologia, e pretendem-se sempre como alegorias 
corporais políticas do sujeito em seu meio. 

 
 
O SERÃO PERFORMÁTICO: 
 
 Geralmente, o Grupo EmpreZa trabalha com um formato denominado 
Serão Performático. O Serão Performático é um reunião realizada em um lugar 
qualquer (institucional ou alternativo), onde os convidados encontram comida e 
bebida, em um ambiente preparado e sonorizado. Durante a recepção, um 
conjunto de performances (entre 4 e 8) é apresentado em vários pontos do 
espaço, em ações que sempre se iniciam e se desenvolvem meio ao público. O 
tempo ideal para a realização de um serão performático varia entre 2 a 3 horas, 
dependendo do número de trabalhos.  
 O conjunto de ações desenvolvido durante um serão performático tem 
sempre coesão conceitual, articula-se como unidade poética complexa e quer 
dialogar com o local onde é apresentado. Para a elaboração deste conjunto, o 
Grupo EmpreZa empreende dezenas de reuniões, estudos e laboratórios durante 
meses até que os conteúdos poéticos e a forma estejam bem articulados. 
 O Grupo EmpreZa já apresentou serões performáticos no exterior (Paris, N. 
York) e no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia). Recentemente foi 
apresentado um serão performático intitulado Liturgia das Horas, no MAMAM no 
Pátio, no Pátio São de Pedro – Recife, com curadoria de Cristiana Tejo. 
 
ITAUÇU: 
 

Para o Programa RUMOS do Itaucultural, o Grupo EmpreZa propõem a 
realização de um serão performático, com um conjunto de 6 performances, 
intitulado ITAUÇU, que significa PEDRA GRANDE em língua Tupi. Este Serão 
deve ser realizado à noite, em data a ser combinada, em uma sala de aprox. 
100m², por 3m de altura, preferencialmente no prédio sede do Itaú Cultural, na Av. 
Paulista. O evento é previsto para durar 2hs. 
 O público encontrará o espaço preparado com a) Uma coluna de concreto 
de 1,20m de altura, b) Uma pilha de seixos, c) Uma placa de granito negro, de 
2,00 X 1,20m, d) Uma pilha de tijolos, e) Dois monitores de TV e dois DVD-
players, f) Um projetor multimídia e uma caiza de som, segundo os croquis 
abaixo:  
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Nesse espaço, enquanto os convidados são recepcionados com queijo de 

trança e cachaça de engenho, acontecerão as performances. O nome do projeto, 
ITAUÇU, sugere que o tema pedra será usado como matriz poética para as 
performances, e também estará presente matericamente nos trabalhos (granito, 
seixos, concreto). As performances deverão deixar resíduos no local da 
apresentação (instauração) que poderão ficar em exposição dentro de um prazo a 
ser acordado. 



24 
 

O orçamento, incluindo passagens e diárias para os membros do grupo, 
pode ser previamente apresentado assim: 

 
 

Planilha de previsão orçamentária 
Espécie Quantidade Valor Unitário Total 

Passagens 6 900 5.400 
Diárias (5) 6 200 6.000 

Contratação de 
serviços 

x X 3.000 

Materiais e 
Equipamentos 

x X 4.000 

Total x X 18.400  
 
 
 
No entanto, estas performances ainda não foram totalmente criadas. Estão 

ainda em estado embrionário e só serão finalizadas quando for decidido o lugar 
da apresentação. Sabemos que curar perfromances “ainda não criadas” contraria 
as regras desta seleção. Porém, rogamos respeitosamente à comissão de 
seleção que neste caso, leve em consideração, o nosso método de trabalho, 
anteriormente exposto: As ações serão pensadas para o local em que serão 
realizadas, configurando-se como um site-especifc. Neste caso, o Grupo 
compromete-se a submeter os trabalhos, quando definidos, ao crivo da ciradoria. 
Outrossim, oferecemos a esta comissão, como prova de qualidade de nosso 
trabalho e servindo como portfólio, o livro que editamos recentemente intitulado 
EU COMO VOCÊ, onde podem ser vistas imagens de Serões Performáticos já 
realizados em outros locais. 

 
 
 
Atenciosamente, 
GE.   
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DAS SENSAÇÕES DA EXPERIÊNCIA-TERREIRO  
 

DESCRIÇÃO DO SERÃO PERFORMÁTICO ITAUÇU 
  
Abertura  – Um performer banha a pedra central com álcool 

e a incendeia.  
 
Performances 1,2 e 3  – Os performers estão nus. Um 

performer atua carregando uma placa de pedra nas co stas 
enquanto se arrasta pelo chão. Um segundo performer  arrasta 
uma pedra pesada pelos cabelos, e outra performer p uxa uma 
pedra que está atada aos seus seios. 

  
Performance 4 (Vila Rica)  – Os performers estão vestidos 

(calça, camisa, gravata). Um performer tira os sapa tos e 
entra em uma bacia, onde há seixos, e começa a repi sar estas 
pedras. Os outros performers, um a um, aproximam-se  da bacia, 
com escalpes aplicados na veia do braço, e começam a despejar 
o próprio sangue dentro da bacia. O performer passa  a pisar e 
misturar as pedras com o sangue e, vez ou outra, ac rescenta à 
mistura uma folha de ouro. Ao final, quando todos o s 
performers tiverem doado sangue, e quando houver sa ngue 
suficiente na bacia, o performer que está lá dentro  usa o 
sangue para, com os pés, fazer uma pintura na pared e branca 
que se encontra imediatamente atrás dele. 

  
Performances 5 e 6  – Os performers estão nus. Uma 

performer gira com pedras presas às pontas dos cale los, 
enquanto outro performer gira com pedras presas por  arames 
que estão costurados à sua pele. Ambos giram até a exaustão, 
e depois se livram das pedras. 

  
Encerramento – A pedra central volta a ser incendiada, 

enquanto as pessoas passam a bater as pedras que tê m nas 
mãos, produzindo um ritmo que acompanha a queima e encerra o 
ritual. 

             
*Performance Vila Rica  - Esta é a performance que substitui o 
Risca-Faca  (a performance com as facas apresentada em SP), e 
que incidentalmente não pôde ser apresentada na Bah ia. 
Submetemos esta proposta à curadoria, esperando pod er 
apresentá-la no Rio. Salientamos que, para esta per formance, 
a produção deverá contratar, para o dia da apresent ação, uma 
enfermeira que se encarregará da correta aplicação dos 
escalpes nos performers. A produção também deverá 
providenciar uma bacia de alumínio média, seixos de  jardim 
(brancos), dez folhas de ouro, oito escalpes (n. 19 ), 
garrote, álcool, algodão e esparadrapo. Imagens da 
performance Vila Rica podem ser vistas nos endereço s : 
 

http://www.flickr.com/photos/12787599@N03/3834019398/  
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http://www.flickr.com/photos/12787599@N03/3833223085/ 

 

http://www.flickr.com/photos/12787599@N03/3834011326/ 

 

http://www.flickr.com/photos/12787599@N03/3833214361/ 
 
 

Um estranho estado de indeterminação, um hesitar: Não se sabe mais onde se 

encontra o sujeito(eu) e o objeto(pedra). Esses já não existem. É de outro ponto de vista 

em que nos encontramos. E é exatamente neste impasse em que meu corpo é arrancado 

para cima, numa suspensão e, como todo corpo que é puxado para cima, ao mesmo 

tempo pende para baixo. Um paradoxo se cria e, nesta experiência paradoxal toma-se a 

consciência da constituição do terreiro. Um susto desse dar-se conta cria aquele golfo de 

ar que sobe do ventre ao coração. O ambiente torna-se nebuloso. O calor dos corpos 

presentes emite ondas que perturba o frio da sensação nebulosa. Tudo é embaçado. O 

que se vê são vultos. Cabeça-keith-pedra-roça-chão. Corpo-paulo-mármore-rasteja. Peito-

mariana-amarra-pedra habita uma zona onde a força da matéria densa vai caindo 

enquanto outra força muito viva vai suspendendo. Um respiro fundo e o chutar 

bruscamente a pedra para longe num vai e vem que se repete. Sons arrancam a garganta 

para fora. O grito é quem abre a boca, a tensão é quem suspende e empurra o corpo no 

chão do Serão Performático. As unhas tentam romper as amarras do peito. São estes os 

movimentos que produzem a performance. E ela vai durar o quanto puder criar com estes 

movimentos...  

Entre a suspensão e a queda algo acontece e não se aguenta, a queda é mais forte que a 

suspensão. A ação pede para chegar-se ao fim, ordenar este caos. É quando o corpo faz 

aquilo que lhe cabe: voltar ao ser-sujeito e separar-se do objeto.         

 

O terreiro é uma experiência que faz o tempo estratificado girar. Girando, bagunça 

tudo e produz um outro tempo que também é corpo. Um tempo que cria espaço. Zona 

ocupada por tensões. Produz um corpo de sensações. O corpo é chamado para entrar na 

lógica da obra, entrar no movimento próprio de suas forças. O corpo é a zona, todas as 

presenças do seu tempo: performers, objetos da performance, espectadores, gestos, 

sons, gritos, sussurros, respiros ... Misturam-se feito massa informe, lama pegajosa... não 
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se sabe mais onde se encontra o sujeito-eu e o objeto-pedra. Sem o ‘eu’ e o ‘você’ outro 

corpo se cria.  

Desde aí tudo dispara. É com a indeterminação que a suspensão e queda tomam de 

assalto. Já não se está “eu”. A indistinção - ‘sujeito’ eu, ‘objeto’ pedra – pertence a um 

tempo onde não há sujeito da ação, a ação é corrente de forças e sobre ela não se tem 

controle. Já se juntou por dentro do juntó.   É o corpo habitando a força que levanta e a 

outra que puxa para baixo. É toda uma zona, espaço-temporal, campo intensivo para o 

qual o estado em performance se arrasta. Gera-se o esfriamento do ambiente, a 

temperatura cai... É nebulosidade; ar que respira tornando-se denso e sensível à pele. É o 

terreiro se fazendo no sobe-desce da sensação, do frio que gela, embaça as vistas e 

contrai os poros fazendo os pelos eriçados de um corpo-terreirA.  

Experiência-terreiro é lugar de passagem. Lá quando o performer busca entrar na 

matéria com a qual compõe a ação performática, e ao mesmo tempo, quando a matéria 

compondo com o performer, jorra sua expressão neste tempo que se cria. 

 

As performances do EmpreZa se lançam no embate entre o corpo do performer e a 

materialidade; pedra, parede, cabelo, vômito, grito, o corpo do outro artista, etc. Temos o 

corpo que se joga ao encontro da matéria ou conecta-se a ela: jogar-se contra a parede, 

grampear os cabelos na parede, amarrar as pontas dos cabelos aos seixos, penetrar fios 

cirúrgicos com pedras à pele, tecer fios que amarram a pedra ao busto, etc. Performar 

EmpreZa é tentativa de atravessar a matéria. Fodê-la, comê-la, furá-la, devorá-la.  

Jogar-se contra a parede para atravessá-la, um atravessamento que passa pelo 

embate e habita uma tensão. Amarrar o corpo à pedra sabão de 80 quilos para penetrá-

la, nos movimentos de repulsão e atração entre o performer e a pedra.  

Será com a busca de atravessar as matérias que surge a tensão? E surge também 

um movimento que nos conduz à força para outro espaço-temporal? Lá onde a sensação 

nos dá uma rasteira e nos joga para um lugar onde sujeito e objeto já não fazem sentido?  

É por dentro desta tensão que o terreiro acontece. Habitar a tensão, criar a tensão, 

fazer da tensão um estado em performance.  

 

No acontecimento da experiência-terreiro – ela é o próprio acontecimento, ela 

quem abre um tempo em que o relógio objetivo se distancia e o corpo adentra outro 
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tempo, outro espaço – então, o próprio corpo (o meu, o seu, o nosso) se faz e se 

apresenta como nunca antes. É sempre novidade, é sempre um novo corpo, mas também 

e ao mesmo tempo, um corpo intensamente corpo. Como se só aqui pudéssemos senti-lo 

em sua carne cada vez mais carnal = Corpo-TerreirA. 

 

Vômitos, engolir o cabelo e cuspi-lo, suor, gritos... Quando o corpo busca escapar-se 

de si, por ele mesmo. A dor não é metáfora nas performances do Grupo EmpreZa, 

tampouco é objetivo de nossas ações. Não criamos zonas doloríferas. Procuramos a 

tensão entre os corpos dos performers, ou então, entre o performer com outra matéria. 

Há o desejo de tensão. É por ela que a ação se expressa. É para ela que a ação se 

constitui, pois também é dela que as sensações advêm, preenchem a obra dando Corpo 

ao corpo criando a performance. 

 O corpo ao escapar-se de si mesmo: tensão corporal. Espasmar é o corpo 

inteiramente a se contorcer na saída por um único orifício. 

 

Descarrêgo:: A ação se desenvolve entre dois performers. Eles 
estão vestidos (calça, camisa, gravata). O primeiro  se 
encosta à parede e espera. O outro vai em direção a  ele e 
grampeia todas as mechas de seu cabelo na parede, m artela os 
grampos para que fiquem bem presos e sai. O perform er com a 
cabeça presa à parede tira sua roupa e fica nu. Em seguida se 
esforça inteiramente para desprender-se da parede. Seus 
cabelos arrebentam.  
Obs: Essa performance foi realizada em vários espaç os 
expositivos. Um deles, no espaço INTERMEDIE-MATADER O MADRID, 
em Madri, por ocasião do Encuentro de Colectivos brasileños y 
españoles  em 2008. Os performers foram eu, Keith Richards e 
ocasionalmente o amigo Cristiano Píton, do Grupo GI A (Grupo 
de Interferência Ambiental).  
Duração: variada  
Ano do Projeto: 2008  

 

Corpo gelado. Era um gelo de outra ordem. Vinha da própria ação e resfriava todo o 

ambiente. Eu deveria cravar, mecha a mecha, os cabelos de Keith na parede vazia. De 

repente enxergava pouco da paisagem que compúnhamos. Uma nebulosidade embaçava 

as vistas. Apenas sua cabeça pálida à minha frente na espera passiva de que eu lhe 

grampeasse os cabelos para que então ele entrasse em ação. Mas ele já agia, talvez mais 

do que eu. Ele, mesmo naquela passividade ‘absoluta’ agia comigo e sobre mim e com 
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todas as coisas. Sentia que naquele momento não éramos mais um e um, mas somente 

outro. E a palidez já não era mais dele, mas da própria ação que colorava nossos corpos e 

todo aquele lugar. Zonzávamos e minhas mãos não deram conta de apertar o 

grampeador de paredes. Procurei por dentro daquele tempo confuso um olhar qualquer 

que já estivesse ali. Mais que um simples olhar, um corpo inteiro, forasteiro, capturado 

pela tensão da performance na medida em que o próprio capturado já estava conosco, 

compondo aquele tempo suspenso. Veio Cristiano. E juntos (eu e Cristiano) grampeamos. 

Os grampos iniciaram o barulho violento de quando cravam suas pontas para dentro da 

madeira. Cravaram mecha a mecha, até a cabeça paralisar. Com o martelo nas mãos bati 

os grampos, mais e mais, fincando as mechas na parede. Tátátátátátá! A cabeça 

paralisada e o resto do corpo contorce. O resto do corpo nu em espasmos grita pela 

liberdade da cabeça. E a cabeça em convulsão grita pela liberdade do resto do corpo. E 

assim, ela se esforça num movimento que empurra o resto do corpo para baixo. Ele tende 

a fugir. Mas os cabelos estão ali, grampeados, atados na parede. Os cabelos invocam, se 

ouve o rompimento. Esticam-se até onde podem, alongam-se: atletismo capilar. O resto 

do corpo para baixo num movimento de evasão é puxado para cima junto às mechas que 

se rompem.  Os cabelos se arrebentam e o corpo inteiro nu esvai no gelado e na palidez 

que o colorava. 

 
Sehão:: Os performers, costas-contra-costas, amarrados por 
atadura percorrem um trajeto na cidade de Brasília em direção 
ao Museu Nacional.  
Obs: Performance realizada em Brasília por ocasião do 
primeiro encontro FORA DO EIXO, coincidentemente no  dia de 
Corpus Christi. Os performers foram: Eu e Maicyra L eão 
(convidada especial), Keith Richards e Babidu.      
Duração: 15' min 
Ano do Projeto: 2008 

Compúnhamos um ser estranho, costas-contra-costas, uma a se enroscar na outra. 

Arrastávamos na horizontal – pela força da sucção do horizonte - ao mesmo tempo em 

que o peso de uma para com a outra nos cravava ao chão, para com a terra. 

Adentrávamos à cidade e cada vez mais. O ser estranho (costas-contra-costas) sofria o 

chão. E os pés, as pernas, o abdômen, a bacia, a vagina, o cu, todos os ossos, enrijeciam, 

saltavam para fora na tentativa de levantar, sustentar o corpo-ser-estranho. Ele não deve 

sucumbir, ele deve manter-se entre a tensão. Entre a dissolução e a sustentação. Éramos 

duas mulheres atadas costas-contra-costas, mas havia também outro ser estranho, o de 
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dois homens costas-contra-costas. Entre a horizontalidade e a verticalidade, por um 

momento de gaguez, no descompasso entre tempo e espaço, a des-tensão da suspensão-

queda toma de assalto. Queda bruta! O queixo de Keith estilhaça no chão da rodoviária, 

abre o corte que deixa escapar sangue e colore o corpo pálido. A ação torna-se vermelho-

pálida. Senti-me em abrupta suspensão. Outra tensão se cria... Continuamos todos, mas 

agora com uma certa zonzeira dos movimentos rápidos, dos imprevistos soltos. Então, 

através de Maicyra manifesta-se todo o jogo de forças ali presentes: o vômito escapa 

como que escapando o corpo todo. Bem à esquina, entre avenidas. No vômito 

escutávamos a comemoração do santo dia: era Corpus Christi. E eu ali, em cima dela 

(Maicyra) e disto tudo, atada, soltava risos dos nervosos. Uma alegria estranha. Andamos 

mais um tanto com o resto que ainda nos movia. Até o seu esgotamento.   

 
O Baile:: Os performers em duplas executam uma dança em que 
medem forças físicas  e sonoras (gritos exaustivos) . 
Obs: Performance realizada durante a Mostra Verbo d e 
Performance. Galeria Vermelho. Os performers foram,  em 
duplas: Eu e Bia Miranda, Babidu e Fernando Peixoto , Paulo 
Veiga Jordão e Fábio Tremonte.     
Duração: 3' min  
Ano do Projeto: 2005  
 

Um silêncio fundo se engancha nos berros. Sai do osso da anca passando por todos 

os outros ossos, até os dentes, de baixo para cima, de dentro para fora, de fora para 

dentro, e ecoa. Ecoa na boca do outro que também grita, devolvendo o golfo de ar, dando 

expressão ao som. O grito vai ganhando volume. O ouvido vai ganhando forma. 

Estremecem os órgãos. Vibram as cordas vocais. Uma tensão nerval.  

Um grito que dança, de um para outro, movimentando com ele todo aquele espaço. 360 

graus. É uma dança de três duplas. Antebraço com antebraço, mão com mão, boca com 

boca, cara com cara. O berro escapa e lança o corpo inteiramente perfurado aos berros 

para dentro do outro corpo. O embate movimenta um performer contra o outro. E isso 

ecoa. Apetecia-me devorá-la. O grito era grande e a boca elasticamente aberta 

movimentava-se como que para uma devoração. Devorou. Até ficar muda. Foi tudo rápido 

de mais.  Um giro de 360 graus. E com ele todo o seu som áspero, preciso, de começo e 

fim. Uma chegada, uma saída.  
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DAS SENSAÇÕES: Suspensão e queda, nebulosidade, 
palidez e vazios de ar.  
Soró : v.i. em Yorubá , suspender. 
Ibisubú:  subs. em Yorubá , queda. 
Kurúkurú:  subs. em Yorubá,  neblina.  
Rirú:  subs. em Yorubá,  palidez. 
Imofo:  subs. em Yorubá,  vazio. 
Ófurufú:  subs. em Yorubá,  ar. 

 
Um corpo é suspenso em alta velocidade para cima. Algo o arrancou de seu chão e o 

puxou para o alto. O que se cria é uma vertigem das alturas, um susto de arranque. A 

noção de espaço até então percepcionada por este corpo em sua habitual experiência 

cotidiana é deslocada para um outro ponto de vista nada habitual, para a vista do alto. 

Diferentemente da visão aérea - dessas quando o corpo tem ao subir no último andar de 

um prédio ou sobrevoar o espaço aéreo de dentro de um avião – aqui ele já não tem mais 

chão. O corpo foi arrancado, sugado para o alto, achando que pode voar.  A própria 

gravidade do corpo solto no espaço pende para baixo. Tende a cair. Ele não cai 

imediatamente como um vaso que se joga para o alto e estilhaça em centenas de 

pedacinhos. A suspensão e queda na expêriencia-terreiro são da ordem de uma tensão. 

Tensão com a qual todos os animais que voam devem desenvolver uma relação de 

sabedoria, por uma necessidade de sobrevivência. É um paradoxo, tenciona o corpo para 

um entre o alto e o chão. Nem subir ao ponto de explodir por excesso de não gravidade, 

nem descer ao ponto de uma queda tão forte onde o embate com o limite do chão nos 

faria tal como a lama. 

O movimento que provoca a suspensão é grosseiro, quando se dá conta dele é 

porque já se está nele. Uma abertura se faz no movimento de suspensão, enganchando-

se noutra sensação, a de golfo de ar. O corpo em suspensão abre um intervalo. Com isso, 

o tempo estratificado vai se distanciando e dando lugar a um outro tempo, a um outro 

espaço. Perdem-se as noções de tempo-espaço cotidianas. E é nesta abertura que outras 

forças irão ocupar, circular, movimentar e dar expressão às sensações de nebulosidade, 

esfriamento e palidez. É um espaço-temporal intensivo que se cria sendo as qualidades 

hápticas que preenchem este intervalo. É a nebulosidade sensível à pele, é o esfriamento 

do ambiente, é a palidez colorante que vão espacializar o tempo, fazer mexer os gestos e 

criar o corpo da performance. 
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Todo o mundo ‘exterior’ apresenta-se embaçado, desfocado, escuro e nebuloso. O 

corpo é não somente o do performer, mas também aquilo que cria a performance. É o 

corpo-espaço-tempo da ação. Assim o corpo do performer passa a sentir-se como nunca 

antes. Corpo-TerreirA, corpo cada vez mais corpo. E a cada performance, um diferente 

corpo. 

Esta suspensão é paradoxal, implica em estar entre o cair e o erguer-se. É esta a 

tensão que a performance habita, é dentro dela que a performance é produzida. Os 

gestos e as expressões que saltam da performance são provocados por este diagrama de 

forças.  O quanto a performance conseguir produzir neste movimento será o tempo de 

sua duração.  
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(...) lo que cuenta en la vida de alguien, individuo o grupo, es un cierto conjunto 
que puede llamarse una cartografía.  Una cartografía está hecha de líneas. En 

otros términos nosotros estamos hechos de líneas que varían de individuo a 
individuo, de grupo a grupo, pudiendo haber en ellas tramos comunes. 

 DELEUZE, Gilles. 
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NEPP + GRUPO EMPREZA: Que trama de linhas nos é 

comum?  

 
NEPP (Goiânia, março de 2001 – Goiânia, fevereiro de 2002):: O Núcleo de 
Experimentação e Pesquisa em Performance inicia-se com o desejo do estudo e da 
experimentação da arte da performance. Composto por um professor, quatro calouros e 
três veteranos da Faculdade de Artes Visuais da UFG, o NEPP propunha uma dinâmica 
entre leituras, discussões e assaltos performáticos às vernissages da cidade goiana. 
Participou de alguns eventos estudantis e mostras performáticas da região. Com esta 
primeira experiência demos início ao que em seguida veio formar o Grupo EmpreZa.     
Integrantes: Alexandre Pereira, Babidu, Bia Miranda, Fernando Peixoto, Keith Richard, 
Marco da Costa Brava, Mariana Marcassa, Rogério Marcolino e Rúbia Serafim. 
 

GRUPO EMPREZA (Goiânia, Outubro de 2001):: Com a reconfiguração do grupo NEPP 
surge o Grupo EmpreZa. Foi no GE que pudemos desenvolver a prática coletiva da arte e 
nos conectar com os movimentos de artistas e coletivos de artistas no Brasil e no mundo. 
A primeira experiência do Grupo EmpreZa acontece na Casa da Grazi (São Paulo, 2002) e 
em seguida no Rés-do-Chão (Rio de Janeiro, 2003). Desde então, o Grupo vem 
amadurecendo e firmando seu trabalho no campo das Artes Visuais com a arte da 
performance e da body-art.  
EMPREZA:: O nome surge de um uso particular; As Companhias de Jesus vieram ao Brasil 
para a catequização e colonização indígena. ‘Companhia’ é também uma empresa. A 
nossa é com “Z” para firmar a idéia de empreendimento; intentar, levar a efeito, dar 
princípio.  
Integrantes atuais: Aishá Terumi, Babidu, João Angelini, Keith Richard, Mariana Marcassa, 
Paulo Veiga Jordão, Rafael Abdala e Thiago Lemos.  
Ex-Integrantes: Alexandre Pereira, Bia Miranda, Cristiane Frauzino, Fábio Tremonte e 
Fernando Peixoto.   
 

CORPO:: O corpo é nosso vínculo com a lama primordial, onde se situa o nosso 
parentesco com as outras coisas, nosso claustro de prazeres e dores, fonte de todos os 
desejos e, portanto, de todas as dúvidas em nossa única chance de existir (Grupo 
EmpreZa, Maio de 2002).   
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Um Núcleo singular, tramando-se nas experiências de um corpo esfolado, massacrado de 

vida difícil: corpo agrário, corpo da roça, corpo alcoólico, corpo sem braço, corpo pós-

coma, corpo depressivo, corpo reprimido, corpo ansioso, corpo da periferia, corpo 

minoritário15. Com a baba destes corpos surgi um corpo-Grupo-EmpreZa e seu trabalho 

exaustivo de conexão e criação com as sensações das experiências ‘primordiais’: De um 

lamaçal, de um gozo, de uma dor, de um ossuário, de uma disfunção.  

 

Quando em crise saía para passear a noite e ao voltar à consciência já estava noutra 

cidade, a quilômetros de casa. Colhia a carcaça dos animais devorados no pasto, por 

entre as cidades. Porco, boi, cachorro. Dava aos ossos um tratamento especial. A casa 

fedia osso, cal e formol. Saía para passear a noite e ao voltar à consciência já estava em 

São Paulo, virou mendigo, trabalhou feito limpador de pratos num restaurante na Santa 

Cecília. Passou a dormir no restaurante. Tempos depois veio a surpresa de uma carta de 

amor que o chamou de volta para o cerrado. No cerrado, o corpo em crise continuava 

uma vida entre os passeios da noite, a bebida e os comprimidos. No cerrado, aquele 

sangue endurecido da aristocracia local lhe causava paralisia. Um corpo paralisado, gago, 

descompassado. O corpo dói com isso, tende a escapar de si, quer fugir. 

Bebia por isso, guiava a moto bêbado pelas ruas da cidade. Um corpo louco, um corpo 

bêbado, passou pela ponte. Caiu. A ponte tinha quinze metros. O acidente o levou ao 

coma e depois o esforço por voltar à vida. Era preciso ajuda: lavavam-no, davam-lhe 

comida à boca, limpavam-lhe a bunda.  Passou a tentar a vida novamente: o trabalho 

duro do locomover só, do comer só, do falar bem, mas este corpo adora sexo. Só fala em 

sexo e grita aos sete ventos a ejaculação precoce. Havia o constrangimento de acordar 

gozado ao lado dela. O corpo se contorcia inteiro, usava próteses: apenas um garfo até a 

boca e todo um esforço, um trabalho, que deveria reaprender. No empenho pela 

reeducação de si teve a oportunidade de trabalhar como peão de fazenda. Entre o 

caminhoneiro e a dona de casa fodeu a cadela da roça. A cadelinha gritava. Mas para 

quem? 

Cuidava das vacas e se masturbava por entre os pastos. Uma masturbação exaustiva para 

saciar o mundo que lhe rasgava o corpo. Um mundo cheio, um mundo farto que lhe 

                                                 
15 Minoritário aqui é usado como Deleuze e Guattari propõem em “Devir-Intenso, Devir-Animal, Devir-
Imperceptível”.  In: Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. V4. São Paulo: Ed.34, 1997.  
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atirava para longe da sua pequena realidade da vida no interior, entre a roça e a cidade. 

Enfiava a fralda de pano por entre as pernas e deixava a ansiedade vir. Um tesão que 

molhava tudo, encharcava a cocha. Suava. Um dia inteiro até a exaustão do corpo. Até o 

seu cansaço, do não agüento mais, onde a mão já não podia mais, dedos doem, uma 

buceta dói, um pau dói, um corpo dói. Chega, a masturbação já cheira o pasto inteiro, a 

ansiedade se foi. Como peão de fazenda cortava na máquina o capim de todos os dias. 

Perdeu um braço. Partido de braço triturado pela máquina de cortar capim comprou o 

carro com a indenização e dirigia com um só braço. Cagava de cócoras em cima da 

privada, vinha do hábito da vida no mato. Gaguejava ao ler em público, tem muita 

dificuldade de pensar bem, um corpo colapsado. Um olhar repressor, mudo, sem 

palavras, atormentava os sonhos. Gritava de modo a causar surdisses. Bebia todos os 

dias, tanto quanto fosse necessário para esquecer o câncer e a sua vida miserável de 

merda. Cai na sarjeta. Espancado, roubado e estatelado na rua, na manhã do dia 

seguinte. Saía para passear a noite e carregava as carcaças que fediam nos pastos. Mas 

num dia qualquer encontrou o bicho vivo. Passou a conversar com ele, fizeram amizade. 

Levou-o para casa como se levava a carcaça. Botou-o na cozinha da lavadeira. Empurrou 

aquele cavalo enorme, inteiro, para dentro da casinha que fedia osso, cal e formol.  

Tomava comprimidos de tarja preta e bebia com eles. Parou. Foi que teve doença rara, 

tinha que se proteger do sol. Corpo escondido naquela roupa longa e seu jeito de criar 

distância. Passou a tomar comprimidos para comportar bem. Ia do esquizo ao paranóico. 

Cortou-se inteiro: A faca afiada de baixo para cima abria um rasgo de sangue de um corpo 

marcado. Era uma faca firme e com o gesto a faca foi para dentro da pele, desenhando 

todo o corpo, fazendo dele a evidência de sua própria dor.  

Ao passear pelo riacho comia piabas vivas para aprender a nadar: devore piabas vivas e 

saia nadando, dizia as línguas populares. E depois veio o porco que ansiava engordar para 

um trabalho de arte qualquer. O porco como convidado de honra que sabe gozar e goza 

pra caralho. Gritava: O porco não é uma metáfora!  

Foi numa noite religiosa que o corpo resolve acompanhar a procissão a pé, de Goiânia à 

Trindade. Com um cajado enorme encontrado à rua feito osso do pasto, olhava toda 

aquela gente que carregava a cruz para pagar os pecados. Mas os olhos riam toda aquela 

religiosidade que já não fazia sentido a não ser como um grande espetáculo teatral. 

Chegou a Trindade, bebeu algumas e voltou para trás. Exausto, cansado. E depois veio 
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aquele dia dos exercícios de grupo. Se jogou contra as paredes tantas e tantas vezes até a 

exaustão do corpo. E aquele corpo gritava no embate com a parede. Porrada bruta do 

corpo tornando-se roxo.  

Quando feliz bebia um tanto a mais e o corpo gago já não conseguia dizer. A fala vinha 

para expulsar o som. A cabeça tremia e o sorriso ocupava a face. Só Jesus! Gritava o 

corpo. Só Jesus! Ao passear pelas ruas dizia aos berros que ele próprio, o corpo, é um 

hotel de quinta categoria. Gritava noites em claro, no desejo de que alguém o escutasse e 

o arrancasse dali, para muito longe daquele lugar. Bebia por isso. Dançava por isso. 

Rodava por isso. Era preciso um cansaço.  

Decide furar os próprios pés num Serão Performático. E aquele sangue espesso espalhado 

no chão cheirava ‘vida e morte’, causava espanto e mal estar. Mas por quê? 

Perguntavam. Por quê?  Parou. Foi que o corpo velho viu o mar pela primeira vez. 

E depois veio aquela onda branda que acalmava os nervos e o corpo passou a vestir-se 

somente de branco. Raspou a cabeça e costurou as estrias que marcavam o ventre feito 

fissura aberta de um animal rajado de listras. Aprendeu a controlar o próprio descontrole: 

vômitos na hora certa, mastigação com alargadores de boca, movimentação de um corpo 

retorcido, chicotadas sobre um corpo escravo açoitado. Engolia mechas inteiras do cabelo 

à frente, até perdê-lo de vista, e devolvia-o na certeza que já não poderia ir além. Enfiava 

agulhas por entre a unha e a carne de maneira tão sutil e delicada, de um jeito tão leve e 

poético que já não se sabia onde estava a beleza e o horror. Jogava-se nu contra as 

paredes.  

Media forças com o outro: tapas na cara, gritos exaustivos, pedras no cabelo. Uma 

medição de forças que nada tinha a ver com a afirmação de si, nada se podia dizer sobre 

uma dialética, se homem ou mulher, se branco ou preto, se rico ou pobre. A medição de 

forças vinha do próprio esforço que o corpo tinha de fazer para se expressar. É mais que 

uma medição, é todo um esforço que o corpo entra, uma tensão que ele habita, 

expressando-se ali com todas as marcas, os colapsos, as dores e gaguezes das desgraças 

de um corpo.    
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CONVERSAÇÕES COM O GRUPO EMPREZA 
 

 

Mariana Marcassa: O que vamos fazer aqui é dar continuidade à nossa prática de 

conversas. Podemos começar com a nossa experiência mais atual. Estamos em Brasília, 

acabamos de atuar como Grupo EmpreZa dentro de um evento em que fomos convidados 

[1277 Minutos de Arte Efêmera] onde fizemos um Serão Performático. Está tudo 

quente... 

Estou interessada em saber quais são as sensações deste estado performático? Como é 

estar em performance? Que estado é esse? O que produz no corpo? Que experiência é 

esta neste tipo de performance que fazemos? 

Rafael Abdala: Antes de eu entrar no Grupo eu via os trabalhos de vocês. E tinha por 

vício, ao me deparar com um trabalho de arte, fazer uma reflexão sobre aquilo que estava 

vendo. Traçar um pensamento cognoscível. Interpretar, analisar... Procurava ler e 

entender as metáforas e os símbolos... Ao entrar para o EmpreZa isso mudou.  

Minha primeira performance na vida foi o Sangue Bom.. Lá em Goiânia... E no ato da 

performance aconteceu uma explosão muito intensa de sensações em meu corpo. Eu 

nunca tinha me deparado com uma situação daquela. Eu estava munido dos materiais 

necessários para a realização da ação. No caso era uma navalha (gilete, lâmina) e eu tinha 

que incidi-la sobre a palma da minha mão. Houve uma negociação ali, num campo que... 

Não foi racional. Foi uma negociação sensorial. Naquele momento eu tive que me propor 

uma sensação que nunca havia experienciado sendo ativo. Já me machuquei e tal... É 

outra coisa. Agora, eu agindo no meu corpo daquela maneira nunca havia acontecido. É 

engraçado pensar, mas foi libertador. Foi uma experiência libertadora. Naquele momento 

eu acho que rompi muitos tabus. Entrei num estado paradoxal. No sentido de que os 

meus paradigmas iam mudar a partir daquele dia. E mudaram. Agora, narrar a 

experiência mesmo eu não vou conseguir, se deu num campo do indizível. Não tenho 

como explicar.  

Mas tentando tirar alguma coisinha daí, eu diria: a primeira grande sensação que eu tive 

foi uma sensação próxima de algo libertador. 

Mariana Marcassa: Algo se abriu?  
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Rafael Abdala: Algo se abriu. É... Ou rompi algo. Ou eu entrei ou eu saí. Foi uma situação 

de transito para algo maior. De um lugar para outro maior. 

Agora trazendo um pouco da minha experiência no Grupo... O que tivemos neste evento 

foi algo bem próximo do que vivenciamos no MIP. Esse confluxo de mentes e corpos 

tentando criar novos discursos a partir de línguas completamente abstratas, ou não. É 

interessante ver o que metaforicamente é dito. São pessoas que se propõem a investigar 

um campo de conhecimento que elas estão buscando expandir.  

Mais que investigar é REALIZAR este novo mundo, ou seja, pessoas diversas trabalhando 

com arte para um sentido de Realização. 

Realizar: Ser ativo na construção. Agir na realidade para atualizar a realidade. Investigar 

essa realidade para re-alizá-la. 

Mariana Marcassa: Fala daquela experiência que você contou uma vez. Sobre a visão que 

você perde. Uma “não visão” que você chama. 

Rafael Abdala: Aconteceu no Itauçu. Primeiro que o movimento da ação que faço no 

Itauçu é ele próprio vertiginoso. Mas provoca uma cegueira pontual, de um “olhar mas 

não ver”. É um fenômeno da percepção. 

Mariana Marcassa: Você diria que é entrar num outro estado da percepção? 

Rafael Abdala: Eu não diria que ela ‘entra’, mas acho que a percepção se desdobra. Ela 

não se torna uma “outra coisa”, mas ela se torna uma “coisa a mais” ou “diferente”. Essa 

cegueira é muito estranha. Primeiro que ela desarticula a noção de tempo...  

Ontem foi estranho. Quando fizemos o Como Chama fiquei lá muito tempo e pensei: cara 

passou muito tempo! 

João Angelini: No Como Chama? Puxa você não imagina o quanto a sua presença foi 

rápida neste trabalho! 

Rafael Abdala: E eu juro para vocês, eu levantei a cabeça, olhei e não vi nenhum de 

vocês. Eu vi o público! Mas eu cacei uma roupa branca, uma gravata preta, uma chama 

queimando e não vi ninguém: vou embora só estou eu aqui!  É muito louco esse 

deslocamento, eu saí achando que era o último, que a performance já pedia o seu fim... 

Então eu desci para o camarim e pensei: cadê o povo? Subi e estavam todos os outros 

performers lá. Quando eu subi desintoxicado, porque daí eu já voltei eu-eu. Até eu chegar 

no camarim eu ainda estava neste estado. Enfim, ao voltar para cima no local da 
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performance e já desintoxicado, pude acompanhar o resto do nosso trabalho.. Me 

perguntei: cara, o que é que aconteceu? 

É indizível, narrei aqui passo a passo, em 3ª pessoa. Mas o que aconteceu mesmo eu não 

sei explicar, mas que houve um tipo de deslocamento da minha percepção houve. 

João Angelini: Você está perguntando como a gente se sente no estado de atuação da 

performance? 

Mariana Marcassa: Perfomance que estado é esse? 

João Angelini: Para mim não é muito diferente das outras coisas que eu faço: no palco, 

nos shows, na aula... Essa situação de estar diante de um público para a realização de um 

ato poético não me altera muito, eu não fico ansioso, nervoso... Eu ajo de certa maneira 

muito próxima de uma postura no cotidiano. Vejo tudo o que está acontecendo e ao 

mesmo tempo. Tipo controlador de mais. Não me afeta o estado em performance. Não 

me afeta como afeta o Rafael. 

Ao mesmo tempo eu entendo quando o Rafael diz: “eu desci para o camarim e já voltei 

para o eu-eu”... O seu eu-eu não é menos personagem que o seu eu-performando. Você é 

sempre personagem, você está sempre atuando, de maneira que você não existe “um” 

Rafael, “um” João puro e neutro que não está com máscaras para se apresentar. 

Rafael Abdala: Mas o que eu disse é que eu volto des-tensionado, eu estava em tensão e 

depois eu des-tensiono.  

João Angelini: E a Mariana pergunta: você entra num estado? Não é que eu entro ou saio. 

Você está num diferente que não é o artificial, pois o outro também não é o natural. 

Óbvio que são diferentes, mas não existe essa hierarquia de um ser mais próximo do 

natural e o outro ser mais próximo do artificial.  

Mariana Marcassa: Mas não é nada disso. 

João Angelini: Mas às vezes parece muito isso: “Eu aqui sou um ator e agora não sou 

mais...” Para mim a situação do ato performático... Eu não tenho experiência nisso. Falo 

até onde minha experiência pode alcançar. Começou me incomodar isso outro dia, vou 

estender para outros tipos de performances que tenho, como na banda, ou dando aulas, 

como orientador na faculdade. Me incomodou quando eu percebi que fui tocar num 

show eu estava com a mesma roupa! A mesma que uso para dar aulas, a mesma que uso 

nas reuniões do EmpreZa, a mesma sempre... Eu não mudo, é muito chato, é monótono. 

Passei a perceber que me faz falta começar a me deixar a afetar por essa condição 
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especial. Tocar para duas mil pessoas não é a mesma coisa que estar no café aqui com 

vocês. 

Eu sempre tive essa coisa babaca de “não vou me permitir um encantamento muito 

grande por isso” e isso chegou ao ponto de pasteurizar a minha roupa! Vocês viram a 

piada do meu chefe: “João você tem que trocar de cabelo e de roupa!”.  E é claro, ele 

nunca me vê diferente. 

De repente este estado de permitir ficar cego, permitir afetar, permitir entrar em transe... 

Eu não me permito ainda. 

Mariana Marcassa: Mas você disse que tomou consciência de que esta experiência te faz 

falta... 

João Angelini: Eu acho que curto menos. Eu acho que é mais divertido se deixar permitir 

afetar por isso, brincar mais com tudo isso. 

Mariana Marcassa: Eu creio que existem algumas experiências que são mais fortes e 

significativas que nos provocam saltos de diferenciação. É isso que estou interessada. E 

como a gente trabalha com performance eu quero saber como isso se dá na experiência 

da performance. O que desloca na própria subjetividade para cada um de nós? Talvez 

você não tenha essa experiência na performance com o EmpreZa, mas na sua vida e em 

algum momento deve ter. Como é que te desloca na sua subjetividade uma experiência 

arte-vida?  

João Angelini: Eu sou muito chato. Eu me encanto com muita coisa, é claro que me 

encanto... Mas eu não sei como dizer muito isso. É diferente é diferente... 

Keith Richard: Por exemplo, no começo quando você entrou para o grupo simplesmente 

se negava vestir-se de empreZário, mas agora isso está mudando... Isso é um exemplo de 

que a imagem de si mesmo já está mudando...  

Mariana Marcassa: Mas fala de você mesmo Keith. Eu me lembro da vez que você fez o 

descarrego no lançamento do livro do EmpreZa. Foi uma experiência fortíssima para você, 

me lembro bem que ao terminá-la você subiu para vestir-se e chorou muito. 

Keith Richard: Prefiro falar da performance que fiz hoje. Foi a primeira performance que 

fiz, e hoje, depois de oito anos realizei novamente. Roubaram o apito do juízo final é uma 

imagem que evoca o profeta, o louco, o andarilho ou o brincante... Eu não saí dessa 

incógnita, e para me segurar neste lugar foi preciso manter-me neste estado que talvez o 

Rafael esteja falando aí...   
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Mariana Marcassa: E como é manter-se neste estado? 

Keith Richard: Então eu penso na intensidade da frase que escrevi há tempos, lá quando 

eu fiz três páginas de frases absurdas e escolhi esta. Ao mesmo tempo sobrecarrego esta 

mensagem com a interpretação que posso dar hoje e procuro me manter ali, no sentido 

que é para mim, dúbia e bem-humorada. Pensando na totalidade desta situação é que eu 

consigo realizar esta performance. E o contexto vai te alimentando, eu vi muitas pessoas 

de ordem religiosa e pensava em como elas estavam recebendo aquela mensagem... Se 

alguém me parasse e me pedisse uma identidade eu daria meu RG (mesmo não tendo) 

com total bom-senso e explicaria o porquê deste trabalho de arte. As pessoas riam da 

minha cara e esse é o tipo de reação mais comum, eu queria ver alguém não rir e fazer 

outra coisa. Como aquele homem que se irritou porque as pessoas estavam me filmando. 

Mariana Marcassa: Aquilo foi lindo, ele acreditou tanto na sua ação e mesmo vendo 

todas as câmeras atrás, ele te defendeu e perguntou: vocês já perguntaram a ele se ele 

quer ser filmado? Não passou pela cabeça deste homem que aquilo era um trabalho 

previamente pensado. 

Depois quero voltar com relação ao registro, pois é um ponto muito importante na arte e 

em especial na performance. Eu vejo que o EmpreZa tem hoje uma relação muito 

diferente com o registro, e isso se dá também pelo fato da entrada dos novos integrantes. 

Rafael Abdala: Eu quero falar de uma situação que me aconteceu. Eu tive um irmão que 

faleceu de leucemia e ele precisava de doação de sangue semanal. Por medo e bloqueios 

na época eu não doei sangue. Porque não suportava imaginar uma agulha sendo enfiada 

na minha veia, sei lá.  

João Angelini: Quantos anos você tinha Rafael?  

Rafael Abdala: 21 anos, não faz muito tempo.  

João Angelini: E você tem quantos agora? 

Rafael Abdala: 28 agora.  

É uma coisa muito estranha, porque isso gerou uma tensão horrível tempos depois 

quando eu fui fazer o Velário com a Aishá. Alguma coisa muito forte aconteceu quando 

de repente me vi numa performance, num trabalho artístico, onde eu me perfuro com 

uma agulha dessas de doar sangue, de maior milimetragem, e eu derramo meu sangue ali 

para um trabalho. Durante a ação me veio toda essa experiência na minha cabeça, veio 

todo esse embate. Que sentido agora eu estou dando para este gesto que eu não 
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consegui dar numa situação tão necessária? Eu não sei muito bem dizer sobre... Mas 

dentro do campo das sensações aconteceu ali algo muito forte que mexeu e mexe comigo 

até hoje. Num primeiro momento foi um embate de pesar, de culpa. Infelizmente meu 

irmão faleceu e veio uma responsabilidade retroativa sobre mim, e o próprio nome da 

ação é Velário... Eu fui atacado por uma série de sensações muito fortes. E nessa ação 

especificamente pude perceber, pude sentir a força transformadora da arte. Ao mesmo 

tempo me veio uma pergunta, que força é essa? Desde então eu passei a pensar o meu 

papel enquanto sujeito e artista... A vida inteira me passou neste momento... É a coisa do 

deslocamento temporal. E eu creio que este fluxo também atinge os presentes. E se 

alguma pessoa dentre todas que estão ali conseguir sentir o que eu estou sentindo, se 

transformar em algum aspecto... Então eu já me sinto feliz e satisfeito com o trabalho.   

Mariana Marcassa: Alguém já te deu essa devolutiva? 

Rafael Abdala: Já. No Itauçu teve um cara que ficava gritando durante o Serão, ele ficava 

tirando onda... E nós nos encontramos no MIP, ele saiu do Rio de Janeiro para ir ao MIP 

em Belo Horizonte. Percebi então que ele não era um espectador leviano, que gostava de 

acompanhar e estudar performance. Depois sentamos para conversar, pois eu fiquei 

curioso em saber o que o levou a agir daquela maneira. 

Foi curioso, primeiramente ele pediu desculpas a todos nós e foi me dizendo que ele agiu 

de maneira invasiva... Tudo que a gente fez ali provocou nele um processo de angustia e 

frustração e que com o tempo, digerindo essa experiência, ele achou formidável. E me 

perguntou com vontade: Por quê? Aonde vocês chegam com isso? Era intencional causar 

tudo isso em mim? Ele tinha curiosidade de saber mais do nosso processo e sobre as 

sensações envolvidas aí. Ele veio cheio de inquietações. Então eu falei da nossa intenção 

em alterar a percepção que já começa pela presença da cachaça em nossos Serões, narrei 

outros trabalhos... 

Mariana Marcassa: Hoje o rapaz que nos entrevistou perguntou qual é a linha de 

investigação do grupo. 

João Angelini: Eu acho que flutua. É uma dinâmica de ir atrás daquilo que te afeta. Você 

pega uma Sopa de letrinhas e um Cheia de graça, ou aquela intervenção com os balões, 

Garatujas...  É uma distancia absurda entre um trabalho e outro! E o que é muito chato é 

o EmpreZa ser convidado para os eventos por conta deste seu lado mais espetaculoso, do 

sangue, do embate, da chicotada...  
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Mariana Marcassa: Eu fico me perguntando se estes convites são feitos por conta de uma 

atração ao ‘exótico’ pelo ‘exótico’, ‘espetáculo goiano’ e todos os jargões que se pode 

construir em cima de um gesto forte e direto como o nosso. Ou se de fato é exatamente 

este ‘espetaculoso’ que interessa a todos porque é nele que mora a força do grupo? Se os 

convites vêm por este ou aquele motivo eu não sei, mas sei que a força do EmpreZa se 

encontra exatamente neste quase espetáculo, nesse quase terror que nossos trabalhos 

se propõem. Talvez nos interesse mais o horror e a dor. Horror e dor é um quase 

espetáculo-terror. No sentido de que é bem comum colocá-los na mesma panela. Mas 

sobre o horror e a dor eu falo depois. Em 10 anos muita coisa aconteceu. E eu percebo 

que o grupo vem enxugando a sua poética, encontrando uma linha de pesquisa. No início 

existiam várias linhas de pesquisa porque as individualidades estavam muito presentes, 

era muito ego para pouco chifre de boi. Com o tempo o grupo vem se tornando grupo, 

mais consciente de uma poética coletiva. Propostas como Cheia de graça e Sementeiro 

fugiram para outro lugar... Não sei onde estão? Fica uma pergunta. Agora, com a entrada 

de vocês - novos integrantes - o grupo vem mais uma vez mudar. Chega a animação que 

nos oferece novas ferramentas de trabalho e abre outras possibilidades de criação. 

Animação e performance constituem nosso campo de pesquisa mas isso não responde a 

pergunta. Na performance, o que nos interessa? São vários os interesses? Então quais 

são? Como ganham forma? Como que do Bodystorm vem a performance? 

Aishá: É importante dar uma forçada nesse tipo de discussão para que a gente não fique 

sempre dentro de uma agenda de compromissos com outros, mas uma agenda de 

compromissos com a gente mesmo. 

João: É uma crítica que faço a nossa geração. Os artistas estão sempre em demanda de 

serviços. Abre um edital e se reúnem. Nós somos convidados para vir à Brasília ou Belo 

Horizonte e nos reunimos. Poxa, vamos fazer uma coisa solta? E hoje foi muito gostoso. 

Paramos uns 40 minutos e fizemos um Bodystorm, uma brincadeira com nossos corpos 

que virou animação... Isso abriu tantas possibilidades para a criação de outros trabalhos... 

Mariana: Isso vem se tornando um problema para o grupo. Estamos muito em função dos 

convites, dos projetos e das exposições. O que vem nos trazendo acidentes, pequenas 

queimaduras ou grandes queimaduras... Antes conseguíamos nos organizar previamente, 

tínhamos reuniões extensas, discutíamos as idéias, seus problemas, seus conceitos. Um 

“seguro de si” está fodendo com a gente. E essa correria vem fodendo o nosso corpo e o 
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nosso trabalho. Por um lado produção acelerada de ações, por outro atrofiamento dos 

estudos e discussões. Sensação sem pensamento? Isso não vai a lugar algum... 

Babidu: Mas Mariana a gente sempre se fodeu, ontem foi preocupante a queimadura do 

Rafael, ele se machucou um pouco... Mas eu já operei um joelho por causa do Carma 

Ideológico, já tive hemorragia interna por causa da Cintada a R$ 1,99. O desgaste do 

corpo sempre foi muito grande em nossos trabalhos...  

Mariana: É verdade. Mas o problema que aponto está na ânsia de dar conta de todos os 

convites, é por essa pressa que o grupo se fode. E o grupo “esquece” de pensar a atadura 

como proteção que deve envolver o corpo da Aishá durante o Como Chama. Esquece 

também de verificar a quantidade exata de álcool e algodão para não causarmos um 

fogaréu no corpo do Rafael e outros vacilos...  

No seu caso, no exemplo que colocou, está mais para quando o grupo se joga totalmente 

no movimento da performance de modo a causar hematomas.   

Me faz lembrar o texto da GraZi quando ela te encontra no Cabaré Voltaire todo cintado, 

cheio de marcas nas costas e na bunda. Naquele momento você era mesmo um escravo 

todo açoitado. 

DO SANGUE JÁ ENDURECIDO (texto de 2002: GraZiela Kunsch)  
After-ratos after-TRÊS PELADOS: E: o meu amor pelo Babidu  

  Grupo EmpreZa, Cintada a R$ 1,99  

Quando eu ansiava por uma resposta do editor de uma revista on line, na esperança (???) 
de que ele pudesse publicar a minha (de todos) crítica ANTerior e até mesmo 
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compreendendo e aceitando a negação ao meu pedido, encontrei estas palavras: "falo com 
você assim que eu conseguir pensar como incorporar seu texto singular". (POINT 
D'IRONIE). Caralho, e eu que achava que estava escrevendo um texto PLURAL.  
 
Então comecei a observar esta cabeça e este coração atrapalhados, e deu a maior vontade 
de interromper o texto DADocumenta bem como os pensamentos acerca da exposição do 
Daniel Buren, que ainda devo comentar, para falar de outro evento: uma performance do 
Fernando Peixoto, realizada (literalmente) na pele do ANTonio José (Babidu), ambos 
integrantes dos movimentos NEPP - Núcleo de Experimentação e Pesquisa em 
Performance e Grupo EmpreZa, sediados (???) em Goiânia.  
 
...  
 
É, talvez esta bagunça seja mesmo singular, mas aproveito o espaço (ou justamente a falta 
de espaço, "quando não se tem um tostão no bolso a gente se agita, delira, sonha possuir 
tudo" ) para falar que OS TEXTOS AFTER-RATOS TÊM A AMBIÇÃO DE SAIR 
DESTA INDIVÍDUA PARA FALAR PARA O MÁXIMO DE PESSOAS, TANTAS 
QUANTAS FOR POSSÍVEL, ou ao menos encontrar parceiros nesta tentativa faminta 
(???) de enterrar boa parcela da arte (???), que já cheira a carnificina (ISTO É APENAS 
UMA METÁFORA (???) MINHA E DO ZÉ CELSO, O PROBLEMA É JUSTAMENTE 
O NÃO CHEIRAR A NADA, A ASSEPSIA).  

Recuperando os ideais (e PRÁTICAS) do Cabaret Voltaire - fundado em 1916 pelo 
escritor alemão Hugo Ball, que, ANTes de morrer, abandonara a poesia (???) para morar e 
trabalhar junto aos camponeses pobres (???); ANTonio José Drummond, apelidado 
carinhosamente (???) Babidu, aluno do curso de Artes Plásticas da Federal de Goiás, abriu 
as portas de sua (de todos) república para uma semana de ENTRETENIMENTO: muita 
cerveja, muita maconha, boa (???) música, colchões espalhados, redes, filmes, debates, 
performances. "Ali não há repressão", queixava-se a dona de casa Maria Alves de Souza, 
vizinha do local.  
 
Eu poderia aqui tentar elucidar este impulso que tem feito jovens artistas transformarem 
suas (...) casas em espaços culturais (???) independentes e livres (ALÉM do Babidu, tem o 
Jorge Menna Barreto e a Casa do Jorge, em Porto Alegre; o Ducha e o A.N.T.I: Teatro, no 
Rio de Janeiro; entre outros, deixando claro que não estou falando das pequenas galerias 
nem dos jovens artistas que ambicionam ser marchands); voltando, eu poderia falar aqui 
dos espaços que apareceram como alternativa à subversão (!!!) que é o mercado de arte, 
mas neste texto vou me ater a uma única performance apresentada no Cabaret Voltaire 
goiano: sem título, MAS: no cartaz:  
 
"PROMOÇÃO CINTADA 1,99".  
 
Encostado na parede, pelado, Babidu aguarda passivamente os espectadores que 
pagam R$1,99 ao Fernando Peixoto (autor da performance) para bater nele. ANTes, 
o próprio Fernando dá-lhe uma porção de cintadas.  
 
A leitura óbvia do trabalho, do espetáculo da violência, e da gente pagar por essa violência, 
tornando-nos cúmplices e até mesmo agentes da mesma, não me interessa. Uma segunda 
leitura, um pouco mais elaborada, que apresenta o Fernando (elegantemente vestido) como 
intermediário - o museu, a galeria, o marchand, o curador, o patrocinador etc - entre o 
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público e o artista (desnudado e antecipadamente vendido), também não me interessa. 
AGORA: chegar a Goiânia e encontrar o amigo todo arrebentado, faz-me pensar em um 
monte de coisas,  
 
André Komatsu batendo a cabeça contra a parede até quebrá-la(s); Tiago Judas vestido de 
palhaço e rolando as escadarias da FAAP abaixo várias vezes; Mauro Gasiglia amarrando 
o pênis e o peito com linha e agulha, e depois se amarrando inteiro com Maurício Ianês ; 
Paulo Veiga Jordão e Fernando Peixoto alternando tapas e mais tapas na performance Sua 
Vez; o Fuzilamento de cimento no Marcelo Cidade (!!!); e a simplicidade e (quase) 
eficiência da Roleta Russa do Luis Andrade; só para citar exemplos recentes, MAS: 
voltando à performance com a participação física do espectador,  
 
Ritmo zero, Marina Abramovic, 1974: "Instruções ao público: há 72 objetos sobre a 
mesa, os quais cada qual pode usar em mim como desejar. Performance: eu sou um 
objeto. Duração: 6 horas (das 20h00 às 2h00). Durante este período eu me 
responsabilizo totalmente."  
 
Sobre a tal mesa, onde ficou deitada, Marina colocou desde objetos (aparentemente) 
inofensivos, tais como batom, sapatos, casaco, flores, TINTA AZUL, câmera Polaroid, sal 
e açúcar, até os (aparentemente) mais perigosos, tais como álcool, faca de bolso, tesouras, 
correntes, um garfo, um revólver e uma bala de revólver.  
 
...  
 
E se um espectador colocasse o revólver com munição na mão dela, apontasse na sua (na 
do espectador) direção, e apertasse o gatilho, mexendo nos seus (nos dela) dedos? Ela se 
responsabilizaria pela morte desse homem?  
 
Sim, certamente, mas que coisa estúpida é essa de se matar e de matar pela arte??? Ou 
será que não é tão estúpida assim???  
 
Estou lembrando do debate entre o Núcleo Performático Subterrânea (na ocasião 
representado por mim e pelo George Maciunas), o Grupo EmpreZa (com a presença de 
quase todos seus integrantes e do Allan Kaprow) e espectadores, na casinha, em 8 de maio 
deste ano, durante a exposição Serão performático :  
 

 

Grupo EmpreZa, Vômito - Sopa de Letrinhas 
 
Eu questionava o fato de as performances do grupo goiano serem ensaiadas e re-
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apresentadas, argumentando que os ensaios e as repetições das apresentações estariam mais 
próximos de uma idéia de teatro (???) do que de uma idéia (da minha idéia autoritária) de 
performance (de que a mesma precisa nascer com_o imprevisto, por exemplo); ao que o 
Babidu respondeu (mais ou menos): "Não se trata exatamente de ensaiar a performance, 
mas de tornar a ação possível. Se eu quero vomitar no Fernando eu preciso aprender a 
vomitar. E o teatro trabalha com representação; na nossa performance, a gente está de fato 
usando o nosso corpo e a nossa identidade, não é um personagem que finge tomar a sopa 
de letrinhas e finge vomitar no Fernando, mas eu mesmo, Babidu, comendo, vomitando."     
 
ALÉM, estou lembrando do pessoal correndo para longe de mim ao perceber que eu 
segurava o copo com parte do sangue do Clemens Krauss já endurecido, e por que é 
que todos tiveram ânsia de vomitar ao me ver brincando, na calçada, com o sangue 
do Clemens já endurecido?  
 
Por que é que, ainda hoje, a Body Art (entenda-se: não o movimento que aconteceu com 
toda força especialmente nos anos 70, mas seu conceito) (???), choca/mexe com as pessoas 
com tanta facilidade?  
 
Arrisco responder que pouca gente ousa trepar no meio da rua, que pouca gente ousa se 
prostituir (pensei esses dias que a prostituição é a forma mais digna de emprego, o que não 
significa que seja uma profissão digna, MAS: é a mais digna de todas, ao menos a mais 
direta e menos hipócrita), que tanta gente acha que sabe o que é liberdade, que acha talvez 
que liberdade é fazer o que bem entender, quando a liberdade maior é a gente se entregar 
completamente na mão do outro (???), abrir as pernas para o(s) desconhecido(s), gozar e 
morrer a cada instante.  
 
MAS: já não estou entendendo nada do que estou falando, quem sabe retomar o Cabaret 
Voltaire goiano e a performance do Babidu apanhando, MAS: que cada um (não) chegue 
às suas (de todos) conclusões, a tentativa deste texto, como anunciei na epígrafe, é não 
apresentar uma opinião After-ratos e fechada, MAS: estimular pensamentos, agitar 
corações, ou talvez seja pretensão demais, foda-se, mas que eu não seja a única pessoa 
atrapalhada e em processo nesta vida, e que eu deixe de ser singular (entenda-se: solitária). 
Escrevi ao Arthur Leandro comentando as idéias para o "JORNAL", a ser lançado 
em 2003.  
 
 

    Andaluzita 
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ALÉM, o meu amor pelo Fernando eu ainda não posso declarar, já que ele não topa (ao 
menos não topou) a três e já que já foi declarado e você pediu para eu (para a gente) 
esperar alguns anos. Pois eu não espero coisa nenhuma. Fodam-se todos os homens que 
têm medo de amar. Daí o meu amor pelo Babidu, que não pensa demais e sai se atirando 
pelado na parede , na rua, no chão da edícula da casinha (...), em todas as partes. Para você 
parar de dizer que eu nunca falo de você.  
 
Apêndice: LATIDOS    
 
Por OnDE AndaRÁ a minha versão masculina, Ruy Cortez? Estamos entrando em outubro, 
um ano de Ruídos, na verdade acho que (quase) um ano sem ruídos: HÁ SANGUE, mas 
está endurecido, o que é mais triste do que era ANTes, acho. Saudades. Assim que eu 
chegar ao Brasil a Editora Pressa vai (vamos?) aprontar todo aquele material, pensei que é 
besteira deixar aquele vermelho vivo escondido.  
 
 

Notas  
 
Inventado pelo escritor francês Alcanter de Brahm no final do século XIX, o "Point 
d'ironie" ("Ponto de ironia"), é uma marca de pontuação a ser utilizada no final de frases 
(como um ponto de exclamação ou de interrogação) para indicar passagens irônicas em um 
texto (???) (!!!)  

CIORAN e KUNSCH, Graziela. "Provocação à soberania do júri", In: número de inscrição 
624 (carta -projeto - Monalisa Rejeitada(os)). NONONO Salão da Bahia: Editora Pressa, 
2002  

Condições de interferência: um diálogo entre Mauro Gasiglia e Maurício Ianês após a 
performance Permanecendo em silêncio, de Maurício Ianês, 10 de agosto de 2002, 
exposição Marrom, Galeria Vermelho.   

ABRAMOVIC, Marina e CELANT, Germano. Public body. Milão: Edizioni Charta, 2001.  

Grupo EmpreZa na Casa da Grazi (centro de contracultura de São Paulo), 7 a 30 de maio 
de 2002.  

Carma ideológico - performance na qual Babidu, pelado, sai correndo e se atira diversas 
vezes contra as paredes de instituições ideológicas (???), por exemplo a Igreja de Goiás 
Velho, no mapA de 2001. 

Quando existia o site Rizoma este texto de Graziela Kunsch foi publicado aqui: 
http://www.rizoma.net/interna.php?id=201&secao=artefato  
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Mariana Marcassa: Existem duas perguntas recorrentes ao nosso trabalho, um eterno 

retorno, uma repetição aparente. As pessoas costumam nos abordar com estas questões. 

Uma é a presença do feminino no empreZa: onde está o feminino do empreZa, se é que 

ele existe? Qual o uso do corpo feminino no EmpreZa? 

A outra é a respeito do masochismo. Há um tipo de experiência masochista no trabalho 

do empreZa? Particularmente não tenho respostas prontas para elas. Mas quero pensá-

las.  

Babidu: A performance ela surge na discussão do grupo, ela vem da experiência individual 

e do que incomoda a cada um. O estado performático, o transe performático, não está só 

na performance, ele também está no transe da pintura. O transe ele não é da 

performance, ele é um transe da produção, da criação. Na performance esse transe se dá 

no momento em presença. O transe da performance é exigido no momento tal, no 

momento em que a executamos. Nem sempre a gente consegue. E lá a gente enfrenta a 

dor, enfrenta o medo, enfrenta a vergonha. Eu tenho dificuldade em sentir dor, minha 

fisioterapeuta disse que eu tenho baixo limiar de dor, eu sinto pouca dor. Mas existe um 

enfrentamento com a vergonha, a gente acredita no que a gente está fazendo... Por mais 

ridículo que possa ser a gente vai sem medo de ser ridículo... A gente acredita tanto que 

vai e faz. Quando tu e Bia fizeram o Sua Vez vocês caíram na gaitada. Era laboratório. 

Aquele momento não era um momento do ‘ter que fazer’, aquele era o momento do ‘ter 

que experimentar’. 

O experimentar é importante, mas às vezes, perde muito gesto, perde fisionomia, perde 

expressão. Se a gente experimenta e refaz depois, no ato da performance, parece que 

alguma coisa se perdeu. Por vezes isso acontece. A gente costuma fazer laboratórios, mas 

outras vezes a gente faz é na tora. E a primeira vez é foda. A performance tem isso 

também: um tiro no escuro. O Aslan Cabral tentou vomitar uma vez e não conseguiu e 

esse “não conseguiu” se tornou um trabalho. 

Laboratório: descobrir como tornar aquele gesto-ação possível. Atualmente os 
laboratórios vem se chamando Bodystorm.  
Eu vim com os meus demônios, mas cheios de travas e barreiras. Foi importante no inicio 
deste processo a experimentação corporal. Com isso vocês criaram ambientes 
“espontâneos” para me fazer penetrar nesta atmosfera Grupo EmpreZa (Rafael Abdala). 
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Aishá: Como Chama - Foi a maior dor que eu senti na minha vida. Quando eu cheguei 

naquela ação eu sabia que iria envolver um pouco de dor. Mas quando chegou o 

momento da ação, foi uma dor nova. Eu não tinha condições de chamá-la de qualquer 

coisa. Porque minha régua de calcular e medir dor só ia até um lugar bem antes daquele 

que eu estava sentindo. Então eu estava experimentando uma nova dor. E eu confesso 

que estava com grande sede por ela... Que saciou. Não para o resto da vida. Eu fiquei um 

tempo resguardada sim, e agora estou me recuperando. Eu sempre tive sede por dor, de 

experienciar isso que envolve tantas coisas... Mas depois que a ação aconteceu... Foi 

pesado... Por mais que não tenha sido um grande acidente, foi um acidente e ainda hoje 

estou fazendo tratamento. E vem a preocupação: é meu corpo, se eu não sacaneio 

nenhum outro corpo desta maneira, porque o meu? Um calma-lá bem grande por qual eu 

estou passando e que venho saindo. Eu já estou novamente sentindo aquela sede que eu 

gosto, a de sentir de forma agressiva a materialidade. Uma das coisas que mais me dá 

tesão na vida é sentir materialidades. 

E eu sou muito grata a essas experiências em performance que estão acontecendo em 

minha vida agora, acaba que vai dando conta de coisas que eu vejo como problemas.. De 

coisas que me faltavam. A minha trajetória e criação foram de bastante obediência, 

contemplação e adaptação por uma cultura meio oriental, bagunçada por ser mestiça-

brasileira-descendente. Esse negócio de ter que aceitar, se adaptar e obedecer e agir só 

em prol do bem que já está definido deixava sempre uma coisa abafada e impedida à 

ação mais livre, ativa e criativa. 

Mas sobre a dor, eu respondi uma pergunta parecida no Cine Clube Cascavel quando 

passamos o vídeo Edadrebil (o reverso do sanduíche). No encerramento abriram-se 

perguntas e quando falamos um pouco sobre o trabalho do Grupo esta pergunta 

apareceu. Para gente não é sincero escapar da dor, fazer curva ou se desviar. São ações 

que envolvem dor mesmo, é sincero ir de encontro com isso.  

Keith Richard: Existe uma coisa aí. A palavra Sado-Masochismo. São coisas muito distintas 

e em constante associação. São práticas excêntricas, ligadas a sexualidade, ao prazer 

associado à dor. Isto não está de forma alguma presente na experiência individual de 

cada um de nós. E se estiver não chega nem aos pés das práticas de Marques de Sade, por 

exemplo. Já li muitas obras dele e até onde sei, ele fazia dessas práticas sua vida que 
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transformou em obra de arte. Essas experiências de Sade... Não sei julgar, mas me 

parecem baixas. 

O Como Chama é um ritual que fala muito mais de religiosidade do que de sadismo ou 

masoquismo.    

Mariana Marcassa: Mas religiosidade e sacrifício estão juntinhos... 

Keith Richard: Mas sacrifício religioso não é masoquismo. 

Mariana Marcassa: Será?  

Rafael Abdala: O que caracteriza um gozo flagelativo como sendo um ato masoquista é 

quando esse ato flagelativo termina no gozo.  

É a busca pela satisfação. É encontrar no fim, o prazer. Esse prazer pode ser físico - do 

gozar mesmo ou pode ser aquela satisfação de interpretar que aquela atitude vai lhe 

trazer algo muito maior. É a sede te pedindo para tomar chicotada.  

Mariana Marcassa: Mas será que a gente não faz isso pela arte? 

Keith Richard: Mas espera aí. Um segundo sentido não passa pela cabeça das pessoas? 

Elas não percebem que há um sentido no que estamos fazendo? Elas olham e pensam: 

Vocês estão se flagelando! Vocês gostam de fazer isso? 

Mariana Marcassa: Um masoquista tem muitos motivos para se colocar numa situação 

masorquica. Você está entrando em julgamentos. 

Aishá: Quando uma pergunta desta nos vem, ao invés de contrapor e dizer “não” de 

imediato, eu prefiro colocar:  bem, o problema é bem mais complexo. Sim, eu tenho um 

prazer em realizar isto de uma forma complexa, o prazer existe aí sim...  

E iniciar um processo de discussão em torno da performance... 

Rafael Abdala: Eu já fui abordado com esta pergunta, vocês são masoquistas? Então eu 

rebato perguntando: Você acha que somos? O que você sentiu? 

Mariana Marcassa: Estamos aqui dando nó em pingo d’água, vamos logo direto ao ponto. 

Não dá para evitar um pergunta como esta. Não quero resoluções, mas é preciso 

problematizar melhor esta relação empreZa-masoch. 

Existem artistas e obras de arte que se dedicam a pensar o público, a sua relação com o 

espectador-autor. O que é muito bacana. Mas não é o tipo de trabalho que nos propomos 

fazer. Levamos em conta o espectador, mas não fazemos para ele. Trabalhamos com 

experiências intensas e intensivas e isto promove algo neste espectador. A dor faz parte 

de como nos expressamos, por vezes é preciso passar por ela. Têm-se prazer com a dor 
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ou não... Vem sendo uma questão. Não estou certa se esta questão é nossa ou é do 

público. Me parece que é mais do público. Estamos bem com nossas dores, sem 

julgamentos se bom ou ruim. Nem sentimos tanta dor assim e isso já foi dito muitas 

vezes. Mas eu ainda quero explorar melhor esta relação empreZa-masoch. É mesmo uma 

pergunta que nos fazem freqüentemente...  

Keith Richard: Qual o estado que define a condição humana a paulada? É o sofrimento. 

Se não sofrêssemos se quer teríamos desejo. Estaríamos plenamente satisfeitos. Neste 

sentido estamos lhe dando com este algo mais amplo, com esta sofrida condição. Não é 

um masoquismosinho, uma dorsinha, um espetaculosinho. É um trabalho artístico, uma 

performance, que lida com o sofrimento e a dor. 

Rafael Abdala: Ainda há a idéia de que arte é necessariamente um meio de confluir 

prazer, ela tem que promover prazer, ser deleitosa, contemplativa... O nosso trabalho 

busca outros fins. A gente trabalha com a exaustão, o limite do corpo e talvez para um 

observador isso possa significar que somos masoquistas. A gente busca a sensação do 

gesto, a sensação da ação. 

Aishá: Quanto ao feminino... Eu penso que feminino e masculino não estão diretamente 

conectados com o feminino-fêmea e o masculino-macho. Existe feminino no macho e 

vice-versa. É curioso porque eu vejo muito feminino nos homens do empreZa. 

Keith: o que há de feminino e masculino no empreZa?    

Babidu: Mari, eu vou embora. 

Mariana Marcassa: Sério, para onde? Você já está na sua casa... 

Babidu: Eu vou dormir fora. 

Mariana Marcassa: Tá bom então. Volte amanhã bem cedo, pois eu vou embora. Pego o 

avião bem cedinho... 

E não é que Babidu chegou cedinho, expulsou a Aishá de seu lugar e se colocou na cama 

junto a mim. Tempinho depois acordou, nos fez um delicioso café da manhã com direito à 

tapioca e me levou para o aeroporto me contando mais de seus incômodos com relação 

ao Grupo.  
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CONVERSAÇÕES COM RÉS-DO-CHÃO – EDSON BARRUS E 

CECÍLIA COTRIM 

 

Eu participei de todas as edições. Eu acho que foi uma experiência surpreendente e 

empolgante para ambos os lados. Contribuímos para o Rés assim como o Rés contribuiu 

para o Grupo.  Um determinado ‘meio’ que existe hoje veio do Rés-do-Chão. O Rés formou 

um apadrinhamento coletivo. Tivemos muita contribuição do Rés para que 

desenvolvêssemos nossos trabalhos e amadurecêssemos nossas idéias.  O Rés sempre 

esteve presente apoiando, acompanhando, dando força e acreditando na gente... E a 

gente achava massa ir para o Rio de Janeiro e brincar e se divertir com a aquela galera 

toda e tirar a roupa e bagunçar e levar cagaço do Edson. Lá era uma vivência só de 

artistas, não tinha montadores, secretários, serviçais. A gente se auto-produzia. E o 

EmpreZa existe por causa disso, porque o Rés abriu porta para pessoas não conhecidas.  A 

Grazi também teve uma importância fodida, sem ela não teríamos conhecido o Rés-do-

Chão. Era justamente o momento do surgimento de muitas iniciativas independentes e de 

coletivos (BABIDU). 

 

Mariana Marcassa: Ontem na sua defesa de Tese você tocou num ponto que para mim é 

muito importante: “Entre o zero e o um há um intervalo e esse intervalo é o intervalo do 

acontecimento”. É deste lugar que quero conversar com você. Onde é que você vê isso no 

Rés? Quando o intervalo acontece? 

Edson Barrus: Identificar o espaço Booleano no Rés... Numa configuração do Rés e do 

Açúcar... Eu acho que eles em si já eram um espaço Booleano. Nós já éramos essa 

abertura entre as oposições ‘zero e um’. A gente chega numa instituição [FUNARTE-RJ 

onde se deu a primeira edição do Açúcar Invertido] extremamente enrijecida, 

representante da cultura brasileira, de uma cultura que não estava funcionando... 

Inadministrável. E a gente chega lá, aproveita um momento institucional para poder fazer 

uma grande abertura. E realmente faz, entra numa estrutura e faz uma abertura.  

Cecília Cotrim: Eu acho que em ralação às intensidades... Quer dizer, no Rés-do-Chão a 

gente está sempre no limite... Numa estrutura muito reduzida... E os acontecimentos 
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completamente abertos. Quer dizer, na verdade a intensidade dos acontecimentos é que 

determinavam o ritmo das ações, das intervenções, não havia estrutura. Neste sentido é 

a pura duração... O Rés sempre foi isso. 

A crítica da Luisa Duarte - lá nos primórdios do Rés - justamente apontava para isso, ela 

dizia: “O problema é que todos os acontecimentos se interpenetram e não há 

possibilidade de você experimentar uma coisa separada da outra.”  

A estrutura era essa onde você suspendia o tempo cronológico e as organizações todas 

deste tempo e deixava a duração explodir... 

Edson Barrus: Existia uma questão binária realmente na Arte. “Você está dentro ou você 

esta fora. Você faz parte ou não faz.”  

E o que a gente faz com isso? Abre aí um espaço de porosidade onde muita gente que 

estava fora, entra...  

Se você pensar que Rosalind Krauss fala que a História da Arte Moderna... É a história do 

MURO branco do MUSEU... E as tentativas de inserção do artista para pular este muro... 

Então você percebe que está aí dada a Instituição de Arte como coisa binária... E o que a 

gente fez foi abrir essa binaridade...  Com isso muitas operações foram cortadas. 

E a gente vai eliminar a operação de classificação, a operação de ordem. Reelaborá-las... 

O termo do Giordani Maia é perfeito para isso: “é turbulento porque é temporário”. É 

passageiro e é turbulento mesmo. É uma Quarentena. 

A gente não está dizendo para instituição ser assim, a gente aproveita um momento 

institucional para poder fazer outra coisa, propor outra coisa. É um momento de aposta 

no negativo, de negatividade.  

Mariana Marcassa: Mas como essa turbulência se apresentava? 

Edson Barrus: Ela se apresentava. Você não via. Muitas vezes para turbulência acontecer 

eu desaparecia. O controle tinha que desaparecer, o mantenedor. Não tinha essa de “o 

corretor de posturas”. Não tinha a idéia de ‘não pode’. Eu nunca trabalhei com essa idéia. 

A proposta real do Açúcar o que é? 

Tirar todas as paredes da galeria, botar fora, no chão, na rua e deixar o espaço aberto. Era 

realmente de fazer o movimento desta instituição muito rígida... Dessas paredes brancas. 

Esse deslocamento sem ficar agarrado nas paredes. E a gente fez isso com poesia nos 

ombros, a gente fez isso com os trabalhos na praia. De diversas formas... Por 

correspondências, utilizando mídias... Era uma configuração porosa... 
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Era uma nuvem, até porque o pó fazia essa nuvem, havia o barulho físico realmente das 

motosserras*, existia o barulho dos conceitos, existia o barulho do acontecimento. Estava 

parado e agora estava acontecendo, então só poderia produzir barulho... 

[*Desculpem o transtorno, estamos em obra. Proposta artística do Grupo Urucum, 

Macapá, para o Açúcar Invertido I. Consistia em tornar pó toras de madeira postas 

dentro da Instituição Funarte – RJ com a ajuda das motosserras.] 
 

Mariana Marcassa: E o jogo? Eu gosto de pensar o Rés e o Açúcar como um jogo de 

tensões. 

Edson Barrus: Pode-se pensar até mesmo como um jogo de futebol. No sentido de que a 

bola é como a chama, ela tem que queimar, se apagar não tem mais jogo.  

Se você perceber que as coisas aconteciam independentes de uma organização... Isso dá 

um jogo muito bacana. É muito autodisciplina, é muito respeito um pelo outro, é trabalho 

colaborativo. Enquanto um está se cortando lá no EmpreZa o outro foi providenciar algo 

para limpar porque o camarada estava se cortando e não se preocupou... E isso sem 

haver um combinado previsto... A cerveja acaba e quando eu me preocupo ela já está 

chegando. Jogo neste sentido: da manutenção.  

A coisa acontecia independente de mim ou não, tanto é que a coisa se mostra quando eu 

saio e o espaço continua sendo gerado. Então eu acho que é jogo sim, jogo no sentido de 

manter a chama acesa, ela não se apaga.  

Edson Barrus: A gente desenvolve o conceito de Hidrossolidariedade baseado em que? 

Baseado no conceito de auto-sustentação, auto-sustentabilidade. Que é um conceito que 

vem da economia da água do Rio São Francisco: Seja Hidrossolidário, use e não estrague. 

Então a gente adapta isso a uma política do Rés, à uma política de solidariedade. Uma 

solidariedade que funciona sem ordem, sem burocracia, sem sindicalização, sem filiação, 

sem hierarquia. Sem carteirinha, nunca tivemos uma ATA no Rés. 

Mariana Marcassa: Vocês se lembram de como surgiu um conceito ou outro do Rés? 

Cecília Cotrim: O conceito de Rés-do-Chão eu me lembro bem. Ele já havia sido 

inventado, mas foi fixado no dia em que pela primeira vez se tentou marcar com a 

Patrícia Canetti a divulgação do espaço - no Canal Contemporâneo - e ela responde então 

que não poderia noticiar um evento que se dava no terceiro andar de um prédio e que se 

chamava Rés-do-Chão. Aí o conceito se esclareceu! 
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Edson Barrus: O Rés tem poética autogerativa. Ao se recusar copiar os formatos 

estabelecidos, criávamos o nosso próprio formato. Ao recusar fazer programação, não 

querer agenciar o excedente cultural, como prometendo um doce: “se você expuser aqui 

eu te dou um doce”... Ou seja, fazendo a mesma política do sistema de forma mais barata 

e precária. Exercendo o mesmo sistema de poder e de administração... 

O que adianta criar um espaço se a gente não propõe nada? Então, naquele momento em 

que não havia nenhum paradigma, talvez o paradigma mais honesto fosse, pelo menos, 

não nos submetermos a essas coisas idiotas: papel couché, primeiro você e depois você, 

políticasinhas, gerar inimizades entre artistas para conseguir espaço. Nós tiramos a 

“escadinha”, ela existia, mas para ir ao banheiro, para namorar. Era uma linha de fuga, 

mas não era uma escada de ascensão. 

A gente tinha como idéia des-hierarquizar, horizontalizar... Então, se a coisa ela não 

rolava não rolava. Exercitávamos isso naturalmente. Depois de três anos vem gente dizer 

que não sabia que poderia contribuir para cerveja... Mas porque tinha essa liberdade... 

Não tinha alguém controlando quem entrou e quem saiu ou te apontando “você não é 

dos nossos”. 

Mariana Marcassa: Me conta de um acontecimento porrada que te deslocou? 

Edson Barrus: Quando ia ter a festa no Açúcar Invertido I... A proposta da festa foi do 

Marcelo Cuco. E o coordenador do Açúcar Invertido (coordenador da Funarte?) vem da 

CASACOR - foi bem sintomático - desesperado para o Rio de Janeiro, porque soube da 

festa e neste momento a proíbem. Então colocamos um papel escrito à caneta na frente 

do Açúcar dizendo que a festa seria no Rés-do-chão. Neste momento o Rés estava todo 

escuro porque o Fernando Ferraz estava experimentando o trabalho dele que envolvia luz 

e som. Raquel Rosalem chegava de São Paulo com seus equipamentos: computadores, 

etc... E me pediu para guardá-los. Subimos e guardamos no meu guarda roupa. E naquela 

felicidade de estarmos nos vendo e querendo conversar, eu digo bem assim: Vamos 

descer? E ela fala bem assim: E? 

Eu olhei e realmente meu quarto estava lotado de pessoas que eu não conhecia, eu tive 

noção perfeita de perda total de território. Eu estava rodeado de pessoas desconhecidas. 

Uma multidão no meu quarto sentado na minha cama, sentado no chão. E eu ali seria voz 

vencida, é melhor eu ficar quietinho... Coisa de perda território. 

Mariana Marcassa: Que sensação foi essa? 
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Edson Barrus: Uma sensação horrível, um “eu sou minoria onde eu era cem por cento”. 

Onde em outros momentos eu sou cem por cento. 

Eu perdi o território, não é? Isso é acordo comum, o comum ele leva a isso se ele 

realmente existir, caso contrário ele é outra coisa, é sociedade. 

Outro momento foi quando Marcelo Cuco trancou a porta do Rés e deixou todo mundo 

trancado. Não é o problema do trancar. O problema foi como trabalhar a minha própria 

reação com tudo isso. A princípio fiquei puto e expulsei o Cuco da minha vida. Depois tive 

que repensar se eu não estava tendo uma postura autoritária e julgadora na minha 

própria casa. Porque o Rés-do-Chão era na minha casa e tinha que passar por essa 

questão. Mas Cuco percebeu tudo isso e depois conversamos sobre essas questões e 

resolvemos sem nenhum ressentimento. Foi um momento difícil, porque você tem que 

repensar coisas que devem ser re-arranjadas dentro de você, para que a situação 

acomode e que você possa continuar trabalhando.  

A cada momento aparecia uma situação nova. O Rés tinha muito dessa coisa porque ele 

produzia situações. O próprio “furar os pés do Grupo EmpreZa” foi uma polêmica muito 

forte que extrapolou o Rés e durou para além da performance.  

[“furar os pés do Grupo EmpreZa” = Passante: trabalho do GE realizado por 

Fernando Peixoto no Rés-do-Chão. O trabalho foi realizado uma única vez e consistia 

no performer pregar (perfurando) seus pés em dois grandes livros.]  

 

Cecília Cotrim: Me impressionam determinados momentos cruciais das vivências do Rio 

de Janeiro e que passaram ali por dentro. Por exemplo, na noite em que Márcia X morreu 

era o aniversário do Rés-do-Chão, comemorávamos no dia de Iemanjá e eu sempre fazia 

uma sopa. Eu estava com capim-limão... Esse foi um momento muito estranho... Quando 

eu abri o capim-limão, ele tinha uns dois metros de altura... Eu abri e ele era o cabelo da 

Márcia, ali na nossa frente. E então todos vieram cantar, fizemos um Réquiem para 

Márcia X. 

E foi muito esquisito porque você via que o Rés, além de produzir um satélite de si 

mesmo, era um satélite do circuito de arte. Tanto esse contraponto afetivo, quer dizer, no 

dia seguinte quando fomos ao cemitério da Márcia sentíamos que aquilo já havia 

acontecido e podia-se dizer que o velório foi no Rés-do-Chão. Isso é um atravessamento 

da História da Arte que é afetivo. Nessas horas também se apagam quaisquer 

ressentimentos e brigas. O Rés congregava.  
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Como também quando vem o curador da Documenta para o Rio de Janeiro, ele quer vir 

ao Rés-do-Chão. E foi, mas ele não tinha noção de onde estava, foi preciso eu dizer que o 

Rés era a casa de um amigo que morava em Paris. Tem momentos que você precisa 

enfatizar o caráter publico do Rés e em outros é necessário enfatizar que o espaço era a 

casa de um amigo. Ou seja, não estamos na sub-sede burocrática das inscrições para a 

Documenta de Kassel. Então existiam esses estranhamentos, esses são exemplos limites. 

Edson Barrus: O revólver do Luis foi um dos momentos mais complicados, não é? Eu 

estou de uma ressaca horrível, amanhece sábado e o Rés-do-Chão uma bagunça, sandália 

suja, tudo espalhado. E Luis diz para não mexer em nada. Então ele chega na hora e 

coloca um revólver com as balas em cima da mesa do computador. Foi um trabalho super 

difícil para mim porque eles brincaram, fizeram a roleta russa. 

Mariana Marcassa: E você não? 

Edson Barrus: Logicamente, eu não sou idiota e não preciso experimentar uma roleta 

russa. Só vou fazer isso quando eu quiser me suicidar... Gracinha... Existem outras 

maneiras de viver perigosamente e eu já vivo perigosamente. 

Mas enfim, e se acontecesse alguma coisa? Era um trabalho que colocava em problema a 

existência do Rés. O Rés enquanto um espaço de liberdade era muito problemático por 

que... Quem procura acha. Então o pessoal estava muito a vontade, e essa coisa do 

revolver foi muito séria. Produziu uma tensão muito grande e você fica pensando: mas e 

esse trabalho? Ao mesmo tempo em que você também sabe que é o único a ter 

condições de bancar esse trabalho. 

Mas teve um que eu não banquei. Não banquei. Era um caixão de defunto lá na minha 

sala e exatamente por morar lá eu disse: O caixão lá na FUNARTE tudo bem, mas na 

minha sala não. Não gosto de caixão de defunto e não quero dormir com ele. Aí é outra 

coisa... É limite da incapacidade, eu disse, eu não consigo isso! Era limite da incapacidade 

e não da burocracia. 

Cecília Cotrim: Mas os limites eram dados sempre na hora. 

Edson Barrus: E eram limites deste tipo, da incapacidade. Eu posso muito bem dizer: eu 

não consigo isso, é meu limite! Todo mundo entrou no cachão lá na Funarte e eu não 

entrei!  

Mariana Marcassa: E também existiam limites que não passavam por você Edson. 

Passavam pelos outros integrantes do Rés... 
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Cecília Cotrim: Você não sabia o que ia acontecer. Eu sempre cozinhei sozinha e no 

máximo com o Tato. De repente eu estou numa cozinha em Macapá em que eu viro uma 

pessoa cortando legumes e aprendendo a fazer um prato. A sua relação com seu trabalho 

era sempre mudada. 

Mariana Marcassa: Como é esse “fazer sopa” no Rés-do-Chão? Como você propõe esse 

fazer sopa que é também arte? Suas sopas fazem parte da própria dinâmica do Rés-do-

Chão, é um de seus trabalhos neste espaço... 

Cecília Cotrim: A sopa que fiz em Macapá foi uma das sopas mais lindas, ela foi feita 

dentro da Universidade Federal do Amapá. Na verdade eu sempre tive no Rés, no Rio de 

Janeiro, pessoas que me ajudavam e cortavam os ingredientes... Eu gosto muito quando 

vocês do EmpreZa falam do aquecimento, dos encontros como aquecimento. E a cozinha 

ela é esse aquecimento. E neste dia em Macapá houve todo um atravessamento de 

Arthur Leandro muito forte nesta sopa, por exemplo, ele começou a trazer dandá-da-

costa para eu colocar na comida. Então fazíamos o caldo da sopa primeiro com dandá-da-

costa. Uma erva da Amazônia usada para macumba, erva de feitiçaria, usada para 

trabalho e limpeza... Então minha sopa começou a ter que ser feita com dandá. E eu 

carregava daqui para a França as raízes de dandá que ele me mandava da Amazônia. A 

sopa ia ganhando experiência com quem vinha, com quem entrava no trabalho.. Os 

nomes que Edson dava às sopas, coisas hilárias... Uma vez chegou o Ducha no Rés-do-

Chão louco para comer escorpião! A gente chamava o pessoal para sopa, mas eram 

outras coisas envolvidas ali, a sopa era uma desculpa. Então: Sopa de abóbora com 

escorpiões. E Ducha chega querendo comer escorpião. Mas era uma brincadeira onde 

estávamos comemorando o aniversário de todos os escorpiões no 31 de outubro junto ao 

dia das bruxas, por isso abóbora com escorpiões. E vinha gente para tocar, para cantar, 

fazer trabalho, leituras, conferencias. Quantas conferências o Yann fez no Rés?  As sopas 

iam alimentando as pessoas que estavam ali e com isso também sofriam mudanças, as 

sopas iam ganhando outros ingredientes. 

Eu aprendi a fazer uma mojica em Belém. E a mojica ela é linda por que... Virou o prato 

mais impactante, feita só por mulheres. É uma comida que ninguém agüenta mexer 

sozinha, ela é uma comida para ser feita por vários braços. Então eu fiz essa mojica no 

terreiro de Arthur lá em Belém. A sopa ela tem essa mobilidade e vai ganhando 

ingredientes.  



61 
 

[Dandá-da-costa: Erva do Orixá Oxum, empregada nos rituais afro-brasileiros nas 

oferendas dedicadas a este Orixá. Tem sido usada no tratamento de esterilidade 

feminina e problemas das glândulas pineal, tiróide e hipotálamo. Parte usada: raiz por 

decocção ou ralada em chás diários. Também usadas nas sopas de ccc no Rés-do-

Chão. “A Oborin edánda no ebó”.] 
 

Edson Barrus: É um momento de convivência também. É um momento em que se passam 

muitas coisas. Você percebe que a sopa está totalmente registrada, nunca foi algo 

secundário.   

Mariana Marcassa: Contem um pouco de como eram as vivências do EmpreZa no Rés-do-

Chão? Como vocês vêem o EmpreZa no Rés? O que o EmpreZa proporcionava ao Rés? 

Cecília Cotrim: Depende de que EmpreZa e de que Rés. São tantas maneiras, é diferente 

quando chegam 3 meninos em Metz brigados com Arthur... Cadê minha faca, cadê minha 

faca? Estava com Arthur querendo matar os empreZários... Tinha dessas coisas também. 

Keith que é lindo, você com o vestido de noiva...Tem o mel, tem a cachaça. 

Edson Barrus: Foi engraçado quando Bia voltou pela segunda vez no Rés toda 

emocionada e disse bem assim: Que delícia voltar aqui! 

Porque foi no Rés que Fernando e Bia começaram a namorar e quando eles voltam para 

lá, voltam casados. Quantos filhos do Rés nós já não temos? O Rés ele vai além dessa 

coisa. Tinha casamentos, separações, brigas, amantes... Tem pessoas que odeia o Rés 

porque a figura tinha um amante no Rés. Então, a figura namorava e quando deixava a 

pessoa em casa voltava e ia namorar o amante no Rés. Mas o que é que o Rés tem a ver 

com isso? Eu vejo o empreZa em seus diversos momentos. O empreZa ajudou muito na 

construção da poética do Rés-do-Chão. A gente se deu muito bem com o empreZa. A 

gente construiu em dois minutos uma relação de amizade e de amor muito interessante. 

A gente tinha muito essa coisa de atuar na necessidade e o empreZa não tinha muitas 

necessidades. O empreZa foi quem nos fez funcionar como palco, porque vocês já tinham 

o espetáculo montado. Já tinha um trabalho pronto. Eu não vejo nenhum trabalho do 

empreZa que surgiu no Rés. Vocês vinham pré-programados. Porque o sistema de 

performance de vocês é bem diferenciado, vocês não fazem happening, não fazem 

improvisação. 

Cecília Cotrim: Tem uma partitura, mas a partitura vai mudando, inclusive porque ela 

muda mesmo. É diferente quando você diz ao Babidu: vai buscar seu ‘parceiro do cabelo’ 
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na rua. As performances também têm uma abertura, agora, o empreZa têm muita 

discussão antes de fazê-las.  

[‘parceiro do cabelo’, parceiro para a realização da performance Antropofagia. Na 

ocasião do Açúcar Invertido na França, Babidu teve que ‘caçar’ um parceiro nas ruas 

de Metz para a realização deste trabalho. O parceiro encontrado na rua tinha um 

cabelo enorme, até a bunda. Antropofagia: São dois performers homens, um atrás do 

outro. O performer de trás engole todo o cabelo do performer da frente até o seu fim, 

devolvendo-o inteiramente gosmento.] 
 

Edson Barrus: Eu vou falar isso porque era uma dificuldade que encontrávamos com o 

trabalho de vocês. Como o empreZa tem uma dinâmica empreZarial, um modo 

operacional empreZarial. Eu acho que não tem ata, mas tem uma ata ética entre vocês. 

Como tudo é definido em grupo então não pode mudar. Quem está representando o 

Grupo fica preso. E é muito engraçado porque vocês são muito bons neste sentido, a 

performance está totalmente delimitada, totalmente pensada, fechada, então não pode 

mudar. A pessoa não tem liberdade de modificar porque ela é um outro corpo. E aí o 

corpo é quase sem vida, é um corpo disponível. E isso é quase impossível na 

representação. Uma vez o Keith estava no Rés e faria o descarrego ao mesmo tempo em 

que Babidu faria o descarrego em Brasília. E eu perguntei: Porque sem roupa se o 

trabalho é com os cabelos? Vocês trabalham com farda, vão fazer o trabalho que passa 

por outro campo e eu só perguntei por que o nu, só isso. Eu só queria que ele me 

respondesse. Então ele me disse bem assim: Porque foi combinado. Então tá, isso só 

revela o caráter empreZarial de vocês no processo criativo. Aí na hora da realização do 

trabalho ele está com roupa, por insegurança dele. E isso dá o maior problema porque ele 

vestiu a roupa e descaracterizou o trabalho do empreZa. O que eu acho o maior absurdo, 

pois eu não trabalho com este tipo de coisa. Isso quase que criou um processo de 

inimizade entre a gente. 

[Descarrego: A ação se desenvolve entre dois performers. Eles estão vestidos (calça, 

camisa, gravata). O primeiro se encosta à parede e espera. O outro vai em direção a 

ele e grampeia todas as mechas de seu cabelo na parede, martela os grampos para 

que fiquem bem presos e sai. O performer com a cabeça presa à parede tira sua roupa 

e fica nu. Em seguida se esforça inteiramente para desprender-se da parede. Seus 

cabelos arrebentam. Neste caso, Keith não ficou nu e então veio a confusão.] 
  

Mariana Marcassa: Percebo que há uma certa imaturidade de Keith na época. Ele não 

soube te responder os reais motivos de fazer este trabalho nu. No fim das contas foi bom 
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ele ter experimentado com roupa, o que tornou possível a afirmação de que esta ação é 

para ser feita sem traje. Esta ação pede um corpo nu porque ela não passa simplesmente 

pelos cabelos. Ela passa por todo o corpo que se contorce, grita, treme para escapar de 

um aprisionamento que trajado, o corpo perde força, onde os mínimos movimentos são 

velados. O corpo nu traz às vistas todo este esforço, todo o tremor que vibra o corpo do 

performer vibrando assim todo o ambiente. 

Edson Barrus: Tem um empreZa ascendente também e isto muda a relação. O que a 

gente trabalhava no Rés era exatamente com isso. Como a gente dava espaço para as 

pessoas aparecerem então a visibilidade das pessoas era proporcionada. As pessoas 

ascenderam. Elas chegavam lá em casa totalmente dependentes, quase como bebes, e 

depois vão vão vão e vão engrossando pescoço e depois querem matar. E essa realidade 

passou por muita gente e passou pelo empreZa também. Uma coisa era trabalhar com o 

empreZa vindo de pau-de-arara, trazendo rapadura e fumo de Goiânia. Outra coisa é o 

empreZa que já está super-star, que já tem cabeça, totalmente diferente. Extremamente 

natural, mas aí já é o momento de não mais trabalharmos juntos dentro desta proposta, 

pode ser em outra. 

Mariana Marcassa: Houve de fato a nossa inserção no circuito institucional. E o Rés tem 

muito a ver com a nossa visibilidade. Esta inserção tem nos proporcionado bastante 

crescimento, no sentido de que é difícil aprender a lidar com as instituições. É o nosso 

maior desafio ultimamente: desenvolver certo tipo de consciência em relação ao nosso 

próprio trabalho a ponto de saber o que é ou não negociável. E se vale a pena ou não 

trabalharmos com esta ou aquela instituição e segundo os nossos interesses, nossos 

termos. Ao mesmo tempo penso ser vital o EmpreZa se conectar com algumas propostas 

mais independentes, não hierárquicas... Confesso que essa relação passou para um outro 

plano, vem sendo cada vez menos presente, postura da qual eu detesto. Esse ponto é um 

desacordo entre eu e o empreZa. Por esses motivos venho me envolvendo com o EIA, 

com artistas da América Latina e pessoas que estão a fim de produzir outros espaços e 

circuitos.  

Pode ser que aparentemente você não veja o surgimento de trabalhos do EmpreZa 

dentro do Rés, mas uma contaminação sempre existiu, é inevitável. Isso se dava 

constantemente. Eu posso afirmar que o EmpreZa cresceu no Rés e você mesmo acaba de 

dizer isto. É um fato. Não sei se nossas performances eram tão fechadas assim. Eu não 
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concordo. Talvez o que nos levava a ter essa postura era uma certa imaturidade. Uma 

insegurança. Hoje já não agimos assim, os trabalhos sofrem mutações sem que o grupo 

todo tenha que estar de acordo. Eu mesma sou um exemplo disso. Sou muito soZinha-

empreZa, nesta solidão faço e desfaço o que for preciso. Crio parcerias e alianças com 

diferentes pessoas e propostas. Quando eu estava no Chile decidi fazer o Carma 

Ideológico como intervenção não programada nas paredes do Museu Pré-Colombiano, fiz 

de um jeito muito próprio, dando giros e totalmente vestida. Avaliei que naquele 

contexto eu não iria tirar a roupa porque a ação poderia muito bem funcionar com meu 

corpo vestido. Além disso, eu não iria bancar uma nudez pública num inverno chileno, 

exatamente no dia em que estava com passagem marcada para ir embora para a Cidade 

do México. Então foi aquela coisa de incapacidade também, uma nudez pública naquele 

contexto eu não banquei. Quem sabe num outro dia...    

Cecília Cotrim: Mas eu percebo muito essa contaminação no EmpreZa pelo Rés e vice-

versa. Babidu, por exemplo, fez muitos trabalhos com estruturas abertas e perigosas. 

Quando ele fez o Maleducação em Nova Iorque, ao entrar no restaurante ele não 

agüentou por muito tempo, ele vai embora emocionado porque a reação de fora 

reverberou nele. Ele muda o trabalho, muda o corpo, leva um feedback forte da 

performance e se deixa afetar por isso, vai lá para rua. Eu acho que têm os momentos de 

trabalhos com muito exercício e que o Rés proporcionava essa abertura... Por vezes 

reverberava até de mais. 

[Maleducação: o performer usa uma órtese e um arregaçador de lábios para comer 

em um restaurante popular. Açúcar Invertido/ Rés-do-chão, 2004, no programa As a 

Satellite da The Américas Society em New York City. NY - USA.]  
 

Mariana Marcassa: Eu queria escutar mais da experiência do Serão Performático, porque 

eu estou sempre dentro dele, eu sempre estou atuando nos Serões. 

Edson Barrus: Ainda é Serão? 

Mariana Marcassa: Ainda é Serão. 

Edson Barrus: Porque vocês continuam com o mesmo nome? 

Mariana Marcassa: Ele é um conceito do grupo, foi uma maneira que a gente encontrou 

para criar nossas ações conjecturadas, criar um tempo que faz surgir o espaço. E isso 

ainda acontece no Grupo. O Serão vem se tornando mais claro enquanto conceito. É 

curioso perceber o quanto nossas ações vão abrindo um lugar meio ao público. Nunca 
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anunciamos a hora de nossos trabalhos. Eles acontecem e imediatamente um silêncio 

profundo se instaura, as pessoas vão se afastando, calam-se, abrem distâncias sempre em 

função de dar lugar ao Serão. O Serão é este lugar que se abre na relação do público com 

nossas ações.   

[Serão Performático: trabalho ou tarefa extraordinária, feita à noite, hora extra, com 

cerca de duas horas de duração onde ocorrem ações articuladas, paralelas ou 

subseqüentes, oferece também cachaças de engenho, fumo de corda e queijo de 

trança. Pode vir acontecer em espaços institucionais ou independentes. Quando em 

encontros autogeridos (Rés do Chão, Açúcar Invertido, Casa da GraZi) pode 

desencadear ou compor uma série de outras atividades: música, dança, canto, e 

recitação, arte, cozinha, etc., que integram os sistemas de acontecimento, a gestalt e a 

cosmovisão coletiva desses encontros.] 
 

Cecília Cotrim: Foi na Grazi a primeira vez?  

[A Casa da Grazi funcionava na casa da artista Graziela Kunsch em São Paulo, no 

início dos anos 2000, como abrigo e experimentação de coletivos de todo o Brasil.] 

 

Mariana Marcassa: O Serão veio a partir do momento em que nós fomos convidados 

para uma residência na Casa da Grazi e tínhamos que dar conta da seguinte questão: 

Como um coletivo de oito pessoas que trabalha com performance poderia apresentar o 

seu processo de criação? Então surge o Serão Performático. 

Edson Barrus: Eu estava vendo uma coisa aqui. Vamos ver esse trabalho na revista Nós 

Contemporâneos: Vaquejada em Madrid. Aqui este trabalho ele se faz em outro contexto, 

já 2008. É um trabalho que está totalmente colado ao Açúcar Invertido. Ele constrói a 

poesia dele todinha, online, no Açúcar Invertido.  A coisa das vacas... Então você vê o 

Grupo EmpreZa ainda na fase inicial e depois vê aqui numa outra coisa.. Isso aqui é 

praticamente uma imagem do Açúcar Invertido. A gente já se pertence. A nossa história já 

está colada. Você pode encontrar aqui mil coisas da sua vida que você pode ter 

esquecido. Outro dia o Arthur entrou no site e falou: Cão, nossa! Ele encontrou muita 

coisa que havia perdido. 

[Cão: um dos nomes de Edson Barrus, está diretamente relacionado com seu trabalho 

artístico em processo, Cão Mulato. Em Junho de 2010 Edson apresentou sua tese de 

doutorado Cão Mulato 2.0, no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 

Cínica – Núcleo de Estudos das Subjetividades, orientadora: Profa. Dra. Suely Rolnik] 

 

[Nós Contemporâneos – Barrus Má Impressão: Revista de Arte Contemporânea 

produzida pelo Rés-do-Chão e Açúcar Invertido] 
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[Minotauro em Madrid: trabalho do Grupo EmpreZa onde os performers transitam 

na cidade Madrid vestidos com máscaras de boi produzidas em Pirenópolis - Goiás, 

em função da festa popular Cavalhadas. Este trabalho aconteceu pela primeira vez no 

Açúcar Invertido II, em Nova Iorque - EOF] 

 

[Site Rés-do-Chão /Açúcar Invertido: 

http://web.mac.com/edsonbarros/R%C3%A9s_do_Ch%C3%A3o/R%C3%A9s_do_Ch

%C3%A3o/R%C3%A9s_do_Ch%C3%A3o.html ] 

 

Edson Barrus: E como era para você o Rés-do-Chão? 

Mariana Marcassa: Eu tinha acabado de entrar na faculdade, era bem nova, sabia pouco 

de arte e de repente vou para o Rés-do-Chão. Então aquilo me causava grande confusão, 

era um turbilhão de coisas acontecendo e eu não entendia bem o que estava rolando. 

Mas sentia uma potência muito forte ali e fui me deixando levar. 

Cecília Cotrim: Mas eu acho que estava todo mundo assim naquele momento ali, eu 

estava inteiramente assim. Eu tinha acabado de chegar de seis anos de doutorado na 

França, completamente fora do circuito, sem entender como as pessoas se relacionavam. 

Não entendia nada. Enfim, fui chegando ali, fui ficando, fui aprendendo o meu lugar, 

completamente intuitiva. É por isso que tinha um frescor naqueles encontros.  

Edson Barrus: O evento acontecia na hora. Eu tinha essa disponibilidade, eu topava e 

então as coisas aconteciam. Mas eu te entendo, porque você chega num segundo 

momento. Enquanto o EmpreZa estava voltando para o Rés depois de uma experiência 

super bem sucedida, para você era a primeira vez. Muita coisa já tinha rolado. Porque a 

primeira vez que o EmpreZa esteve no Rés foi um sucesso, lotou. Foi o maior público de 

vocês até então. Vocês me ligaram e disseram que não tinham dinheiro nem para comer 

e eu respondi: então venha, porque se é para passar fome e gente passa fome juntos. E 

quando o EmpreZa volta já tinha essa história e você vem com isso. 

E depois a gente vai convivendo com uma reconfiguração do EmpreZa. Saiu o Fábio, 

depois Alexandre, Fernando e Bia que são pessoas que compunham uma certa alma, a 

subjetividade do EmpreZa era composta por todo mundo. Era como uma colcha de 

retalhos. E o bacana é que a gente nunca perdeu a chance de produzir uma reflexão com 

o EmpreZa, as discussões eram antes e depois dos trabalhos de vocês. Eu entendo 

quando você fala desse atravessamento do Grupo pelo Rés... Era pela reflexão que se 

dava isso. 
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Mariana Marcassa: Não só, acredito que foi por toda a atmosfera Rés-do-Chão. Toda a 

dinâmica dos acontecimentos, do encontro, inclusive as reflexões. 

Discutíamos a respeito de como ser coletivo, pensávamos no que estávamos fazendo. 

Edson Barrus: Eu fiquei pensando agora em como o EmpreZa pode ter interferido no 

Rés... Creio que a performance ganhou força com o EmpreZa. Talvez se o EmpreZa não 

tivesse entrado com tanta força em suas experimentações corporais, bem no início do 

Rés.. Talvez a performance não estivesse tão presente no Rés-do-Chão.. Porque a maioria 

das pessoas do Rés trabalham com performance. Experimentávamos muito a 

performance no Rés.  

A confusão que provocou aquele trabalho de “furar os pés”. Provocou uma discussão que 

durou um tempo na internet. Extrapolou a performance em si. Pessoas mais permissivas 

foram tocadas em seus limites...  

Cecília Cotrim: Outras pessoas nunca mais entraram no Rés depois daquele trabalho... 

Hoje eu não vejo aquele trabalho diferente dos outros. Mas comoveu muito a todos e 

tinha o filho da Carmem que estava ali e isto provocou muitas pessoas.  

Edson Barrus: Mas agora eu quero conversar outras coisas. Como funciona o nomadismo 

no EmpreZa? Como funciona a produção de uma performance no EmpreZa? Como se dá 

essa passagem da performance nos seus diversos momentos até a recepção? Como a 

máquina EmpreZa funciona? 

Como essa realidade artística de Goiânia, Siron Franco, Cildo Meireles, mexe na 

visualidade do EmpreZa? E os trabalhos da Marina Abramovic? Como lida o EmpreZa na 

sua situação desterritorializada do grande centro? Nesta eterna necessidade de se inserir 

no centro... Porque agora um dos critérios de seleção é o de não estar no centro, e isso é 

foda. Está na hora de trabalhar novamente... 

Mariana Marcassa: Existe um conceito no EmpreZa que é bem importante no processo 

criativo de nossos trabalhos: Bodystorm. Com ele brincamos com o termo brainstorm, 

bastante usado nas práticas empresariais e criamos o bodystorm uma vez que somos o 

Grupo EmpreZa de performance. 

O Bodystorm é uma tempestade corporal, uma atividade intensa do corpo. Um processo 

laboratorial onde experimentamos gestos, movimentos do corpo na sua relação com 

objetos e matérias (pedra, fogo, cabelo, sangue, gesso, foice, enxada, lama, etc). São 

nestes encontros que o EmpreZa se permite testar algumas idéias iniciais ou em processo 
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de amadurecimento. Por vezes o bodystorm nasce da espontaneidade, na felicidade de 

estarmos todos juntos. Uma vez estávamos em Brasília e o evento que participávamos 

chagava ao fim. João Angelini (um de nossos integrantes) realizava um trabalho solo no 

final do evento, era uma animação em tempo real produzida por instantes fotográficos. 

Aproveitamos a animação do João, interferimos em seu processo de criação e 

desenvolvemos um bodystorm no meio de sua proposta. Durante 30 minutos 

construímos uma pequena animação de 2 minutos onde todos os integrantes do GE 

faziam movimentos giratórios, um corpo a empurrar o outro, todos nus. A animação ficou 

bem bacana. Uma brincadeira que abriu outras possibilidades para trabalhos futuros. No 

bodystorm nos deixamos levar pelos experimentos, não há a preocupação prévia de 

pensar o que estamos fazendo.  O pensamento vem junto ao processo, ele abre 

discussões, idéias e trabalhos a serem amadurecidos.  

Mas são várias etapas. O bodystorm está implicado em todo o processo criativo, ele 

acompanha as fases de elaboração da performance. Keith me mandou umas fotos que o 

EmpreZa de Goiânia realizou num desses dias de bodystorm e noutro dia, quando eu fui 

para Goiânia, pude ver as pinturas que Keith criou com isso. Ou seja, do gesto pode virar 

fotografia, que pode virar pintura e que pode virar animação. Uma coisa puxa a outra, 

vamos experimentando, discutindo e a performance vai ganhando corpo.   

Agora, falando desses deslocamentos: EmpreZa em Goiânia, eu em São Paulo e João em 

Brasília, tocamos em dois pontos; nomadismo e desterritorialização do grande centro.  A 

maior parte do grupo reside em Goiânia, a casa do Babidu é um pólo de encontro. Mesmo 

porque a casa de Babidu já tem muita história do Grupo. Foi na casa dele que fizemos o 

Cabaré Volteire, Keith também mora com ele e lá temos liberdade para as reuniões. É o 

Cabaré Babidu, todos dormem por lá. Enfim... Percebo que o Grupo EmpreZa vem criando 

alianças com a cidade de Brasília, o que é muito bacana porque descria uma fissura 

histórica entre essas cidades. Goiânia e Brasília são vizinhas e ao mesmo tempo são muito 

distantes. Quando eu morava em Goiânia sempre perguntava por que os circuitos 

artísticos de ambas as cidade eram tão desconectados. E isso vem mudando pouco a 

pouco. Devo dizer que o evento Fora do Eixo contribuiu muito para esse enlace. Tinham 

artistas de várias regiões do Brasil. E depois, é claro, com a entrada de João no grupo essa 

aliança se fortalece, foi no Fora do Eixo que estreitamos a amizade com João, 

possibilitando sua entrada no Grupo. Eu estou em São Paulo, faço essa ponte aqui, do 
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EmpreZa com o pessoal de cá e de outros lugares por onde ando. Então esse nomadismo, 

o fato do Grupo ter integrantes espalhados e circulantes, provoca um movimento que 

contribuí para que o EmpreZa não sofra demasiadamente com o fato de ser de Goiás, do 

interior. Confesso que sinto muitas dificuldades, quando nos vemos em carne e osso 

nosso convívio é bastante produtivo, mas à distância provoca um mal estar que prejudica 

o Grupo. O EmpreZa não está conectado com discussões importantes que passam fora de 

Goiânia. O EmpreZa ainda é muito low tec, conversamos pouco por emails, skype... Mas 

isso vem mudando com a própria reconfiguração do Grupo. Com a saída de uns e a 

entrada dos novos integrantes o grupo muda. Essa reconfiguração se deu na exaustão de 

um convívio, levando a saída de Fernando, Bia e Alexandre. Eu sinto por isso, me dói. Os 

integrantes que saíram eram muito importantes. Curioso foi perceber o quanto os novos 

integrantes chegaram com força total, já éramos amigos, eles acompanhavam o grupo 

enquanto aliados... 

Quanto ao que mexe com a visualidade do EmpreZa... Não entendo Cildo Meireles e Sirón 

Franco como influências diretas. No que tange a História da Arte certamente, mas não é 

uma relação direta. Marina Abramovic sim, mas fazemos dela um uso próprio. O que o 

EmpreZa traz de Goiás não vem do circuito artístico, vem de uma experiência de corpo 

que está implicado neste lugar. Goiás vem do tupi que significa gente da mesma raça. Eu 

não gosto dessa história de raças, mas intuo aqui que o uso que fazemos disso vem dos 

corpos que fizeram nascer esse Estado. Uma região seca de sol intenso, de uma vida 

agrária que hoje é bem urbana, mas carrega consigo traços de uma corporeidade que 

lidou séculos com os plantios e as engordas de boi no pasto. De uma região calcada num 

catolicismo imposto, do indígena dizimado, da extração de ouro... Goiás Velho, antiga 

capital, surge às bordas do Rio Vermelho pela ânsia dos bandeirantes ao encontro do 

ouro. De uma gente sofrida, de um corpo dolorido... Queimado se sol. Um cerrado 

agressivo. Corpo-boi, corpo-minerador, corpo-agrário, corpo-roça e todas as dores, o suor 

e o mau cheiro que estes corpos possam exalar. 
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II. Projeto Rejeitados: O Porco não é uma metáfora 
III.Projeto Rejeitados: Com quantas vacas se faz um a   
boiada 
IV. Ciber Goiás 
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GRUPO EMPREZA 
  
 

 

Breve biografia do Grupo EmpreZa: 

 

            O Grupo Empreza foi formado em 2001, na Cidade de Goiânia – GO - BR, por 

professores e alunos da Faculdade de Artes Visuais da UFG, e tem trabalhado, desde então, 

com pesquisa e prática em performance, intervenção urbana e vídeo, tendo se apresentado 

em dezenas de capitais e cidades brasileiras, e também no exterior (N. York, Paris, Madrid, 

Montreal, etc).  

Nossa poética é fortemente ancorada na materialidade do corpo, e em suas 

qualidades simbólicas, remetendo às estratégias da Body-Art dos anos 60 e 70 do sec. XX. 

Nossas obras remetem ora a momentos de grande lirismo, ora a quadros de violenta 

escatologia, e pretendem-se sempre como alegorias corporais políticas do sujeito em seu 

meio. 

 
 
 

COMPONENTES: 
                                Aishá Terumi 

Babidu                                 
João Angelini            
Keith Richard                                  
Mariana Marcassa 
Paulo Veiga Jordão 
Rafael Abdala 
Thiago Lemos        
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2001_ Out _  MAPA 1  - Mostra de Arte Performática. Cidade de Goiás - GO. 
 
2002_ Mai _ Serão Performático . Grupo Empreza na Casa da Grazi - Centro de 

Contracultura de São Paulo. Residência Pública da artista plástica Graziela 
Kunsch. São Paulo-SP 

  _ Jun _  Grupo Empreza no Rés-do-chão . Apresentações no meio urbano e 
na residência do artista  plástico Edson Barrus durante o projeto Açúcar 
Invertido  na FUNARTE. Rio de Janeiro - RJ. 
_Set _ Grupo Empreza no MAPA 2  . Interferências interiores e exteriores na 
Cidade de Goiás – GO 
_Out _  Performance - Vaquejada. Realizada em uma fazenda em Goiânia.  
_ Dez _ 9o Salão da Bahia . Participação no projeto Rejeitados , com o 
Happening-conceitual “Com Quantas Vacas se Faz uma Boiada”. Museu de 
Arte Moderna  - Salvador - BA. 

 
2003 _ Jan _  Fórum Social mundial . Interferências urbanas. Porto Alegre – RS 

_ Mar_ Mídia Tática Brasil . Projeto coletivo Rejeitados. Casa das Rosas , 
São Paulo – SP. 
_ Jul _Rés do Chão . Vivência e apresentação de performances. Rio de 

Janeiro, RJ. 
_ Casa de Passagem , Teleperformance e intervenções urbanas em Belo 
Horizonte - MG.            
_ Ago/ Set  _ Mostra Manifestações  do projeto/ exposição Latinidades. 
SESC Vila Mariana, São Paulo - SP. 
_ Brazilian Screening . Graziela Kunsch will present videos from around 30 
Brazilian collectives  [artists and activists] and also the work of some 
individual artists. Melkweg Cinema , Amsterdã. Holanda. 
_ 30 Días de Experiencia de Accion – Mail- art e inteferência em circuito 
ideológico, com o envio de material para o Departamento de Intervenções 
Públicas da Faculdade de Belas Artes, I.S.A. de La Habana  - CUBA 
_ Novembro-  O MINOTAURO. Performance realizada durante o X  encontro 
de pós-graduação em artes visuais da UFRJ, no Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro  RJ. 

 
2004 _ Jan, 02 a 10 _ “Cavalgada em Manhattam ”, performances, interferências 

urbanas e vivência no projeto de Edson Barrus “Açúcar Invertido/ Rés-do-
chão” selecionado no programa “As a Satellite” na The Américas Society 
com apoio da Fundação Andy Warhol. New York City. NY-USA.           

         _ Fev _ Açúcar invertido no Macapá. UNIFAP, Macapá - AP. 
 
         _ Mar _ [In.CoRpo.Ro]  ações performáticas. Galeria da UNESP . São Paulo 
SP. 
            

_ Nov _ “Farmácia de Platão” , performance realizada durante o 1° 
Encontro de Coletivos. EBA - UFRJ, Rio de Janeiro - RJ. 
 

2005 – Maio  – CIRCUITOS EM VÍDEO – apresentação do Vídeo da Performance 
“Sua Vez”. Ateliê de Criação Artística . Curitiba-PR. 
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_Jul _   «D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nou s ? »  
Grupo Empreza no Açúcar Invertido 4 – . Performances e interferências 
urbanas realizadas de 27 de Junho a 12 de Julho, dentro da programação 
do ano do Brasil na França , em Metz (Faux Mouvement) e Paris  (EOF- 
Galérie), França.  
_ Out _ Rumos Itaú Cultural / Mapeamento Nacional da Produção 
Emergente 2005/6. Mapeamento com portifólio para compor o Banco de 
Dados. Itaú Cultural, São Paulo - SP.  

  _ O beijo e Expositio –  performances realizadas na ANPAP, FAV – UFG. 
_ Nov _ 29º  Panorama da Arte Brasileira – Performance ”Sua Vez” – 
MAM Museu de Arte Moderna de São Paulo. São Paulo – SP. 
_ Serão Performático . Conjunto de oito performances. CEU – UNESP. São 
Paulo – SP. 
_ Açúcar invertido , vivência, apresentação de performances e vídeos, etc., 
no Rés-do-chão , Rio de Janeiro – RJ. 

_ Dez _ “Descarrego” . Performance apresentada no Complexo das Artes, 
UnB - DF.  

_ Mercado Cultural , projeção de vídeos e performance. MAC - GO. 
 
2006 _ Jan_ Elétrica Eclética , mostra coletiva de vídeo-arte, com vídeo/ 

performance/ instalação do Grupo Empreza. Complexo das Artes, UnB – 
DF.  
 _ Abr_ “LE CORPS A L’OEUVRE”,  “Quelques approches du corps dans la 
création contemporaine de ces dernières années”. Présentation vidéo du 
travail de performeurs brésiliens Grupo EmpreZa. Vidéos : « Sua vez », 
« Antropofagia »,  « Sopa de letrinhas » ,  « Carma ideologico ». Véronique 
Barani, association Est-ce une bonne nouvelle. Ecole Nationale 
Supérieure d’Art  Limoges-Aubusson  – França. 
_ Mai/ Jun-  Circuito Distinto  - Apresentação do vídeo “Exercício de 
Paisagem-7 de Julho – Paris”. Museu de Arte de Belém . “Entorno de 
Operações Mentais ”- 3º Fórum de Pesquisa em Artes, Museu de Arte 
Sacra. Belém –PA. 

 _ Jul _  Verbo  Festival de performance. Galeria Vermelho , São Paulo - 
SP. 
 _ Nov _ Fiat Mostra Brasil , Fundação Bienal – São Paulo - SP 
 _ Dez _ Unimultiplicidade. Galeria Frei Confaloni. Goiânia – GO 
 
2007  _ Jul _ Verbo Festival de performance. Galeria Vermelho, São Paulo - 

SP. 
 _ Nov _ publicação do livro GRUPO EMPREZA “ EU COMO VOCÊ” 

Produção 2001-2006. Exposição “EU COMO VOCÊ”. Galeria Frei 
Confaloni. Goiânia – GO. 

 
2008  _ Fev _ Encuentros de colectivos Brasil-España. Brasil na ARCO´08. 

Espaço de interação, encontros, ações e apresentações. INTERMEDIAE, 
MATADERO MADRID – Espanha. 

 _ Serão Performático . MAMAM no Pátio. Museu de Arte Aluísio 
Magalhães, Recife – PE. 
_ Mai _ Fora do Eixo. Intervenções Urbanas na cidade e no Museu Oscar   
Niemeyer.  Brasília – DF. 
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 _ Nov _ Retrocoletiva.  Galeria Frei Confaloni. Goiânia – GO. 
_ Dez _ Fora do Eixo. Ciclo de palestras, debates e apresentações. Museu 
Oscar Niemeyer. Brasília – DF. 

 
2009 _ Mar _ Itauçu , Serão performático. Trilhas do Desejo. Rumos Itaú Cultural 
– Artes Visuais, 2008-9. São Paulo – SP. 
 _ Mar _ Espaço/ Tempo. Espaço Piloto – Unb, Brasília. 
 
2010 _Jul _ 1277 Minutos de Arte Efemera. Faculdade Dulcina. DF - Brasilia. 
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GRUPO VALMET – INTERFERÊNCIA RURAL 

Ao 9º Salão da Bahia. 

Representante: ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA 

Categoria: Correspondência Diária 

Titulo: REJEITADOS 

Recebi um folder com a ficha de inscrição para o 9º Salão da Bahia DE UMA 
PESSOA e resolvi me inscrever. 

Trata-se de um projeto de arte (mais apropriadamente uma intervenção ambiental) 
uma IMTerferência RURAL - vivendo a inexistêncialidade de algo profundamente fútil 
quanto artístico/anti/simbólico/plástico proponho a uma diluição ENTRE Beuys + kaprow-
Kac-Barrus = ser antipolítico antiartístico  não no sentido de tentar parecer contemporâneo 
e sim para ser menos artístico. 

O Porco não sabe que é arte. 

Vou criar um Porco para o Nono Salão de Arte da Bahia e para isso imponho uma 
serie de condições que deverão ser cumpridas pela direção desse evento a partir do 
recebimento dessa proposta. 

O não cumprimento dessas exigências artísticas será considerado uma ofensa 
agressiva à ARTE e ao ART/STA e causará ao Nono salão de Arte da Bahia uma ação 
judicial para que este seja punido. 

O recebimento e/ou a abertura e/ou a leitura dessa carta/projeto implica na sua 
automática aceitação pelo Nono Salão de Arte da Bahia. 

Exijo do Nono Salão de Arte da Bahia uma imediata resposta de aceitação desse 
projeto. 

Estou enviando esse projeto no dia 22 (vinte e dois) de Agosto de 2002 (dois mil e 
dois). 

15(quinze) após essa data o não recebimento de nenhuma resposta implicará em 
ações drásticas contra o Porco, ou seja, o objeto ART/STICO. 

Em virtude da pouca verba oferecida pelo Nono Salão de Arte da Bahia e por uma 
questão de economia este só receberá  as avaliações diárias sobre o estado do Porco após a 
confirmação oficial de aceitação. 

Independente da confirmação oficial o Porco já está sendo criado. 

O dinheiro do pró-labore oferecido pelo Nono Salão de Arte da Bahia será usado 
única e exclusivamente para alimentar o Porco; para eventuais despesas de saúde; e para  
transporte. 
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O dinheiro do pró-labore deverá ser imediatamente depositado em conta corrente 
assinalada na ficha de inscrição pelo Nono Salão de Arte da Bahia. 

Em virtude do valor excessivamente pequeno desse pró-labore, a ultrapassagem do 
mesmo implicará em ações drásticas contra o Porco. 

O Nono Salão de Arte da Bahia será notificado após a ultrapassagem da verba do 
pró-labore. 

Portanto o Nono Salão de Arte da Bahia deverá imediatamente após o recebimento 
dessa notificação enviar outra quantia no valor do pró-labore, como verba extra para a 
complementação e execução precisa do projeto. 

O não cumprimento dessa ultima exigência implicará na morte do Porco. 

O transporte de avião do porco e do artista será por ordem do Nono Salão de Arte 
da Bahia e por esse bancado. 

No dia da abertura do Nono Salão de Arte da Bahia o Porco será apresentado a 
todos.  

Aviso : 

O Porco não é uma metáfora. 

O Porco existe e está sendo criado num cercado. 

  Especificações do projeto 

Será enviado diariamente ao Nono Salão de Arte da Bahia uma correspondência 
com a ficha do porco com suas medidas, e gastos. 

CRITÉRIO DE EXCLUSÃO: 

  Só me aceito se o outro for aceito. O presente trabalho só poderá ser aceito / 
apresentado se todos os demais chamados REJEITADOS forem aceitos.                                 

 -------------------------------------------- 

Ao Nooooonosalãodeaaaaaaartedabahia  

a terra de cabra macho Lampião mandou fugido seus parceiros e aqui na terra das águas e 
do mistério do cerrado correu o boato da miscigenação.  

Goiano tem raça ruim e nunca paga a língua. O porco está sendo criado em outra 
cidade por motivo de segurança.  
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O porco não é uma metáfora e está sendo criado por mim, vou levá-lo até o saLÃo de 
aaarte da Bahia e solta-lo  para comer e beber, quero que ele seja bem tratado. (cadê a 
grana que o projeto exige e o salão não me paga)  

O PORCO É O CONVIDADO DE HONRA  

Ele será alimentado com lavagem da melhor qualidade.  

Passeará por entre os convidados e será acariciado por todos vocês, que terão um grande 

orgasmo ao esfregar a barrigada do porco no seus casacos, o porco será 
convidado para a ação-happening-gozo-fucking-Grupo-Empreza-let’s-fuck-pig-and-

animals.  para as bichinhas colocaremos fotos do caralho do porco na porta do 
banheiro.  Vocês (todos) Poderão alimenta-l0 e se comover com ele e provocar uma briga 

para defender o porco das atrocidades sexuais promovida pelos goianos.  

na roça, com a porra ejaculada dos porcos fazemos bolas de quicar (o porco 
sabe Gozar e goza pra caralho).  

Para os diretores do MAM colaremos folhas de ouro nos testículos do porco.  

Para as donzelas colocaremos uma coleira no porco que estará disfarçado de Lulu de 
madame.  

Para os defensores dos animais o porco será a promovido à nova marca do WWF e 
substituirá aquele panda ridículo.  

Para Carmem e outros curiosos o porco estará Aberto a algumas experiências 
estéticocientíficas  

Vocês poderão pegar no caralho do porco e fazer o que quiser, poderão tirar o seu 
sangue e misturar com ¼ de porco inglês, ¼ de porco chinês e fazer um porco híbrido que 
saLvará o mundo da arte.  

O porco salvará o mundo da arte.  

O MTAW poderá roubar o porco e doá-lo para o apocalíptico Hermanm Nitsch  que fará 
dele uma pintura, Bete poderá usar as sobras para uma feijoada beneficente e o Mateus 

poderá cagar em cima do animal antes de tudo isso. O porco será exaustivamente 
fotografado por fotógrafos internacionais, Michelle e Madona ficarão roxas de inveja. Não 
será permitido o uso de moto-serra na superfície porcal.  



81 
 

O porco se sentirá um artista de verdade e terá o seu ego insuflado por deliciosos 
elogios maldosos, por alguns momentos será importante e depois não será mais.  

O porco não é uma referência a porcos antigos  

O porco não é uma metáfora.  
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Projeto do Grupo Empreza para o nonono saloon da Bahia.  

Título: Rejeitados  

Sub-título: Com quantas vacas se faz uma boiada  
Somos todos vaquinhas, é sabido desde que um homem olhou para outro e pintou uma 

vaca nas paredes de Altamira. Em nossa condição vacum perpetuamos o mugir no 

crepúsculo ( vaca tem depressão crepuscular), dormimos no pasto, enquanto nossos 
filhos dormem no curral. Somos sociáveis, embora potencialmente ferozes, porém 

sem disposição. Tomamos chuva. Morremos no brejo. Comemos de cabeça baixa. 

Atendemos quando o berrante chama. Cheiramos nossas urinas. Cagamos ao andar. 

Nos sovamos com o rabo. Lambemos sal. Ruminamos.  
Mú no nonononada  Bahia's Saloon. O Grupo empreza orrrgulhosamente apresenta a 
condição vacum de cada um.  

Categoria: Happening  
tempo de duração: Enquanto todo mundo tiver saco.  

Materiais:        - 500 imagens extraídas de nossa cultura visual, que represente uma vaca. 
Vale de tudo, de vacas egípcias, a vacas de Rembrandt, ou Picasso, ou ainda vaquinhas de 
carimbos infantis, ou de embalagem de leite, ou margarina, etc. Estas imagens serão fotocopiadas 
uma a uma no centro de uma folha de papel xamex ( 500 ao todo, uma resma, portanto). No 
cabeçalho de cada folha constará a palavra REJEITADOS, e no canto inferior direito de cada folha 
haverá um número ( de 1 a 500). No canto inferior esquerdo haverá um carimbo em forma de 
marca de gado. Estas folhas de verão ser montadas em uma parede, em forma de painel, diante 
do qual se dará o happening.  
                       - 5 vacas de verdade, vacas paridas, acompanhadas de seus respectivos 
bezerrinhos. O Grupo Empreza levará cinco vacas para Salvador, e as exporá em área externa no 
Solar do Unhão, em local onde deve estar montado o painel multivacas do item anterior.  
                       - 10 baldes de alumíno. Cinco banquinhos de ordenha. Várias canecas. Dois latões 
de leite. Funil. Coador. Dez metros de corda ( peia).  
                       - Um berrante  
                       - Sal   
                       - Ração  
                       - Um cocho de madeira.  
                       - 50 camisetas vermelhas  

Descrição da ação: Diante do painel multivacas trans-históricas, um 
componente do grupo tocará o berrante pra dar início ao happening. O berrante será tocado cinco 
vezes, em que se demonstrará variações possíveis na lamentação do instrumento de sedução 
vacum. Porém neste caso o berrante chama o público. As primeiras 50 pessoas que chegarem 
vestirão as camisetas vermelhas e formarão o "público", porém qualquer um que já estiver vestido 
com roupa vermelha pode juntar-se ao "público". Para a primeira parte da ação apenas  este 
público de vermelho participará, na segunda parte a ação é aberta a todos.  As  cinco vacas 

estarão amarradas em frente ao painel multivacas, deverão ser da raça girolanda, e estar com 

os úberes cheios.  
                            Parte 1- cinco componentes do grupo soltarão as vacas e ficarão segurando 
seus cabrestos. Um outro componente, o que tocou o berrante, comandará a ação ( assim como 
um chefe de comitiva). As vacas serão levadas para o lado esquerdo do painel, e o público 

vermelho será orientado a se posicionar no lado direito. pessoas e vacas devem se fitar 
tranquilamente em absoluto silêncio. Depois de cinco minutos, as posições devem ser invertidas, 
as vacas vão para o lado direito, e o público para o esquerdo, e repete-se o exercício de 

contemplação.  Depois, ao comando do berrante as vacas serão colocadas no centro do 
espaço, formando um grupo compacto, enquanto o público deverá dar voltas correndo em volta 

delas, gritando com toda a força de seus pulmões ( não importa o que será gritado, desde que 
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se grite ). Em seguida os componentes que estão segurando as vacas, darão voltas com elas ( o 
mais rápido possível) ao redor do público, que deverá reunir-se em um grupo compacto. Depois, o 

público deve perfilar-se em posição de sentido, enquanto as vacas serão conduzidas uma a 

uma para passar a guarda em revista.  
                             Parte 2- As vacas voltam a ser amarradas próximas ao painel multivacas. Os 
componentes do grupo usam as cordas para peiar ( amarrar os pés) as vacas, bem como para 
amarrar os bezerros próximos de suas mães. Em seguida, todos, inclusive os que não estão de 

vermelho, aproximan-se e são convidados a:     A - Tirar leite ( ordenhar). Senta-se no banquinho 

e começa-se a suavemente, a puxar a teta da vaca. em pouco tempo o leite desce generoso. B - 
Procurar carrapatos e bernes nas vacas, na verdade como pretexto para se fazer um cafuné nas 

vaquinhas. Vaca adora cafuné.   C - Lamber sal, e tomar leite. No cocho haverá sal grosso, que 

estará à disposição do público, que deverá lambê-lo , enquanto saboreia o leite.   D - Tocar 
berrante, o emprezário peão ensinará a todos a encantadora arte de assoprar no chifre.  
                               O happening acaba quando todo mundo encher o saco daquilo e for embora.  
Princípio de auto inxclusão coletiva: Nós recusamos de antemão 
qualquer agraciamento do júri em relação a este projeto, salvo no caso 
de também serem selecionados TODOS os projetos identicamente 
chamados REJEITADOS.  
Valor: Artístico ( embora não tenhamos certeza disto).  
PS. seria ótimo que a comissão julgadora resolvesse aprovar todo mundo. Queremos vê-los 
lambendo um salzinho.  

ASS. Grupo Empreza  
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Jornal Capacete número Dez. A participação do grupo goiano 

Empreza  

 

 

Goiânia, 30 de janeiro de 2004  

 

O Jornal Planeta Capacete não é novidade em nossa coluna, já 

apresentamos aqui sua trajetória de diferenciação perante as outras 

publicações dedicadas às artes no Brasil. Só para lembrar, cada 

publicação é apresentada por um artista que se desdobra para criar um 

modelo diferenciado.  

 

A décima edição do Capacete não foi diferente. Produzida por Kelly 

Santos e com a participação de vários artistas brasileiros, inclusive o 

grupo Empreza da FAV, forjou a estética do correio eletrônico em 

impressão matricial com direito a furinhos e péssima qualidade das 

fotos. A utilização da estética eletrônica em meios não eletrônicos nos 

faz refletir sobre a importância de símbolos tecnológicos e de elementos 

específicos como o e-mail, em nosso dia-a-dia. De fato, o e-mail se 

tornou o grande instrumento de troca de informação dos dias atuais, 

tanto que já existem derivações de sua estrutura inicial criada para 

facilitar a comunicação entre grupos de interesse comum. De forma 

bastante democrática e acessível a qualquer um que esteja conectado a 

rede, estes grupos, divididos em assuntos específicos, unem pessoas de 

diferentes culturas em torno de um tema, facilitando o acesso a 

interpretações distintas. Aliás, foi através de um desses grupos 

específicos que um canibal alemão encontrou sua presa.  

 

Realmente o e-mail aproxima as pessoas.  

 

Por outro lado, existe uma derivação de e-mail que não ajuda e nem 

aproxima ninguém. O spam é a realidade obscura de tudo aquilo que dá 

certo. É o lixo que somos obrigados a agüentar em troca da facilidade 

do mecanismo. Geralmente, os spams não são textos produzidos por 

seu remetente, são um ctrl-C ctrl-V de porcarias que estão disponíveis 

na rede. 

 

O Grupo Empreza realmente fez diferença nesta edição. Seu mérito na 

contribuição do conteúdo do jornal se encontra na apresentação fiel 
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deste mundo chamado correio eletrônico. Paulo Veiga, Babydo, Keith 

Richards, Alexandre Pereira, e a belíssima Mariana Marcassa 

transbordaram no jornal capacete uma enxurrada de e-mails de fofoca e 

fotos engraçadas entremeando discussões sobre produções artísticas. 

 

Quanto ao conteúdo dos e-mails enviados pelo grupo goiano, temos, ao 

tomarmos a decidida coragem de lê-los na íntegra, uma impressão de 

estranheza que só não causa surpresa pelas imagens já vistas de suas 

performances no exterior, aquelas com as máscaras folclóricas. Essa 

estranheza vem da perplexidade causada no observador local diante da 

insistência de um grupo - que não se supõe ser obsoleto nem naif - em 

fixar-se em elementos do preconceito de mão dupla que foi criado em 

torno de como os goianos assumem sua regionalidade e como as 

pessoas de outros estados estereotipam a identidade cultural goiana.  

 

É quase chocante, no sentido da decepção para quem acredita no 

potencial do grupo, ler aquelas coisas de vaca, boi e zootecnia, e ver ali 

o duodécimo ciclo de antropofagização, regurgitação, flatulência, 

defecação e reantropofagização da brasilidade de Mário de Andrade, já 

tão sôfrega por ter trilhado os tortuosos caminhos que vão do 

tropicalismo ao mangue-bit. 

 

Então fica aqui uma crítica construtiva ao Grupo Empreza: falta ainda 

aprender a mais importante lição para que a arte goiana realmente 

possa ser uma arte universal. E a lição é simples e urgente. É preciso se 

despir da máscara do farricoco, da galhada do boi-bumbá e do velho 

manto dos "Frutos da Terra", para que o artista local deixe de ser visto 

apenas como uma curiosidade regional ingênua, folclórica e provinciana. 

 

Enfim, acho que foi um spam. 

 

Alexandre Barbosa e Armando Coelho 

 

http://www.cybergoias.com/ 
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EXOTICIDADE 
.: 03.02.04 
Paulo Veiga Jordão - Goiânia (GO) 
Caros Alexandre e Armando,  
Diga rápido, quem puder, o que é universal e o que é regional na multicultura 
contemporânea. Não suporto mais estas discussõezinhas de regional e universal, esta 
insistência em ver algo banal como a arte com posturas ideológicas; esta bobagem 
construtivista de achar que arte é um elemento revolucionário, e outras baboseiras. É 
preciso entender que estas são questões vencidas, que hoje em dia não se trata mais as 
coisas em termos dialéticos ( a dialética é uma fraude), dicotômicos, maniqueístas, enfim, 
gagás.  
Vamos combinar um negócio: Arte não é lugar de se aprender lição alguma. Lições 
aprendemos na escola. No máximo a arte nos dá pura vivência e nos inspira reflexões sem 
muito uso prático. Basta desta modernice de bom e mau, de certo e errado. Não dá mais 
para se pensar em bolsões ideologicamente estanques e antitéticos de idéias. Não dá mais 
para se ter dogmas, não dá mais para ir colocando as coisas num index.  
NÃO EXISTE MAIS NADA EXÓTICO NESTE MUNDO, PORRA! Os últimos idiotas 
que acreditaram em exotismo cultural foram os amiguinhos de André Breton, e hoje a 
galera que assiste ao discovery channel. O que é preciso é tirar a meleca dos olhos e dos 
neurônios, e resistir à tentação pseudo-juvenilóide de querer ser vanguarda, já que este é 
um anseio de nossos bisavós. Cavalhadas, macumba, carnaval, boi, vaca, aula de 
zootecnia, tudo é pop, tudo é mercadoria, itens da diversidade da nossa megastore, tanto 
quanto o macdonalds, ou os flashmobs, embora estejam em gôndolas mais escondidinhas. 
São elementos tão bons para se usar na arte como qualquer outro, sem que por isto seja 
necessário que se caia no buraco da falta de reflexão e sensibilidade de achar que são 
apenas coisas exóticas, ou usadas apenas pelo seu exotismo.  
Por outro lado, eu habito meu corpo físico, e ele habita um sítio. Por mais que nossas 
identidades hoje se diluam nas redes, isto ainda é verdade. Eu tenho memória, tenho um 
passado, tenho uma formação cultural, e consigo olhar para isto sem culpa, nojo, ou 
vergonha. Ter vergonha dos elementos evidentes, visuais, sonoros, táteis do universo 
simbólico de sua sociedade, negar os seus desdobramentos mais populares, isto sim é 
pedantismo provinciano de caipira que foi pra cidade e quer se sentir incluído no global 
high style. É preciso olhar grande (e pensar grande) para a tradição cultural regional, e 
perceber que ver ali apenas o estranho, ou achar que outros só veriam ali o exótico, é coisa 
de visão estreita. Há que se desarmar o olhar redutor do colonizador/colonizado. Do 
contrário fica-se nessa lenga, nesta culpa edipiana, nesta fobia de tudo o que é seu, o que é 
uma condição preconceituosa de mentes preconceituosas que agem na defensiva. É preciso 
ver ali além dos valores regionais; ver com o respeito de serem manifestações tão dignas 
de nota quanto quaisquer outras manifestações nascidas nas culturas imperialistas, já que 
disto tudo o que importa é a latência poética do homem, é o humano, é a alma que se pode 
extrair dali.  
Tudo bem, é claro que não podemos ser ingênuos, eu não sou folclorista e nem dono de 
pousada em Pirinópolis. Não dá para ficar fazendo elegias à goianidade como se isso fosse 
o paraíso do ser, e não dá sobretudo para achar que ela nos basta. Mas dá pra tirar um 
sarro, para jogar com os nossos símbolos, brincar com o estranhamento e com o sentimento 
anacrônico de exotismo que isto ainda desperta nos desavisados.  
Não se trata mais de colocar a discussão em bases oswaldianas ( Oswald, caros Alexandre 
e Armando, o manifesto antropofágico é de Oswald, e não mário. Tem que estudar 
direitinho: a conteporaneidade não nega a história, vive dela, lembrem-se). Até o circuito 
oficial da arte ( vide a bienal antropofágica) já entendeu que a metáfora da antropofagia, 



87 
 

em princípio regionalérrima, é também universal, e serve para apresentar de forma poética 
questões interessantes sobre a alteridade, sobre a (im)penetrabilidade do outro, seja o outro 
um indivíduo ou uma cultura. É então uma tradução do fato universal de que nos 
alimentamos da diferença. Pronto.  
Viva eu, viva tudo, viva o chico barrigudo.  
Pardon, monsieur, nous pouvons manjer vous?  
 
Paulo Veiga Jordão / Grupo Empreza  
 
ps. os emprezários não são "artistas locais", não fazem "arte goiana" (nem sabemos o que é 
isso), e com certeza não são vistos pelo Brasil afora como "uma curiosidade regional, 
ingênua, etc". isto sim é papo de seu geraldim. 
 
www.cybergoias.com/cartasdosleitores/+Grupo+Empreza 
 
 


