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CONTE ALGO QUE NÃO SEI
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Raquel Versieux, artista
plástica: 'Viver de arte é
impossível'
Há oito meses morando no Ceará, mineira veio ao Rio para a
exposição 'Saudade e o que é possível fazer com as mãos', na Galeria
Athena
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"Gosto de pensar sobre a erosão das coisas — como nosso corpo, que está em permanente erosão",
reflete a artista plástica Raquel Versieux  Guito Moreto / Agência O Globo

"Nasci em Belo Horizonte e vivi seis anos no Rio. Tenho saudades daqui —
até do meu apartamento de 25m², que custava uma fortuna. Há oito
meses leciono Artes Visuais na Universidade Regional do Cariri (CE).
Tenho interesse na transformação de materiais — como nosso corpo, em
permanente erosão."

PUBLICIDADE

Conte algo que não sei.
Existe uma pedra vermelha na região do Cariri, no Ceará, que as pessoas
usam para tudo: calçadas, muros, fundações. É chamada de arenito da
Formação Exu, mas ninguém conhece esse nome por lá. Foi essa pedra
que escolhi para os totens de metal da exposição, colocados na altura do
meu coração. Não sou coração de pedra (risos), pelo contrário: penso que
a pedra, que tem uma cor parecida com a da nossa carne, é uma coisa viva.
ADVERTISING
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John Paul DeJoria,
empresário: ‘Sucesso
sem caridade é um
fracasso’ 25/04/2018 18:59
Nilton Bonder, rabino:
‘O que transforma a
sociedade é a
conﬁança’
24/04/2018 19:17
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Ver vida em objetos tem relação com o seu processo artístico?
Sim, desde a minha primeira série de fotos, em 2006, entendo que há uma
relação entre corpo e pedra. Fotografei mulheres enroladas em plástico

Celina Hui, consultora
de imigração
canadense: ‘O
imigrante precisa
lembrar que há um objetivo maior a
alcançar’ 24/04/2018 19:11

transparente dentro de cachoeiras, como se fossem cristais. Essa é minha
gênese, o que fiz depois são desdobramentos e reflexões disso, em cada lugar
em que estou.
Você é mineira, já morou no Rio, agora está em Juazeiro do Norte.
Como essas viagens influenciam seu trabalho?
Há uma riqueza de materiais que vai aparecendo em lugares novos. Sempre
incorporo materiais locais. Quando estava na Bósnia, por exemplo, queria
trabalhar com o minério de ferro de lá. Fui parar em uma mina cheia de
trabalhadores muçulmanos. Não ficaram muito felizes com a presença de uma
mulher. Eu era um ET lá dentro: loura, tênis rosa, calça roxa, blusa amarela. Às
vezes, também me sinto uma ET em Juazeiro.
Quando você fala de saudade na mostra, a que se refere?
Dessa saudade que a gente sente de lugares e pessoas. Estou aqui, agora, e sinto
saudade do Cariri. Quando estamos em um lugar, sentimos saudade de outro.
Mas também me refiro a uma saudade mais abstrata, de materiais que se
transformam, que eram uma coisa e viraram outra. Como um fragmento de
pedra, que já foi uma pedra maior. Gosto de pensar sobre a erosão das coisas —
como nosso corpo, que está em permanente erosão.

Adolfo Pérez Esquivel,
ativista dos direitos
humanos: ‘Nenhum
exército tem
capacidade de garantir a paz’
20/04/2018 16:43

Como foi parar em Juazeiro?
Fiquei sabendo de um concurso para a Universidade Regional do Cariri. A vida
no Rio estava ótima, mas muito limitada pela falta de grana. Vi a chance de
ganhar o triplo e de encontrar um lugar na academia, o que me interessa.
Descobri que posso ser professora universitária, mas ao mesmo tempo quero
cada vez mais ser artista.
PUBLICIDADE

É difícil ser artista?
Anúncio

É difícil, qualquer que seja o lugar. Mas, talvez, algumas questões sejam
especialmente difíceis no Rio. Vir de fora e entrar no circuito carioca é um
desafio. Muitas vezes percebi que não é o trabalho que está em jogo, mas
nossas relações. Viver de arte é impossível. Por isso fiz mestrado e me
Agora, a Cielo oferece máquina com taxa
zero.

tornei professora da UFRJ. O que me fez perder tempo livre que eu
dedicava à produção artística.

Cielo

O que mais a impressionou na Chapada do Araripe, onde fez o
trabalho dessa exposição?
A linha do horizonte. É muito plana. Talvez a linha mais reta que eu já vi sem
ser o mar. Só indo lá para entender. Quando cheguei lá para fazer a prova,
estava na janela do avião e tive um delírio: achei que a terra da Chapada fosse o
mar, por causa do horizonte perfeito. A chapada virou meu mar.
Do que você sente mais saudade no Rio?
Desse estilo de cidade com montanha, cachoeira, praia e amigos. Só isso.
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Cesar Garcia, palhaço e
improvisador: 'O erro é um
presente'
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Victoria González, socióloga e
professora: 'A guerra contra as
drogas é uma guerra perdida'
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