Marcelo Gandhi dá a sua linguagem artística um papel. Literalmente.
Superfície por excelência de seu desenho, o papel ganha status de pele
sobre a qual Gandhi traça suas experiências, no mundo e em sua produção
artística. Suas formas abstratas em cadeia, à primeira vista constituintes de
uma só figura, não representam uma realidade vivida a priori, nem
estabelecem um programa a seguir-se. A linha de tinta nanquim costura ao
mesmo tempo que abre sulcos nos painéis de diferentes dimensões criados
por Gandhi, esboçando a possibilidade de diálogo entre sua obra e o
observador. A pele, assim, deixa de ser fronteira para se tornar o locus onde
desejos e signos se articulam em plena corporeidade.
Do erotismo de seus primeiros desenhos, que o fizeram recipiente da bolsa
Rumos Artes Visuais Itaú Cultural em 2006, à hibridez das técnicas que
Gandhi vem adotando, é o aspecto intimista de seu traço que tece o
desenvolvimento de sua obra. Com a mudança do artista para São Paulo,
onde reside há cinco anos, o corpo particularizado que servia de base para
sua obra entra em conflito, com a dissolução do espaço privado no público,
na série Sem Estrutura de 2008. A cartografia do espaço urbano, onde tudo
vira homogêneo e superexposto, invade o aspecto lúdico de seu desenho e
gera um novo entendimento do indivíduo perante a monumentalidade da
arquitetura metropolitana.
Busca aparente de retorno a um universo onírico e a um ideologismo perdido
– mas, também, constatação do caráter efêmero das coisas – surge em 2010
a série intitulada Ukiyoye Night Shot. A partir da identificação da perspectiva
sem gravidade de seu desenho com a suspensão inerente ao estilo de
pintura japonesa do século XVIII, Gandhi apropria-se da designação Ukiyoe,“retratos do mundo flutuante”, para submeter seu traço a uma nova
experiência. Composições em nanquim prateado sobre papel Fabriano preto,
os exemplares dessa série fazem referência à história da arte e à própria
materialidade da superfície de seu trabalho. Gandhi destaca, dessa forma, o
tempo do evento não-cronológico suscitado por seu desenho.
Tempo suspenso no qual o observador é submergido quando em contato
com a obra de Gandhi. Esta nunca se faz na memória de quem a observa,
mas no acontecimento que se constitui quando nos encontramos frente a ela.
Uma relação de surpresa renovada a cada olhar subsequente, sustentada na
memória que se encontra na própria materialidade do papel. O desenho
convida o espectador a vestir-se na projeção de seus próprios desejos sobre
o universo contingente do trabalho artístico de Gandhi. Influência direta da
prática de performance, que este desenvolve paralelamente, a
performatividade de sua linha que se afirma enquanto é traçada convida
nossa visão a testemunhar o processo do caminho – tanto do olho como o da
linha – sobre o papel.
Convite do olhar a ser testemunha e dar origem a novos sentidos, quando
Gandhi se utiliza de objetos encontrados ou culturalmente estabelecidos,
como no caso de Pinball, parte integrante da exposição Jogos de Guerra de
2011 da Caixa Cultural do Rio de Janeiro. Em cada um dos dez joguetes,
Gandhi substitui a cartela de pontuação por seu desenho, subvertendo os
objetivos do jogo e tornando sem limites a suspensão do tempo e do espaço
em sua obra. O alvo agora são as formas criadas por seu traço e o objetivo,
o maior tempo possível que se consegue deixar a bola percorrer o caminho
sobre elas e por elas delimitado.

Apropriações outras de diversas fontes permeiam a mais recente série de
desenhos de Gandhi, 3x4: símbolos da cultura pop, códigos de barra,
palavras, números, campos de cores, etc. Dispostas de tal maneira em
relação à linguagem do desenho, essas referências não negam que tudo já
foi produzido, mediado ou processado de outra forma por outros, outro autor,
e, ao mesmo tempo, tomam uma posição crítica perante o material cultural
existente. Num desses painéis, desponta a seguinte afirmação: “o performer
é seu próprio signo”. Ela parece nos lembrar que, independentemente
daquele que traça sua linha de experiência no mundo(da arte), seja ele o
autor ou o observador, ambos são a(u)tores de suas respectivas histórias.
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