Yiftah Peled - “Trilhos” (2007-2020)

Proposição 2020

O projeto apresenta duas imagens ovais com formato de olhos. Nas imagens
aparecem trilhos de uma montanha russa e, sobre eles, círculos pretos/pupilas como
abismos que impedem a continuidade do trajeto dos trilhos.
A proposição sugere que o participante desenhe seu autorretrato a partir dos trilhos
de forma a romper com a condição de confinamento que a imagem apresenta e
propõe criar novos roteiros e linhas de fuga.
A primeira versão desse múltiplo foi produzido em 2007, em papel adesivo. A
proposição pedia para recortar os olhos, colar o múltiplo na parede e desenhar o
autorretrato do participante, dando continuação aos trilhos.
A versão de 2020, propõe que o participante escolha como criar seu autorretrato e
defina também qual o suporte que deseja usar. Por exemplo, a imagem pode ser
impressa e colada na parede ou copiada; o participante pode desenhar linhas
extensivas a uma parede ou extensivas a todo um espaço. O participante faz seu
próprio desenho partindo do princípio de que não existe forma única ou correta de
autorretrato.
“Faça rizoma e não raiz, nunca plante! Não semeia, pique! Não seja nem uno nem
múltiplo, seja multiplicidades! Faça a linha nunca o ponto! A velocidade transforma o
ponto em linha! Seja rápido mesmo parado! Linha de chance, jogo de cintura, linha
de fuga” (Mil Platôs. Deleuze; Guattari, 1995, p.36).
“ Seguir sempre o rizoma por ruptura, alongar, prolongar, revezar, a linha de fuga,
fazê-la variar, ate produzir a linha mais abstrata e mais tortuosa, com “n” dimensões,
com direções rompidas” (Mil Platôs. Deleuze; Guattari, 1995, p.20).
“Pode-se desenhá-la numa parede, concebê-lo como obra de arte, construí-lo como
uma ação politica ou como uma meditação” (Mil Platôs. Deleuze; Guattari, 1995,
p.22).

Múltiplo, impressão sobre adesivo, 2007

A junção do Múltiplo com proposição participativa/receita
Na Artes Visuais, a ideia da cópia da obra ou da sua produção em série - limitada ou
ilimitada - é antiga e remete a criação de moldes escultóricos e técnicas de gravuras.
Depois, esses meios se proliferaram em estratégias mais velozes como a fotografia
moderna e o suporte digital contemporâneo.
Desde os anos 1960, a produção de múltiplos assume outras dimensões. A ideia
não é somente reproduzir, mas também baratear custos e democratizar o acesso à
obra de arte, facilitar a mobilidade (como nos cartões-postais do movimento Fluxus),
bem como endossar as perspectivas da temporalidade e impermanência da obra e
dos materiais e do conceito de época, além de problematizar a questão da
efemeridade da obra de arte, operando um desvio das estruturas do mercado de
arte e do sistema de preservação.
Além de assumir todas essas dimensões, o múltiplo com proposição/ receita é uma
forma de disseminar e realizar propostas artísticas que diluam a noção de autoria e
controle do artista sobre o processo. Sugere a inversão da obra pronta e delega
coparticipação nos processos criativos para quem deseja se engajar.
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