III semana de pesquisa em artes
10 a 13 de novembro de 2009

art uerj

processos artísticos contemporâneos
Situações limítrofes
Luana Aguiar
Bacharelado em Artes Visuais – Instituto de Artes – UERJ
“Hiperventilação”, “Homenagem ao Olho” e “Como evitar a morte” são práticas performáticas
de minha autoria que confrontam corpo e matéria e evocam situações limítrofes. São ações
que desafiam a necessidade primeira do homem: a respiração. A finalidade desta comunicação
é traçar relações entre o pensamento materialista de Georges Bataille, filósofo do surrealismo,
e minhas práticas artísticas.
Bataille; performance; Informe.
“Hyperventilation”, “Tribute to the Eye” and “How to avoid death” are performance practices of
my own that confront body and matter and evoke threshold situations. These are actions that
defy the first necessity of man: the breath. The purpose of this communication is to draw links
between the materialistic thought of Georges Bataille, philosopher of surrealism, and my artistic
practices.
Bataille; performance; Formless.

Aqueles que têm a noção da completa insignificância do ser humano diante do
universo recebem a minha admiração. O Homem ideal já não existe há tempos, se é
que ele existiu de fato ou foi produto da sua própria imaginação. Georges Bataille é
um dos que colocam o homem em seu devido lugar: um lugar desconhecido, muito
longe dos céus e de crenças vazias que servem apenas para tornar a vida suportável
e postergar ao máximo a morte.
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Bataille e o surrealismo
O pensamento racional era o maior inimigo das vanguardas dadaístas e surrealistas
no contexto destrutivo da I Guerra Mundial. O que aqueles artistas pretendiam era se opor
à velha atribuição de identidades às coisas como forma de ordená-las, ou seja, pretendiam
atacar a maneira racional de enxergar o mundo sob modelos universais.
O movimento surrealista tem como base a desordem proclamada pelos
dadaístas, aliada ao poder do inconsciente descoberto por Freud. Existem, no entanto,
diferenças fundamentais entre o surrealismo de Bataille e o de André Breton. Segundo
Eliane Robert Moraes, Breton idealizava a figura da mulher, defendia passionalmente
o amor e visões sublimadas da realidade e buscava ultrapassar os horrores da
guerra com uma utopia redentora. Em contrapartida, Bataille, através da bestialidade,
propunha sustentar o insustentável e pensar o impensável. As imagens bestiais deste
é o que ele próprio chama de matéria baixa e que faz deslocar a atenção do sujeito de
um mundo ideal para o mundo cruel de vivências reais que se apresentam à sua volta.
Bataille e Breton ultrapassam os limites impostos pela razão, mas o primeiro
percebeu em Breton um surrealismo disfarçadamente idealista.
As revistas Documents e Minotaure (cujos responsáveis são respectivamente
Bataille e Breton) divulgam a partir da década de 30 imagens monstruosas referente
à sacrifícios, torturas e assassinatos, que representariam, além de uma reação à arte
fascista da época, uma tentativa de refletir sobre tudo que suscita o mal no homem
e uma referência à literatura libertina de Marquês de Sade. “O romance de Sade
oferece um sistema de pensamento que desafia a concepção de mundo proposta
pelos dois principais campos filosóficos no contexto da França pré-republicana:
o religioso e o racionalista”.1 O posterior interesse dos surrealistas pelas idéias
libertárias e permissivas de Sade foi também motivado pelo testemunho dessa
geração às atrocidades ocorridas durante a Primeira Guerra e em diante.
Bataille acredita no papel da crueldade em Sade para a consciência do homem
de que ele é o próprio responsável por sua revolta e Breton também acredita na lucidez
sadiana sobre as forças que agem no homem e no princípio do mal que reside em cada
um. Eliane Robert ressalta que esse princípio está na origem do desejo e que a potência
do desejo para Sade está relacionada à violência. Ela completa com as idéias de Michael
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Leiris nas quais a partir do pensamento sadiano é possível intensificar a consciência
humana, ir fundo na dor com a intenção de atingir a unidade mais profunda do homem.
Eliane Robert acredita que a maior afinidade entre os artistas envolvidos com a
Documents e Minotaure era a consciência radical do corpo, de forma a afirmar a vida
humana sem confiná-la a uma forma fixa e sem destruí-la por completo. O comentário
de Rosalind Krauss sobre a desordem dadaísta pode esclarecer alguns aspectos
sobre o modo como essa consciência do corpo repercute na relação sujeito-obra:
(...) se uma estrutura ordenada é o meio de dotar de intelegibilidade uma
obra de arte, uma quebra de estrutura é o modo de alertar o observador
quanto à futilidade da análise. É um meio de estilhaçar a obra como
reflexo das faculdades racionais do seu observador, um meio de turvar a
transparência entre cada superfície do objeto e seu significado, tornando
impossível ao observador reconstituir cada um de seus aspectos por
intermédio de uma leitura única e concordante. (KRAUSS, 1998, p.128)
História do Olho, novela de Bataille publicada originalmente em 1928 como
sendo a introdução do escritor no mundo literário, exemplifica bem essa operação
descrita por Rosalind Krauss, que também se aplica ao surrealismo. A novela surgiu
a partir da recomendação do psicanalista de Bataille para que ele expressasse na
escrita suas fantasias obscena e obsessões do passado. E assim, História do Olho
é uma ficção, porém, conduzida por reminiscências autobiográficas do autor, como a
presença da figura do seu próprio pai, cego e paralítico, na narrativa. Ainda segundo
Eliane Robert Moraes:
(...) uma vez vislumbrada a possibilidade ‘libertadora’ de transformar a
substância da vida em matéria textual, o autor podia dar curso livre aos
excessos de sua imaginação, realizando no plano simbólico as estranhas
exigências que o atormentavam. Essa descoberta – que está na origem
de História do Olho – abriu para Bataille os caminhos de uma escrita
sem reservas. (MORAES, 2003, p.10)
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Segundo Roland Barthes, em História do Olho, “objetos aparentemente
longínquos vêem-se aprisionadas numa cadeia metafórica”.2 Nessa cadeia participam
o olho (globo ocular), o ovo, o testículo, e outros elementos que evocam formas
brancas e globulares. Barthes diz que na História do Olho, Bataille descreve “a
migração do olho rumo a outros objetos e, por conseguinte, rumo a outros usos
que não o de ver”.3 Esse processo metafórico pode ser entendido como a adesão à
imagem surrealista, isto é, aquilo que une elementos distintos com a finalidade de
provocar um turbilhão de significados. A formação da imagem surrealista é resultado
da projeção dos desejos do autor de forma a estimular as projeções do observador.
É um processo de construção de significados que vai além do intelecto, que usa o
desejo irracional do homem.
O homem, imerso num mundo de transformações e de caos, já teve seu
intelecto desmistificado por Nietzsche que afirma: “Todo conceito nasce por igualação
do não-igual. Assim como é certo que nunca uma folha é inteiramente igual a uma
outra, é certo que o conceito de folha é formado por arbitrário abandono dessas
diferenças individuais, por um esquecer-se do que é distintivo (...)”4 é nesta oposição
ao mundo dos conceitos que reside a condição do Informe descrita por Bataille.
O Informe é aquilo que busca desestabilizar o princípio organizador da forma.
Entende-se por forma, neste caso, tudo o que se relaciona à ordem e que se opõe ao
caos presente na natureza. Enquanto um verbete de um Dicionário Crítico escrito por
Bataille, a palavra Informe buscaria dar sentido a algo, ou seja, estaria ligada a um
princípio organizador, conceitualizador. Mas esse algo a que o verbete dá sentido vai de
encontro ao mundo dos conceitos, por isso informe é entendido como um anti-conceito.
Clément Rosset afirma que “a história da filosofia ocidental abre-se por uma
constatação de luto: a desaparição das noções de acaso, de desordem, de caos”5.
Ele coloca que o pensamento ocidental deu mais atenção à metafísica do que tentou
compreender o que existe, como uma espécie de fuga à matéria, como se ignorasse
a coisa real para dar atenção às identidades atribuídas às coisas. O que Bataille
propõe é dar atenção exatamente à matéria própria dessas coisas, é uma oposição
a um mundo de conceitos e formas fixas e por isso no verbete Informe ele afirma que
“o universo não se parece com nada”6. Para Bataille, que já encontrava em Nietzsche
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e Sade as sementes do seu materialismo, “a matéria baixa é exterior e estranha
às aspirações humanas ideais e recusa deixar-se reduzir às grandes máquinas
ontológicas que resultam dessas aspirações.”7
Nos anos 90, a exposição L’Informe: mode d’emploi, realizada no Centre
Pompidou, Paris, com curadoria de Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois, trazia uma
releitura do modernismo através do Informe de Bataille e marcava um repúdio à
hegemonia formalista de Greenberg. Segundo Bois, “no projeto de Bataille, que ele
chama ‘ateológico’ ou ‘escatológico’, o Informe é algo como um princípio primeiro que
define aquilo que é excluído da metafísica ocidental. O informe é entendido como algo
que vai desfazer categorias.”8 É importante frizar, no entanto, que Bataille se opõe
mas não nega o suporte oferecido pela razão: “Só a razão tem o poder de desfazer a
sua obra, de destruir o que ela edificara (...) Sem o apoio da razão nós não atingimos
a ‘incandescência sombria’” 9
Meu processo de trabalho: três situações limítrofes
“Hiperventilação”, “Homenagem ao Olho” e “Como evitar a morte” têm
em comum, além da presença do corpo e da minha própria imagem, de forma a
confrontar objetos na cor branca, o desafio ao ato de respirar: a necessidade primária
do homem, aquilo que é seu primeiro sinal vital. A resistência do corpo à falta de ar é
a mínima possível e me interessa investigar nesses trabalhos como o corpo reage a
tal princípio desafiador, afinal ele, o corpo, não deseja morrer.
“Hiperventilação”, 2008, foi o primeiro trabalho desta série que desafia
a respiração. Ele foi pensado primeiramente como forma de aglutinar pintura e
performance e como uma maneira de pintar sem usar as mãos. Para a ação eu
utilizo uma mesa, uma cadeira e sobre a mesa um suporte rígido branco, um pote
de tinta branca, uma colher e um saco de papel. A ação inicia quando eu me sento
e com a colher passo toda a tinta do pote para o suporte rígido, formando uma
espécie de monte. Em seguida começo a respirar e assoprar com força crescente
o monte de tinta, até que ele vá se espalhando pelo suporte. A excessiva excreção
de gás carbônico causa um desequilíbrio do grau de acidez do sangue, o que gera
formigamento e endurecimento das extremidades do corpo. O desmaio seria a
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Luana Aguiar.
Hiperventilação, 2008.
Performance

próxima reação do organismo a esse desequilíbrio e para driblar a reação do corpo
eu respiro dentro de um saco de papel que ajuda repor a pressão de gás carbônico.
Antes de executar a ação eu deixo um amigo de sobreaviso caso eu de fato desmaie.
“Hiperventilação” foi o primeiro trabalho que me fez pensar na sensação
de quase morte. A partir dele eu fiz a escolha de que provocar essa sensação de
vertigem, tanto em mim quanto no público, seria o caminho da minha pesquisa
artística. É o que eu passei a chamar de situação limítrofe.
Havia em mim no momento uma grande curiosidade sobre os processos internos
do corpo submetido a uma situação limítrofe. Eu formava imagens mentais sobre como
seria um sangue mais ou menos ácido, como esse sangue chegaria ao cérebro e o que
aconteceria a partir de então. Essa curiosidade foi estimulada por um contato real com
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pedaços de órgãos em uma clínica patológica que eu visitei algumas vezes, na qual
trabalhava uma grande amiga. Fiz muitas imagens e até pintei algumas dessas “peças”,
dentre elas fetos, placentas, pedaços de úteros, intestinos, fígado. Percebi o quão
distante estamos dessa realidade interna, e o quanto ignoramos essas imagens. Eu
pude experimentar uma sensação de vertigem muito parecida com aquela provocada
em “Hiperventilação”: uma vertigem que anunciava a morte.
Esse contato com o corpo humano a partir de dentro, a presença, o cheiro, a
visão do manuseio das “peças” foi fundamental para mim. Eram “peças” mortas, mas
imagens vivas, reais (se comparadas com fotografias, por exemplo). E de alguma
forma eu associo esse mistério do interior do nosso corpo com o mistério da própria
morte. E assim a vertigem de ver esse mundo interno está intimamente ligada ao
medo de morrer.
A partir daí, o meu contato com a literatura bestial e escatológica de Bataille
só veio a confirmar a escolha desse caminho para minha pesquisa artística. A
performance “Homenagem ao Olho”, 2009, é uma referência à História do Olho
de Bataille. O trabalho foi primeiro concebido como foto e vídeo-performance e
posteriormente foi apresentado em espaço urbano, no Largo do Machado, Rio de
Janeiro. Era uma manhã fresca de sábado e céu nublado. Enchi um balão branco e
observei o espaço, até que escolhi um local específico para me posicionar e dar início
à ação. Fiquei de pé no centro do local da praça escolhido, onde havia um número
considerável de passantes. Eu, com os olhos fechados e braços esticados, seguro
o balão branco nas mãos. Lentamente levo o balão em direção ao rosto, ele toca
o nariz, e passo a pressioná-lo contra o rosto até chegar ao limite do sufocamento.
Afasto o balão ainda lentamente e em seguida o largo no chão.
Terminada a ação, observei que uma feira livre acontecia ao lado. Pensei em
repetir o trabalho no meio da feira, interferindo diretamente no deslocamento das
pessoas, e assim o fiz.
O primeiro título deste trabalho era “O Grande Seio”, mas no ato de pressionar
o balão ele se deformava, e o que eu chamava de seio e em alguns momentos
pensava em barriga, se tornava um ovo. Fascinada por essa mutação das formas,
intitulei o trabalho de “Homenagem ao Olho”, uma referência à história de Bataille
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que fala da obsessão sexual de uma personagem por ovos e olhos, formas brancas e
globulares que percorriam a narrativa.
Apresentar esse trabalho no espaço urbano foi uma experiência desafiadora. De
olhos fechados naturalmente não pude perceber a reação dos passantes. Parada no
meio do relativo vazio da praça eu me sentia vulnerável. Na feira essa sensação era um
pouco menor porque eu sentia o calor das pessoas passando ao meu lado, esbarrando
em mim e os sons eram também muito próximos. Foi através dos vídeos que percebi o
estranhamento provocado nas pessoas. Vi que muitos passantes não acompanharam o
momento do sufocamento, mas todos eles pareciam se perguntar o que era aquilo.
A experiência foi muito rica, mas percebi que o trabalho não se dava por
completo em um público disperso. Ele exige certa proximidade, que é mais bem
alcançada através das fotos. Em “Como evitar a morte”, 2009, eu aposto nessa
proximidade através do vídeo em plano fechado dos meus ombros ao rosto. A vídeoLuana Aguiar.
Homenagem ao olho,
2009. Performance
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Luana Aguiar. Como
evitar a morte, 2009.
Vídeo-performance
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performance foi filmada em ambiente interno interferido por sons externos (pessoas
falando, buzina de carros, etc.). A ação dura menos de dois minutos e começa
quando coloco um pedaço de algodão em uma das narinas, e em seguida na outra
de maneira a deformar o nariz. Logo depois coloco na boca um pedaço bem maior e,
percebendo que ainda não é o suficiente para tapar a respiração, coloco mais até que
eu fique de fato sufocada. Resisto alguns momentos com um pouco de dificuldade e,
dispensando o uso das mãos, expiro forte, me liberto do algodão das narinas e em
seguida cuspo furiosamente o da boca. Revivo.
Em “Como evitar a morte” eu evoco o costume de colocar algodão nas narinas
e na boca dos cadáveres, porém trata-se de um corpo vivo que quer testar a morte
e não de um corpo morto no qual se quer impedir a saída de fluídos. É um trabalho
onde eu decido encarar o espectador ou tornar-me um reflexo dele. E esse embate
substitui, em certa maneira, a presença física do meu corpo em “Hiperventilação” e
“Homenagem ao olho”.
Considerações finais
Penso na arte como meio pelo qual o homem se permite tudo, inclusive morrer.
Meu interesse é abrir uma brecha no tempo para essa experiência de morte. É intrigante
observar que a morte é sem dúvida o fato mais natural ao homem e aquele mais difícil de
encarar, o mais doloroso. Me interessa essa dificuldade em encarar a morte em última
instância, mas também as outras coisas que podem remeter subliminarmente a ela, como
a idéia do grotesco nos pedaços de órgãos por exemplo. E esse grotesco, que representa
uma ofensa aos sentidos, pode estar relacionado à idéia de transitoriedade, à ação do
tempo sobre as coisas, o que nos faz lembrar a nossa condição perecível, portanto,
mortal. Isso explica a vertigem provocada pela visão dos órgãos.
Para Bataille é na morte que se percebe a dilaceração da natureza humana.
Enquanto vivos nos contentamos com um compromisso, uma realidade comum, “o eu
que morre abandona este acordo: ele verdadeiramente percebe o que o circunda como
um vazio; o eu que vive limita-se a pressentir a vertigem onde tudo acabará.”10 Esse ponto
remonta à lucidez sadiana e o papel da crueldade para o sujeito que deseja adquirir uma
maior consciência de si. Talvez seja essa a minha busca, ou seja, essa crueldade na
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busca pela morte através das situações limítrofes pode ser pensada, à luz de Bataille,
como algo que de fato não é cruel, “mas é sempre um desejo de destruir”11, ele diria.
Acredito que essa destruição é muito menos da vida do que de um corpo
condicionado e fixado em modelos. E neste ponto reside a aproximação do meu
trabalho com o Informe batailleano, pois é na morte que o corpo vai se destituir
de qualquer categoria. O corpo morto abandona o nome, o sexo, a nacionalidade,
e torna-se apenas matéria. É a evocação desse corpo morto que me interessa e
Bataille é para mim um ponto de partida.
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