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Eu realmente não sei por onde começar, e também não sei por
onde terminar. O inicio da minha fala também é o final dela. As
dúvidas que cercam o começo do meu trabalho são as mesmas
que cercam a conclusão dele.
Para um circuito fechado funcionar, é preciso que tenha um pólo
negativo, outro positivo e um resistor, que pode ser qualquer
coisa que consuma energia. Se não houver um resistor, o
circuito entra em curto. Acredito que há no mundo um excesso
de energia, seja ela elétrica, eólica, espiritual, mental, física,
entre outras. Essa energia precisa ser consumida de alguma
maneira, caso contrário, pode ocorrer um grande curto. Penso
que o fazer artístico produz um grande dispêndio de energia,
tal como ocorre com a prática de esporte, com a produção de
um texto, com a realização de uma festa, com a proliferação de
informações, com a política, com sexo sem fins reprodutivos...
Arte, para mim, é como um resistor de um grande circuito
fechado, sem ela o mundo entraria em curto.

9

Não se sabe quando aconteceu, se está

acontecendo, ou se irá acontecer uma grande

festa de inauguração do novo palácio. Somente
os que são eternos na memória coletiva foram
convidados.

O palácio vai ser construído para ser um lugar
à parte de tudo. A sua estrutura era toda

de ferro e se projetou em forma de esfera.
Na parte interna, foram criados corredores
labirintos e salas cheias de ramificações.
Nenhum cômodo possuirá vértices, todas as

paredes serão redondas. Só havia uma passagem
a ser utilizada como entrada e saída. Ao seu

redor apenas existirá um deserto com um terreno
bastante incomum. Não era possível identificar

se aquele terreno era sólido ou líquido, o que
deixava o acesso ao palácio um tanto quanto
restrito.
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Minutos antes da abertura, todos aqueles
dignos de serem convidados já estavam

presentes. Irá ser formada uma fila em ordem
cronológica de idade dos convidados. Todos
respeitaram os lugares que lhes foram
atribuídos nessa grande fila.

A festa iniciou-se após todos terem entrado.
Serão servidas bebidas e comidas em cada

cômodo do palácio. O sistema de som estava
perfeito, ecoava uniformemente ao redor
daquela arquitetura impecável.

Não faltou nada naquela festa. Um clima de

extrema alegria se instaurava no local. Até
que se pode ouvir uma música que vinha do

lado de fora do palácio. Era um som abafado,
som velho, quase inaudível, como vinil gasto
de 45 rotações. Logo localizaram de onde o
som vinha. Veio de uma antiga e decadente

jukebox colocada em frente do palácio. Todos
silenciaram para ouvir aquela música.

O clima de alegria que antes dominava o local
havia sido substituído por uma melancolia

profunda e um remorso que atingia cada um. Não
irá demorar muito para que o palácio esvazie
completamente. O palácio passou a abrigar

apenas restos da festa, formando fragmentos
de uma história incompleta. E a música que

vinha daquela jukebox continuou a ecoar por

toda aquela arquitetura que agora será vazia e
inútil.
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“Palácio da eternidade e a valsa dos esquecidos”.
2009. 179 cm x 190 cm x 90 cm. Oxidação em
chapa de ferro, circuito elétrico, caixa de
música motorizada.

(Nacional Gallery)

(Uffizi)

(Louvre)

(Prado)

(Metropolitan)

(Pinacoteca do Estado)
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Acredito que existe uma enorme diferença entre observar registros
de performances e presenciar performances. As fotografias, vídeos e
descrições em livros não trazem a presença do artista, pelo contrário,
evidenciam sua ausência.
A documentação não traz a apreensão da coisa tal como ela é. Ao invés
disso, traz uma idéia de como a coisa poderia ter sido. É por essa razão
que fico frustrado ao ver imagens que se referem a performances
históricas, pois só me fazem lembrar que eu não estava lá para
testemunhá-las. Elas não preservam o passado nem o trazem de volta.
São apenas espectros dele. Isso não ocorre apenas com registros de
performances. Sinto o mesmo ao ver imagens da queda do Muro de
Berlim, da revolução de 1968, da ascensão do nazismo na Alemanha,
das bombas de Nagasaki e Hiroshima. Ao ver qualquer dessas
imagens históricas, fico angustiado por não ter tido a oportunidade de
presenciar esses acontecimentos.
Desconfio de qualquer imagem histórica, pois todas elas podem
ter sido manipuladas e construídas. Tenho um tio que não acredita
que o homem pisou na lua em 20 de Julho de 1969. Ele afirma que
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todas as imagens são falsas, e que tudo foi uma
grande encenação do governo norte-americano
para vencer a corrida espacial. Eu não sei se isso
é mentira ou verdade, mas tenho uma enorme
admiração por imagens que suscitam dúvidas e
teorias conspiratórias.
Considero a relação entre o mercado de arte e a
performance extremamente confusa. Não consigo
entender pessoas que compram performances,
pois nesse caso, o que estaria sendo comprado?
Pergunto-me: o critério para a compra seria
a qualidade do registro ou a qualidade da
performance? Ou melhor, o que vale mais: uma
boa performance com um péssimo registro, ou
uma péssima performance com um ótimo registro?
Acredito que a única maneira de comercializar ou
de se lucrar com a performance é transformá-la em
um espetáculo, tal como um show de rock, um jogo
de futebol ou uma peça de teatro.
Apesar da documentação não substituir a ação,
é possível produzir documentos que funcionam
como trabalhos independentes. Em “Over The
Top” 1 tentei fazer com que a documentação
ressignificasse a noção de tempo implícita na
performance. Mesmo assim algo se perdeu no
registro.
Em “Tentativa de evocar o espírito de Joseph Beuys
ao redor deste espaço”2 , o resultado que obtive do
registro foi extremamente surpreendente. Eu supus
que talvez pudesse evocar o espírito de Beuys
através do uso de materiais como feltro, cobre e
banha3 . Como se eu devolvesse o corpo ao espírito.
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Performance realizada em 2008
na Quadragésima Anual de Arte
FAAP; em que salto com um
skate por cima de uma pilha de
livros de historia da arte. A cada
salto aumento a pilha, até eu
cair, derrubando os livros.
1

Performance realizada na
Verbo 2009, em que tento evocar
o espírito de Beuys, usando
materiais como feltro, cobre
e banha, agregando um skate
como instrumento de ação.
2

Os materiais de Beuys não são
apenas materiais, são símbolos
de uma “mitologia individual”.
A banha, por exemplo, possui
um caráter quase vivo, por meio
de suas várias transmutações:
dilatada ela se torna líquida e
maleável, se for contraída se
torna sólida, e pode evaporar
rapidamente, ela é símbolo da
maleabilidade e transformação.
O feltro simboliza a conservação da energia térmica, ou seja,
o isolamento. Em oposição ao
feltro, há o cobre que é um ótimo
condutor de energia.
3

Usei o skate para gerar calor através do movimento e do atrito das rodas
com o chão coberto de banha. Meu esforço físico e minha presença
também foram estratégias para transmitir calor. Beuys dizia “was nottut, ist
wärme” (o que é preciso é calor). Usei também signos da imagem pública
que Beuys criou de si. Para ele, o artista também é plasticidade. O uso
constante do chapéu de feltro e do colete não era uma simples opção de
vestuário, mas a criação de um ícone. Me apropriei da imagem icônica de
Beuys com a esperança de que o espírito de Beuys incorporasse em mim.
Minha vontade de evocar Beuys veio de uma falta de orientação que sentia
não só em mim, mas em outras pessoas envolvidas em arte. Desconfio
de que a arte ainda tenha um caráter pedagógico e transformador,
pois hoje as preocupações mercadológicas às vezes se sobrepõem
sobre as preocupações artísticas. Isso ocorre tanto com artistas, críticos,
estudantes e curadores quanto com galeristas. Hoje a imagem vale mais
do que qualquer bem material. Desse modo mesmo os trabalhos de arte
“imateriais” (que não produzem objetos) são facilmente absorvidos
pelo mercado. Eles valorizam a imagem de galerias e instituições tal
como corporações que promovem ações sociais. Beuys foi tido como
um condutor de almas, um professor dedicado que incorporou um
conhecimento profundo. Ao invocar o espírito de Beuys queria que ele nos
ajudasse a voltar a trilhar no caminho certo.
Após a realização da performance feita na Verbo (evento de performance
organizado pela Galeria Vermelho) em julho de 2009, achei que a tentativa
havia falhado, pois não ouve nenhum sinal do espírito de Beuys. Em
seguida, fui persistente e decidi refazer a ação; desta vez usando um
filme fotográfico benzido pelo pai de santo do terreiro de candomblé
que frequento. Depois de revelar as fotografias, o que parecia improvável,
aconteceu. As fotos registraram a aparição de Beuys. Desde então tenho
um enorme respeito pelos registros, pois neles o que parece impossível
pode acontecer.
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“Tentativa de evocar o espírito de Joseph Beuys ao
redor deste espaço”, performance, 2009.
Foto: Débora Chodik

“Over The Top”, performance, 2008.
Foto: Alexandre Kissajikian
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O cinema é uma máquina do tempo.Ao assistir um
filme sinto que tenho o controle absoluto sobre
o tempo daquelas imagens e daqueles sons.
Posso avançar no tempo, posso voltar no tempo
ou posso pará-lo. Quando vou ao cinema, e me
sento em uma daquelas poltronas confortáveis,
posicionadas diante de uma grande projeção,
tenho uma sensação quase religiosa, como se
algo me provasse que existe vida após a morte.
Fico confortável e seguro, pois estou diante de
um espelho falso da eternidade.
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Por mais de três séculos acreditamos que o futuro seria o lócus
da felicidade. Esse otimismo caracterizava a filosofia das luzes,
que buscava atingir o desenvolvimento através das conquistas da
ciência. O presente era visto como algo a ser superado. No entanto,
as catástrofes presenciadas pela primeira metade do século XX, e a
irresponsabilidade teórica da economia a partir do início da década
de 70, com a criação dos derivativos financeiros, desencadearam
um futuro incerto. Toda a fé no progresso e no contínuo histórico
desmoronou. A modernidade dedicou-se à busca incessante por
futuros melhores, mas nem sequer chegou perto de atingir a utopia
prometida pelas luzes. Por isso lhe foi atribuída a qualidade de
projeto fracassado.
Testemunhamos hoje uma super aceleração dos acontecimentos
vinculados ao presente, através do domínio da moda. Sua lógica
se impõe em todas as estruturas de mercado, visando à inovação
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a todo instante4 . O conceito de novo é usado
de maneira a iludir. É apenas estratégia de
mercado que torna obsoletos produtos recentes
para que sejam consumidos outros ainda
mais recentes5. O mesmo vale para o fato de o
artista jovem ser chamado de “jovem artista”.
Consumir a arte jovem é consumir a arte do
amanhã, é especular.
A inovação contínua gera instabilidade e
insegurança através de um fluxo constante
de informações, cria infinitas possibilidades
de escolha, como ramificações que crescem
de maneira acelerada. Somos mais do que
nunca livres, porém essa liberdade nos
prende em um mundo repleto de incertezas.
As lutas contra governos autoritários,
através da libertação coletiva e individual
que ocorreu nas décadas de 60 e 70, tiveram
um efeito inverso. Nós somos mais do que
tudo indecisos e acomodados, nos sentimos
insatisfeitos com isso, mas não lutamos para
sair dessa posição, pois não encontramos
nosso inimigo.
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Como diz Benjamin
em “Sobre o conceito
da História”: “a moda
tem um faro para o
atual, aonde quer que
ele esteja na folhagem
do antigamente”. (cit.
BENJAMIN, Walter.
Magia Técnica, Arte
e Política. São Paulo,
Editora e Livraria
Brasiliense,1985,p. 230.)
4

Um exemplo dessa
sistemática é a coleção
de verão 2010 sendo
apresentada em outono
de 2009, dando ao
consumidor a idéia de
estar “adiantado” no
tempo.
5

Diante da ruína do progresso, o passado
ganha outras considerações. A continuidade
histórica perde a cronologia e o sentido,
transformando o passado no presente
através de rememorações6 . A rememoração
é uma maneira política e religiosa de agir
sobre o mundo, tal como ele se encontra
hoje7 .
O capital não tem mais necessariamente
uma ligação com um objeto ou um bem
material. Imagens e conceitos viraram
espécies de produtos que as corporações
se utilizam para autopromoção. Hoje, no
Brasil, a maioria dos centros culturais tem
nomes de empresas e bancos, a cultura
virou um produto. Minha dúvida é: como
posso mudar essa lógica? O que devo fazer
para não servir de propaganda para bancos
e empresas? Como devo agir para não
me transformar em mais um jovem artista
destinado a obsolescência?

Como o exemplo
criado por Benjamin “a
historia é objeto de uma
construção cujo lugar não
é o tempo homogêneo
e vazio, mas um tempo
saturado de agoras.
Assim, a Roma antiga
era para Rubespierre
um passado carregados
de agoras, que ele fez
explodir do continuum da
historia” (cit.BENJAMIN,
Walter. Magia Técnica,
Arte e Política. São
Paulo, Editora e Livraria
Brasiliense,1985, p. 229.)
6

Isso não significa adotar
uma postura retrograda,
conservadora ou
reacionária. O verdadeiro
reacionário de hoje é
aquele que promove e
acredita na ficção do
novo e na estrutura do
mercado de moda, é o
“hype” (em português
se pronuncia “Raipe”;
promoção extrema de
uma pessoa idéia ou
produto) ele se deixa
ser usado pela moda da
mesma maneira que a usa
para se promover.
7
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“Auto-retrato com Roosevelt, Lênin
e Hitler”. 2009. Oxidação em chapa
de ferro, circuito elétrico e motor
elétrico.
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Eu: Não estou me sentindo livre para pensar e elaborar mais
a fundo o meu trabalho de conclusão. Estou cheio de dúvidas.
Parece que fico patinando no mesmo lugar. Sinto uma pressão e
não sei até que ponto essa é uma pressão criada por mim ou pela
faculdade. Só sei que tem algo me travando. Eu não sentia essa
falta de liberdade antes de iniciar o TGI (Trabalho de Graduação
Interdisciplinar). Pelo contrário, sentia-me absolutamente livre.
Parece que foi só agora que comecei a ter medo de errar, e o erro
inibe qualquer experimentação. Não sei até que ponto sou livre
para fazer o que quiser nesse trabalho de conclusão. Acredito
que ser livre dentro de normas não é ser realmente livre.
A falta de liberdade é um assunto recorrente entre nós, alunos
da FAAP. Você acredita que houve um período em que tivemos
que pedir autorização para bater um prego na parede? E as
paredes devem permanecer brancas! Se quisermos pintá-las
temos também que pedir autorização. É extremamente proibido
alguém de fora da faculdade assistir, e muito menos frequentar
alguma aula da faculdade. A mensalidade sobe a cada ano e
deixa a faculdade cada vez mais inacessível e elitista. Eu queria
fazer alguma coisa em relação a isso, só que não sei por onde
começar...
Beuys: Você menciona a “falta de liberdade”, mas precisa
entender melhor o conceito de “liberdade”. É em nome dessa
liberdade que me sinto autorizado a falar com você, reunindo
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tudo que pude aprender e verificar através da minha experiência direta
de trabalho. Falarei, portanto, dos problemas que tive como artista e
professor. Do pensamento humano, da criatividade e da economia.
Liberdade se relaciona essencialmente ao campo
do direito e da constituição democrática. Mas
diz respeito também à vida econômica:
como comportar-se “fraternalmente” no
campo econômico?
Escreva estes conceitos: democracia,
fraternidade, socialismo e igualdade.
A igualdade. Este é um conceito justo
do qual partir.
Trata-se, na prática, dos três grandes
ideais da Revolução Francesa: liberdade,
fraternidade, igualdade. Três conceitos
que irão se conectar segundo uma ordem
de prioridades bem específica ao conceito de
criatividade humana no âmbito da escola, da universidade
e da cultura em geral. Gostaria de te lembrar que falo essencialmente na
ótica de minha experiência artística, portanto, falo da arte. De resto, aliás,
não seria verdade que quando o homem quer fazer uma revolução, ou
melhor, decide mudar as condições de seu mal-estar,
deve necessariamente dar início às mudanças na esfera da cultura, na arte,
e, em termos mais gerais, em tudo aquilo que diz respeito à criatividade? A
mudança deve ter início no modo de pensar. É só a partir desse momento
de liberdade que será possível pensar em mudar o resto.
É no pensamento que reside o núcleo da mudança, a partir do qual
50

pode brotar o eixo central da democracia e da constituição
democrática.
O eixo democrático é muito importante. Toda reivindicação de
liberdade deve ter limites a fim de salvaguardar e garantir a
liberdade de toda a coletividade.
Eu reivindiquei liberdade para escola, liberdade para a
universidade, liberdade para os artistas, liberdade de opinião,
liberdade de crítica, liberdade de imprensa, liberdade de
transmissão, etc. Todos estes são espaços que fazem parte não
do mundo econômico, mas sim do âmbito informativo e cultural
de um país.
Eu: Não entendi bem o que significa esse eixo democrático.
Beuys: É a constituição que provém do povo, em conformidade
com o princípio que quer restituir ao povo todos os poderes
atualmente detidos pelo Estado.
A constituição se subdivide,por sua vez,em direitos fundamentais,
estes também determinados pelo povo. Isso significa, justamente,
um direito fundamental como, por exemplo, a liberdade de
imprensa, etc. Ou o direito que regra a propriedade de direito.
Ou a questão da propriedade dos meios de produção. Ou ainda
a questão do exército e dos armamentos.
Mas a questão fundamental é - em poucas palavras - a gestão da
renda nacional pública é sugada por operações desprovidas de
sentido, que não jogam, decerto, a favor da coletividade.
Visto que estamos falando juntos de “economia”, eis um símbolo
que representa a unidade econômica fundamental: a empresa
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de produção.
A renda nacional é a soma de tudo o que foi produzido
pela coletividade no âmbito do processo de produção. O
direito, por outro lado, não produz valores econômicos. E
menos ainda o sistema escolar/educativo, que, muito pelo
contrário, depende do sistema econômico para seu próprio
sustento. A mais-valia nasce no que, em termos econômicos,
é definido como a unidade de produção.
De onde se origina a mais valia? Creio que posso afirmar
que ela nasce da criatividade humana. Escreva essa fórmula:
mais-valia igual à criatividade; criatividade igual à renda
nacional.
Quero deixar claro porque, ao falar de revolução, eu parti
do conceito de criatividade. O marxismo tentou fazer com
que a revolução nascesse do sistema produtivo. Temos
que modificar esta lógica fazendo com que o movimento
revolucionário nasça do pensamento, da arte e da ciência.
A revolução só pode brotar da liberdade, de um modo
radical de liberdade, da arte.
Eu: E da Ciência?
Beuys: É justo. Mas quero explicar porque considero que
a ciência limita-se a ocupar o segundo lugar nessa escala
de valores revolucionários. Qual é a relação que você acha
que une a arte ao conceito de liberdade?
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Eu: A arte, ao contrário da ciência, não depende da lógica. O
cientista é livre para dar autonomia ao seu pensamento. Mas essa
liberdade acaba quando o pensamento deve subordinar-se às
exigências da lógica. Diferente da arte, que não é subordinada
pela lógica, pelo contrário, quanto mais se distancia dela mais
livre se torna.
Beuys: Exatamente! Schiller, sendo um esteta, afirmou algo
extremamente justo: a liberdade, em sua
forma mais pura e absoluta, só pode ser
encontrada na atividade lúdica.
O cientista tem capacidade de intervir
nas condições de
um ambiente desfavorável. Ao modificar as condições ambientais, a ciência coloca-se como um
instrumento revolucionário. Mas trata-se
de liberdade no sentido pleno da palavra? A liberdade cíetifica
tem seu limite na imprescindível exigência de um pensamento
lógico.
Considero Schiller o representante máximo dos estetas. Ele
afirma que o homem só é homem ao jogar, e que somente no
jogo é livre. E como tal um verdadeiro homem.
A arte, portanto, tem sentido lúdico: esta é a expressão mais
radical de liberdade humana.

53

Eu: Você podia falar um pouco da universidade livre
que você criou em Düsseldorf.
Beuys: Não há escola que não tenha experimentado a
dificuldade de encontrar os meios de que necessita. A
partir desta constatação, os estudantes desenvolveram
uma

consciência

revolucionária.

Os

estudantes

tomaram consciência de quanto o homem é esmagado
pelo sistema, e de como a sociologia é, não por acaso, a
grande marginalizada entre todas as disciplinas.
Em uma primeira fase, o movimento estudantil valeuse do conceito burguês, tradicional, positivista de
ciência para levar adiante as transformações e o
desenvolvimento da sociologia. E foi um erro. Nessa
primeira fase, os movimentos de esquerda nunca
perderam a chance de se expressar desfavoravelmente
sobre a arte, considerada um produto supérfluo
e secundário em relação a outros considerados
prioritários, em sentido revolucionário.
Eu: Não sei se a arte ainda tem um sentido revolucionário
tal como teve nos anos 60. Depois do surgimento do
capital fictício, no começo da década de 70, e com a
criação dos derivativos financeiros, tudo pode ser
facilmente transformado em mercadoria, pois os
bens não são mais necessariamente materiais. Talvez
isso possa explicar a chamada “desmaterialização da
arte” que ocorreu nesse período. Hoje, a imagem de
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uma empresa é tão importante quanto suas ações. Me
pergunto qual a saída para isso, e como a arte ainda
pode ser um instrumento de transformação social,
cultural e econômica, tal como você acredita.
Beuys: A arte repropõe o problema da criatividade
total; e a revolução nasce apenas dessa criatividade.
Somente as novas idéias levam a uma nova realidade.
Portanto, a criatividade é parte da renda nacional de
um país. Você tem que dar a sua contribuição para uma
tomada de consciência coletiva. Isso pode ser feito
através da educação.
O verdadeiro problema é que a cultura é administrada
pelo Estado.
Eu: Hoje, aqui no Brasil, todos os centros culturais,
cinemas, teatros e shows têm nomes de bancos ou de
empresas privadas, não sei mais se é o Estado que
controla a cultura aqui, acredito que sejam as grandes
corporações que promovem a cultura não como um
instrumento de educação e transformação, mas sim
como um instrumento de propaganda.
Mas gostaria de perguntar se você pensa que a
persuasão verbal é um instrumento de luta suficiente.
Em vida, você propôs ocupar as escolas para depois
torná-las livres. Então eu pergunto: tudo isso pode ser
feito unicamente por meio da palavra?
Beuys: Através da palavra? Não! Através da ação.
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Determinante é a realização concreta das idéias
nas ações e nas obras. Com esse objetivo, criei em
Düsseldorf um verdadeiro“escritório”,uma organização
à qual as pessoas podem dirigir-se para ter notícias,
informações.
Eu: As idéias são coisas e devem ser tratadas como
são tratadas as coisas: são objetos que temos diante de
nós.
Beuys: Eu tentei tratar as idéias como tratei as
esculturas. Vejo as idéias como uma nova forma de
escultura. Creio que você vê a importância de dar o
primeiro passo, de começar a fazer alguma coisa. A
questão principal consiste em acordar o homem do
refluxo individualista, subtraindo-o do “privado”. O
seu presente é caracterizado em toda parte por uma
forte tendência à despolitização, à manipulação, à
privatização, ao conformismo. É tarefa dos que estão
vivos, fazer, por todos os meios possíveis, com que as
pessoas voltem a se interessar pelo “social”, a retomar
seu sentido de coletivismo inato.
Eu: Muito obrigado!
Beuys: Bom, estupendo!
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“Certamente, os adivinhos que interrogavam
o tempo para saber o que ele ocultava em seu
seio não o experimentavam nem como vazio
nem como homogêneo. Quem tem em mente
esse fato, poderá talvez ter uma idéia de como
o tempo passado é vivido na rememoração:
nem como vazio, nem como homogêneo. Sabese que era proibido aos judeus investigar
o futuro. Ao contrário, a Torá e a prece se
ensinam na rememoração. Para os discípulos,
a rememoração desencadeava o futuro, ao qual
sucumbiam os que interrogavam os adivinhos.
Mas nem por isso o futuro se converteu para
os judeus num tempo homogêneo e vazio. Pois
nele cada segundo era a porta estreita pela
qual podia penetrar o Messias”. (cit. BENJAMIN,
Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. São
Paulo: Editora Brasiliense, 1985. Página 232.)
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Annie Alvares
Penteado
voltou!

Estranhos acontecimentos com cartas
assinadas por Annie Alvares Penteado
“Olhei para cima e vi uns vultos”
No dia 14 de Junho de 2010 às oito horas
da manhã, algo inusitado aconteceu durante
a aula do professor Walter Garcia e da
professora Yolanda de Almeida Bessa. Uma
carta amarrada com uma fita vermelha
desceu do teto da sala de aula por um fio de
nylon. Na carta estava escrito “Eu voltei para
reivindicar o meu espaço. Assinado: Annie
Alvares Penteado”.
Segundo a professora Yolanda, o episódio
aconteceu da seguinte maneira: “Estávamos
em aula, e, atrás de mim, começou a balançar
um negócio que eu não sabia o que era. Achei
que fosse um morcego, um passarinho. Então,
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Yolanda de Almeida Bessa
o Daniel se levantou e foi ver o que era. Era um
fio que vinha do teto com um canudo enrolado
em uma fitinha de seda vermelha. Então, os
alunos abriram e foram passando o canudo de
papel de mão em mão. Eu não sabia nem o que
era. Foi muita risada e alegria. Então, passou
para mim e quando eu li o texto, gostei muito.
Achei muito capcioso quem fez isso. Achei
interessante, não interferiu na aula, não teve
nada. Olhei para cima e vi uns vultos. Não sei
quem eram as pessoas, pareciam que estavam
inteiramente encapuzados, não distingui
quem era. Até perguntei como se subia lá em
cima e disseram que só dava para subir pelo ar
condicionado.”
O professor Walter Garcia
descreveu também o ocorrido:
“Se fala muito pela idade
da FAAP dos fantasmas que
habitam esse espaço. Estava
eu administrando uma aula
quando senti alguma coisa na
minha orelha como se fosse uma
borboleta. Quando olhei era um
papel que descia do teto como se
fosse uma magia. Caiu na minha
frente e o abri pasmo. Fiquei
surpreso com o que estava

“Se fala muito pela idade da FAAP dos fantasmas que habitam esse espaço” Walter Garcia

Ao centro Annie Alvares Penteado com suas duas irmãs.

escrito: renvidico meu lugar nessa faculdade,
eu sou Annie Alvares Penteado, aquela que
já foi. Não vi quem foi que fez aquilo. A sala
tinha uma clarabóia que escurecia o ambiente,
magicamente. Ela se abriu, o sol entrou na
sala e com ele a carta. Dizem que foi cobra
mandada de uns alunos performáticos, mas eu
tenho minhas dúvidas. Pela qualidade do que
foi feito, sejam fantasmas ou alunos, a magia
foi feita.”
O mesmo aconteceu, dias depois, com os
professores José Spaniol, Dora Longo Bahia e
Caetano de Almeida. O caso ainda está sendo
investigado. Não há nenhum suspeito, mas
como o professor Walter disse, fantasmas ou
alunos, a magia foi feita.
Um pouco sobre Annie Alvares Penteado:

A figura elegante da Condessa Annie permanece na casa da Rua Ceará.

Annie Alvares Penteado era esposa do conde
Armando Penteado e sua única herdeira.
Em 23 de Abril de 1938, Armando Alvares
Penteado, ao redigir seu testamento deixou
expresso seu desejo de criação de um museu.
Sem descendentes diretos a quem legar
seu patrimônio, o Conde Alvares Penteado
instruíu, nesse documento, sua esposa. Dona
Annie tomou as providências necessárias para
a criação do Museu de Arte Brasileira e do
Salão Cultural.
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-ROLL_INUma pista de skate é uma construção que me proporciona
rápidos deslocamentos e infinitas possibilidades. Ao
experimentá-la, exploro todo o território, analiso cada
transição e cada curva, reconheço todo o campo. Espaço
e sujeito se dissolvem formando um único sistema. Meu
corpo se projeta na pista com o intuito de possuí-la. Cada
obstáculo superado é uma conquista de espaço, uma
vitória individual sobre a arquitetura. Não há regras e sim
limites impostos pela gravidade. Arisco-me para tentar
subverter e ampliar esses limites. Produzo um enorme
dispêndio de energia ao me deslocar. Meu esforço físico
gera movimento, som, atrito e calor. A gravidade serve
como uma espécie de combustível que me permite
manter ou aumentar a velocidade. A pista de skate é um
meio que sustenta uma ação do mesmo modo que a ação
sustenta esse meio. É um campo aberto a possibilidades.
É um terreno de criação, tal como a arte.
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Ontem de madrugada, invadi a Pinacoteca. Vou pular a grade do Parque
da Luz e me esquivei pelas sombras até a entrada de um duto de arcondicionado do museu. Será fácil entrar, apenas desatarraxei os parafusos
da esquadrilha que tampava a entrada do duto. Estou dando início a minha
empreitada para dentro do museu. O duto será de ferro galvanizado,
qualquer movimento brusco gerava ruído. Durante o percurso vou ouvir os
seguranças embaixo de mim, estavam tão dispersos que nem me preocupei.
Vou achar um lugar discreto para sair de dentro do duto. Ao sair, me deparei
com o museu completamente vazio. Não há nenhum segurança. Procurei
por câmeras e alarmes e não encontrei nada. Estou completamente sozinho
naquele grande espaço. Vou ficar empolgando com essa situação. Estou
sozinho com aqueles objetos. Parecia que tudo aquilo me pertencia. Virá à
tona uma imensa vontade de correr. Precisava de alguma maneira gastar
energia, portanto vou correr sem parar. Estou correndo por todas as salas.
Após tomar conhecimento dos ambientes do museu, crio um circuito
para minha corrida. A cada volta que completo aumentarei a velocidade.
Meu corpo começou a esquentar, juntamente com o ambiente, minha
pele transpirou e os vidros embaçaram. O ar do museu está totalmente
condensando.
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De repente vou escorregar em uma poça de suor que se formou
sobre um piso de mármore. O tombo foi desastroso. Toda a
minha euforia inicial será substituída por um desânimo e por
um cansaço. Estou caído no chão tentando recuperar o fôlego.
Foi aí que ouvi gritos de comemoração que ecoavam pelo
espaço. Serão gritos quase inaudíveis. Comecei a procurar de
onde vinha aquele som.
Vou encontrar uma pequena porta que ficava ao lado do aviso
de incêndio. Ao passar pela porta, avistei um lance de escada
em espiral que parece levar até uma espécie de porão. Ao
descer as escadas, o som aumentava. Ouço diversas vozes,
parecia um barulho de uma comemoração em grupo. No final
da escada, vou me deparar com uma porta de ferro. Havia um
aviso que dizia “cuidado alta tensão”. Estou com receio de abrir
essa porta, pois poderia me deparar com seguranças.
A curiosidade será maior que o medo. Abro a porta e me
deparei com um grupo de anões reunidos ao redor de uma
mesa de pôquer. Sobre a mesa há um televisor que mostrava
imagens gravadas da minha corrida. Vou perguntar aos berros:
o que é isso? Responderam-me de trás para frente: rad iav êcov
satlov satnauq odnatsopa somatse. Estou saindo do controle.
Espanquei um por um até todos morrerem. Depois vou tirar
uma foto com meu celular, pois achei que aquilo podia virar um
trabalho de arte.
Estou saindo do museu pela porta da frente. Não tocou nenhum
alarme e não apareceu nenhum segurança. Acho que estou em
outro tempo, um tempo esquizofrênico, como o visor de uma
calculadora em curto, falhando, que vai mudando os números
e nunca dá a resposta certa e esperada. Pensarei que a invasão
pudesse talvez me colocar no tempo certo.
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Eu realmente não sei por onde começar, e também não sei por
onde terminar. O inicio da minha fala também é o final dela. As
dúvidas que cercam o começo do meu trabalho são as mesmas
que cercam a conclusão dele.
Para um circuito fechado funcionar, é preciso que tenha um pólo
negativo, outro positivo e um resistor, que pode ser qualquer
coisa que consuma energia. Se não houver um resistor, o
circuito entra em curto. Acredito que há no mundo um excesso
de energia, seja ela elétrica, eólica, espiritual, mental, física,
entre outras. Essa energia precisa ser consumida de alguma
maneira, caso contrário, pode ocorrer um grande curto. Penso
que o fazer artístico produz um grande dispêndio de energia,
tal como ocorre com a prática de esporte, com a produção de
um texto, com a realização de uma festa, com a proliferação de
informações, com a política, com sexo sem fins reprodutivos...
Arte, para mim, é como um resistor de um grande circuito
fechado, sem ela o mundo entraria em curto.
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