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É lançando mão do conceito de Cildo Meireles que
a Sem Titulo Arte embarca na experiência do selo editorial Pano de Roda - território em movimento: “Digamos
que eu chame de espaço todos os mecanismos da vida.
O espaço não é apenas o lugar onde as pessoas estão,
mas algo ativo e envolvente.
O espaço como imagino exclui a possibilidade de um
observador intento que domina o mundo com o seu olhar,
ele implica a sua participação”.
O presente Selo Editorial é uma criação que pressupõe, como bem define Cildo Meireles, que os trabalhos
artísticos encontrem uma independência em relação ao
espaço físico original e criem uma autonomia, um outro
espaço possível. É viabilizado por meio das parcerias
com Sem Título Impressão e a gráfica Riso Tropical que
possibilita abrir frestas para que os trabalhos artísticos se
desdobrem em ensaios, textos críticos, imagens, reverberações sobre as artes visuais. Os artistas do circo desfeito
reinventam múltiplos picadeiros, destituídos de mastros e
coberturas, mas que circulam e criam brechas para seus
espaços insólitos. O nosso “Pano de Roda” nos permite
através do texto, da narrativa, expandir o que existe em
nós como experiência.
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Alguém que
organiza o
espaço ao seu
redor
Galciani Neves

O estado de exceção e a compressão das esferas públicas são cada vez mais a regra de funcionamento: normas
elementares saem de vigor repentinamente, falseando
as próprias estruturas nas quais se apoiam e operando
motores invisíveis para que nada pareça uma contradição.
Tudo para nos levar a crer que entramos em uma zona
de aporia – dúvida insolúvel, dificuldade de movimento,
afasia, inviabilidade de reação – e para sustentar que nos
faltam contornos ou mesmo fôlego para projetar modos
de compreensão (leia-se também reordenação) e de
enfrentamentos contra os dispositivos de poder e suas
estruturas normativas de comportamento.
Acontece que caminhar e participar das múltiplas
instâncias de interação social, afetiva, cultural, política,

em suas escalas e termos mais amplos quanto específicos,
e se debruçar sobre as ideias e as subjetividades que se
implicam aí - e nos processos atentos aos esgotamentos
do que convencionamos chamar de “democracia” - dizem
respeito a todas e todos nós, enquanto não cessamos
de admitir que sim, ainda vale a pena ousar e vislumbrar
forças criativas para uma lógica, embrionária que seja, de
política. É óbvio que isso nos deixa uma dupla tarefa: nos
posicionar diante das coordenadas históricas que produziram tal situação e confrontar seus esquemas. Não estamos diante de uma mera indicação do inimigo ou de uma
questão “estilística” preocupada em selecionar manifestações políticas/poéticas para angariar aliados.
No contexto da mostra “Alguém que organiza o espaço ao seu redor”, o que pode interessar nesta discussão
(além de, obviamente, pronunciar com outras nuances o
que vivenciamos no Brasil) é algo da anatomia, das formas
de circulação, dos endereçamentos (a quem pode interessar?) dos conteúdos aqui presentes e também o que
suscitam as ações do artista Vitor Cesar ao se deslocar e
se implicar por entre as instâncias que há pouco falamos.
A citar: a anatomia da obsolescência dos mecanismos de
legitimação da arte e da cultura e das distorções cínicas
que regem justificativas para democratizar o acesso a
esses conteúdos. E mais, das ações do artista: estratégias
que se negam a fornecer uma nova versão de distinção entre ação política e arte, e, mais do que exatamente criticar
moldes dessa diferenciação, Vitor parece optar por responder e, ao mesmo tempo, criar perguntas aos potenciais
normativos que regem os utilitarismos dessas esferas.
Sem obedecer a antídotos já típicos (e, portanto, vulneráveis) e observáveis nos mapeamentos contemporâneos, Vitor Cesar tem em sua trajetória práticas que desarticulam distinções, aparências e categorizações. Ele opera
numa modulação ambivalente: acontecimento e ficção,
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acontecimento e invenção, tradução e apropriação, no espaço e como espaço, display e obra, ação e crítica institucional, trabalho e ação que se integra ao contexto. Com a
simples ideia de se opor a uma necessidade de afirmação
dos procedimentos artísticos “contemporâneos e engajados politicamente” e de colocar algo no mundo como
uma fricção, que quer ser conjugada e não compreendida,
ser atravessada por jogos de forças e de subjetividades,
em contínua reconfiguração, em incansável flexibilização.
Sob o nome de desvio, parece útil especular, é um
dos modos de agir de Vitor Cesar: percebe os funcionamentos, localiza os agentes envolvidos, observa como
nos situamos diante da circunstância em questão. Daí,
prossegue: articulando táticas gráfico-visuais, usufruindo e investigando narrativas e mecanismos de linguagem, implicando-se. A escolha da palavra “desvio” busca
afirmar uma espécie de conflito sob diversas formas no
trabalho apresentado por Vitor Cesar: percepção dos
antagonismos sociais, reflexão acerca dos equipamentos
culturais e das governabilidades, no que tange à cultura,
ao urbanismo, aos serviços públicos e suas estratégias
de visibilidade como propagandas de si próprios e para
automanutenção.
Assim, desvio pode ser percebido como des-mecanização do olhar e ação homeopática que não visa solucionar o problema, mas, antes, acendê-lo em sua complexidade, valendo-se de um tanto de ironia. É uma afirmação
de uma força reflexiva, que se vale de algo que existe no
próprio sistema, e de sugestão de um “bug” no sistema,
criado por ele mesmo.
O desvio como ação prescinde de uma consciência
transcendente e crítica sobre as regulamentações culturais, artísticas ou urbanísticas. Não, isso seria como
uma ilusão imatura acerca do uso público da razão.
Vitor insiste em um enunciado presente na coisa e no

seu funcionamento, reiterando-o, voltando a ele inúmeras vezes e, assim, sufocando-o em seu próprio modus
operandi. “É a marca da sua empresa que vocês querem
‘abençoando’ este evento? Aqui estão, pois, suas cores,
suas negociações, seus nomes todos escritos, repetidos e
esvaziados sem qualquer pudor”. Vitor parece nos colocar
numa vertigem entre a virulência das empresas apoiadoras, patrocinadoras e formadoras de público; a problematização de recuperar e colocar em outra cena seus componentes (cores, visualidades, nomes e capital simbólico)
e a ironia visual (meio bem-humorada e um tanto perversa) que não rivaliza ou demoniza as marcas, mas as enuncia em outros ordenamentos, localizando-as na suspensão
de si mesmas e de seus valiosos legados.
Podemos, então, nos arriscar a pensar: uma pequena
des-ordem do visível e do dizível que Vitor Cesar determina para recircular pares e papéis, re-associando essas
visualidades a outros lugares e funções, que culminam em
incapacidades. Uma pequena curva, um gesto mínimo de
perturbação no sensível, que acaba por dar a ver umas
outras tantas acepções de política, de arte, de forças
irreprimíveis de contestação, e, enfim, de um estarmos
juntos, embora sempre diversos e dispersos.

Galciani Neves é professora (FAAP e UFC) e curadora.
Tem mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica
pela PUC-SP. É autora do livro “Exercícios críticos: gestos e
procedimentos de invenção”. Coordena a Escola Entrópica
(Instituto Tomie Ohtake).
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verbetes
pccb
David Sperling

deslizamentos
Tomando como foco as dinâmicas de financiamento oriundas da
Lei Rouanet, o grande canal público de transferência da indução
das ações culturais para empresas, sejam públicas ou privadas,
“poesia concreta da cultura brasileira” explora criticamente deslizamentos de fundo, significativos do cenário brasileiro atual,
marcado pela falência dos projetos nacionais, por articulações
público-privadas nebulosas, e pela desconfiança a respeito dos
horizontes democráticos.
19

corte esquemático I

corte esquemático II

Na matriz do projeto estético-político construtivo brasileiro, as
proposições formais, espaciais e cromáticas experimentadas
nas práticas estéticas, e de modo correlato nas programações
visuais e nos objetos de desenho industrial presentes na vida
cotidiana (de utensílios domésticos a embalagens), comporiam
um projeto de construção do sujeito moderno. A arquitetura e a
integração das artes, bem como a conformação das instituições
públicas – dentre elas, as culturais, e os museus, por excelência –
completariam todo um conjunto de introduções da arte na vida.
Em 1960, Brasília é inaugurada como a epítome deste projeto.

Na lógica das propostas econômicas para a cultura brasileira
atual, as programações culturais de agentes diversos, produzidas de modo correlato como ações de marketing inseridas na
vida cotidiana (de produções a eventos diversos) comporiam
um projeto de construção do consumidor cultural brasileiro contemporâneo. A administração privada da cultura, regulada pelo
poder público – o Ministério da Cultura, por excelência – conformaria todo um conjunto de inserções de representações culturais na vida. Em 1991, a Lei Rouanet é aprovada como a epítome
desta lógica.
21

desarquivos

ambivalências

Em projetos como esse é inescapável adentrar aos meandros
dos documentos disponibilizados por leis de transparência, os
quais permanecem nebulosos em seus códigos e lógicas burocráticas (anuários, tabelas, porcentagens, pessoas jurídicas...) e
requerem outros meios para sua visibilização. Visibilizar, neste
contexto, pressupõe colocar em perspectiva, retirar das situações de conforto próprias das classificações objetivas e reposicionar em situações de tensão ambivalente.

Ambivalências - motor importante na obra de Vitor Cesar - são
coexistências de sentidos opostos em relação a uma mesma
ideia, acontecimento ou objeto; são situações que colocam
em suspensão/suspeição quaisquer definições excludentes.
Ambivalências são embates silenciosos, que habitam as relações
entre as palavras, os conceitos, as categorias e as coisas, a espera de serem descortinados.
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regimes de visibilidade

visibilizações de dados

Tornar visível é ação política-estética de partilha, realizada como
ampliação das formas de ver e das formas de fazer ver. É inegável, nesta ação, o papel que podem adquirir os códigos e as
linguagens, em suas ambivalências, como veículos simultaneamente para retenção e transmissão, reiteração e contestação,
repetição e experimentação. Isto-e-aquilo.

Quantidade e fragmentação caracterizam a disposição dos
dados na realidade contemporânea, produzidos, processados e
arquivados segundo as lógicas das digitalizações. Transformar
pacotes de dados em conjuntos de informações legíveis requer, mais que interfaces para visualização, o projeto de modos
de visibilização, os quais por meio de processos de seleção e
combinação, operam pela curadoria dos dados, compondo
datascapes.
25

apropriações I
Dispositivos próprios do concretismo na arte e na poesia (campos e vibrações cromáticas, sintaxes e estruturas visuais, significantes e sonoridades verbais) convertem-se em matrizes de
dinâmicas espaço-temporais, dispositivos artísticos de visibilização (sequências e intensidades, posições e abrangências, recorrências e discrepâncias). Expõem ambivalências entre sintaxes
visuais e semânticas econômico-culturais: cor-empresa, palavra
-negócio. Conjunções pixels-hashtags.

apropriações II
Dispositivos de projeto e representação de arquitetura (maquete, montagens visuais e simulações tridimensionais), utilizados
para projeção e visualização, recompõem-se como dispositivos
artísticos de crítica institucional, superpondo a lógica cultural
corrente à lógica espacial moderna. O corte esquemático dois
transpassa o corte esquemático um. Expõem ambivalências
entre sintaxes espaciais e semânticas econômico-culturais: filtro
-empresa, ministério-negócio. Efeito pós-Beaubourg.
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mapas
Com cartela de cores, metadados, maquete e displays, o projeto
“poesia concreta da cultura brasileira” traça mapas de agenciamentos entre poderes público e privado, de dinâmicas temporais de financiamento, de territorialidades de ações culturais
identificadas com empresas. Mapas, neste caso, são apenas
metade da arte... sendo a outra as linhas de fuga.

David Sperling é professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo
da USP e coordenador do Núcleo de Estudos das Espacialidades
Contemporâneas (NEC.USP). Desenvolve atualmente a pesquisa
“Cartografias e o campo ampliado dos mapas: articulações entre
técnica, estética e política na espacialização da informação”. Exibiu
projetos, trabalhos visuais e projetos cartográficos nas IV, X e XI
Bienais de Arquitetura de São Paulo e no Storefront of Architecture
and Urbanism (NYC).
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Vitor Cesar

Alguém que organiza o espaço ao seu redor reúne 3
projetos: Poesia concreta da cultura brasileira, Vincos e
Descrito como real, considerando os modo que nossas
ações entram em atrito com o mundo e produzem
espaços e imagens. Mais especificamente, a mostra
observa circunstâncias com as quais um artista se depara
de maneira quase inevitável: suas referências, a sua
atuação no contexto público da cultura e da cidade.
O projeto Vincos (2018) tem como ponto de
partida as referências pelas quais estamos atravessados.
Reconhece que somos constituídos por textos, imagens e
espaços para nos dar base de sustentação e responder ao
mundo.
Poesia concreta da cultura brasileira (2018)
aproxima a ideia de política cultural no Brasil contra
noções de identidade nacional. Contra, não no sentido
de adversário, mas no que podemos reconhecer quando
friccionamos um corpo de ideias contra outro. Para tanto,
considera quais visualidades e espaços são produzidos na
relação entre Estado e Mercado.
Descrito como real (2015), desenvolvido com Enrico
Rocha, trata da disputa da imaginação nos territórios da
cidade e nos meios de comunicação.

Artista, estudou Arquitetura e Urbanismo na Universidade
Federal do Ceará e é mestre em Artes Visuais — ECA/USP, com
pesquisa sobre noções de espaço público em práticas artísticas.
Suas exposições e projetos incluem BaseMóvel Contracondutas
(São Paulo, 2017), Anfibologia, tradução, Galpão VB (São Paulo,
2016) e Anfibologia, reciprocidad, Museu experimental El Eco
(Cidade do México, 2013); Participou do 33 Panorama da Arte
Brasileira, Museu de arte Moderna (São Paulo, 2013); 8a Bienal
do Mercosul (Porto Alegre, 2011). Realizou residência no A-I-R
Laboratory, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle,
programa Videobrasil em Contexto (Varsóvia, 2015), Capacete
(Rio de Janeiro, 2010) e MuseumsQuartier (Viena, 2006). Integra
O grupo inteiro, que este ano inlcui a exposição A Marquise,
o Mam e nós no meio, Museu de Arte Moderna de São Paulo
(São Paulo, 2018), participou de Playgrounds, no MASP (2016) e
realizou o projeto Campos de preposições no Sesc Ipiranga (2016).
Desenvolve materiais gráficos com artistas e instituições culturais,
como o 20º Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil, XI
Seminário internacional de teoria de arte contemporânea (SITAC),
Cidade do México; Frestas – Trienal de artes (Sesc Sorocaba),
Contracondutas – Escola da Cidade. É professor da Escola da
Cidade e orienta grupo de estudos na Escola entrópica, no
Instituto Tomie Ohtake.
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