Criado pelo Instituto Tomie Ohtake em 2013, o
Programa Arte Atual se consolida como plataforma
para pesquisas e trabalhos inéditos de jovens artistas
e como um espaço de mostras coletivas construídas
a partir de perspectivas múltiplas e heterogêneas
sobre uma mesma questão. De início concebido
para realizar-se anualmente, apresentou em suas
três primeiras edições dez artistas em distintas
configurações e motes e, em 2015, gerou um novo
programa associado: o Festival, no qual artistas
ainda mais jovens são convidados para um processo
dinâmico e experimental de exposição.

Programa Arte Atual
Exposição
4 fevereiro a 6 março 2016
Terça a domingo 11h às 20h

Tomando emprestado seu nome da clássica
tratadística renascentista do século XV, Da
Banalidade funciona como um ensaio sobre o senso
comum, a superfície das coisas, as coisas pequenas,
delicadas, a banalidade do mal e a banalização do
político. A cada leitura novos jeitos de lidar com esse
grande tema se desdobram nos projetos dos artistas
convidados a integrar a proposta.
Neste primeiro volume, Ana Elisa Egreja, Julia Kater
e Cabelo – por meio de pinturas, serigrafias,
instalações e vídeos – associam e discutem a
frivolidade, a futilidade, o mau gosto, a tolice, o que
passa despercebido, a delicadeza, o pequeno e
o ordinário, numa tentativa inicial de refletir sobre
as muitas formas da banalidade.

ação educativa
Visitas com educador oferecidas a
grupos espontâneos de até 20 pessoas,
de terça a sexta, às 11h30, 15h30 e 18h.
Espaço do Olhar: cursos de pintura, escultura,
desenho, colagem, vídeo, teoria da arte, música,
literatura, filosofia e curso para professores da rede
pública e privada sobre ensino da arte.
Escola Entrópica: cursos, laboratórios e grupos de
estudo investigativos sobre a arte contemporânea para
estudantes, artistas, educadores e pesquisadores.
Inscrições 11 2245 1937

idealização e coordenação geral

apoio

O Programa Arte Atual agradece imensamente
a parceria indispensável das galerias Leme,
Marília Razuk e SIM, que apoiam a realização
do projeto e das obras de seus artistas.
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da
banalidade
Ana Elisa Egreja
CABELO
Julia Kater

Em 2016, o Arte Atual ganha novo fôlego,
apresentando-se como um programa que ao longo
do ano realiza diversas mostras pensadas com base
em um tema central que funciona como denominador
comum, lido por diferentes horizontes a cada nova
montagem. O conjunto Da Banalidade (volumes 1,
2, 3 e 4) pode ser entendido como um livro e seus
vários capítulos, organizados intermitentemente com
diferentes artistas, abordagens e leituras.

volume1

É mais fácil reconhecer algo banal do que definir
a banalidade. Nos feudos medievais, uma coisa
banal – um moinho, por exemplo – era uma
posse do senhor feudal que podia (ou deveria)
ser utilizada por qualquer vassalo mediante uma
taxa correspondente. O sentido primeiro do banal
remete àquilo utilizado por todos, mas possuído
apenas por um. Hoje em dia, o banal diz respeito
a coisas de uso trivial e pouca originalidade,
que podem ser empregadas por qualquer um
em situações quaisquer, sem implicações ou
consequências excepcionais. O banal passou a
ser identificado com o que vale para todos e, por
isso mesmo, não pertence a ninguém.

Ana Elisa Egreja
Natureza morta com rabanete e batata doce 2015
Óleo sobre tela 30x40 cm
Coleção Alexander Appel
Foto Filipe Berndt
Natureza morta com produtos e objetos brancos 2016
Óleo sobre tela 50x60 cm
Cortesia Galeria Leme
Foto Filipe Berndt
Natureza morta com bromélia rosa 2015
Óleo sobre tela 60x50 cm
Coleção Gabriella e Claudio Palaia
Natureza morta com abacaxi, bananas, melão, limão e pimentões 2015
Óleo sobre tela 70x50 cm
Cortesia Galeira Leme
Foto Filipe Berndt

É notável que a banalidade das coisas resulte
de elas serem “de todo mundo” e, com o tempo,
terem se desvinculado da autoria original que um
dia possa ter estado associada a elas. É como
se o próprio sucesso de difusão de um objeto,
expressão ou ideia acabasse rebaixando-os
em alguma hierarquia imaginária de valores
de originalidade ou autenticidade. Isso é
particularmente intrigante quando pensamos
na linguagem, em que os termos precisam ser
compartilhados por muitas pessoas para serem
eficientes, pois a comunicação acontece
com códigos compartilhados na indistinta
região do que há “entre nós”.
Assim, muito embora seja em geral
evocada em tom pejorativo, a banalidade
interessa especialmente a muitos artistas
contemporâneos. A própria possibilidade de
objetos banais serem percebidos como arte já
foi experimentada e debatida à exaustão e,
sem que precisem testar novamente essa
hipótese, diversos artistas hoje recusam os
terrenos dos “grandes” gêneros, assuntos ou
técnicas para se dedicar a esmiuçar poéticas
e possibilidades que residem no nível da
banalidade mesma. Isso pode levar às sinuosas
veredas do “gosto” popular, aos princípios
mais basais e genéricos da linguagem ou à
despretensão das anotações pessoais cotidianas.

Cabelo
Sem título 2015
Serigrafias sobre tela 140x105,5 cm
Cortesia Galeria Marilia Razuk

Julia Kater
Breu 2016
Vídeo, cor, som 4 min
Cortesia SIM Galeria
Fotografia e edição Guilherme Peres e Tassia Quirino

O que interessa aqui não é demonstrar
como os artistas podem fazer algo especial
valendo-se de coisas e materiais banais.
Ao contrário, é acompanhá-los no manuseio
do banal enquanto banal, aproveitando sua
suposta falta de especificidade, aura e valor
na tentativa de pensar seus significados e
sentidos mais desconcertantes.
Embora o banal seja lido como vulgar por não ter
um dono reconhecível, ele na verdade está muito
próximo do que somos e exercemos em nossos
balbucios cotidianos. Lidar, de dentro da arte,
com a epiderme do banal é uma oportunidade
de atentar para o que tece a trama da nossa vida
quando não estamos particularmente atentos a
ela. Como diz a popular canção de ninar
que John Lennon compôs para seu filho:
“A vida é o que acontece quando estamos
ocupados fazendo outros planos”.
Paulo Miyada

