
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode acontecer de uma multidão cruzar o seu caminho em dia banal 

Esta escrita foi desenvolvida por Francisco Mallmann a partir da C 58, uma Mostra de Coletivos de 

artistas realizada através do Edital “Coletivos em Residência” do Fundo Municipal de Incentivo à 

Cultura 2018. Os projetos contemplados pelo edital foram: Coletivo I – Projeto Encruzilhada e Coletivo 

II – Projeto Criadores Anônimos. Também integraram o evento os artistas convidados, Fernando de 

Proença e Renata Roel. A Mostra aconteceu de 24 de julho a 04 de agosto de 2019, na Casa 

Hoffmann.  
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Fazer disto uma morada transitória 

“apenas ficar aqui 

por força ficar aqui 

até que a palavra morar 

faça sentido”i 

O convite é um exercício imaginativo. O texto: um meio, uma ponte, trampolim, eu não sei qual 

superfície. Agora que penso sobre as torções do olhar também me dedico a pensar a inversão da 

narrativa. Ainda não sei fazer, sempre em processo. Escrever sobre arte, trabalhos em arte. Li mais cedo 

que o mundo, de fato, está no corpo - e no interior do corpo estão sendo gerados outros mundos, ainda 

virtuais, por hora - me disseram que é uma questão de tempo. Porque me parece impossível falar de 

coletividade sem falar de vida - uma espécie de perpetuação de vida não-fascista, não-biologicista, 

reprodutivamente compulsória - eu não poderia deixar de pensar o agora senão em uma perspectiva de 

manutenção do desejo, do “saber-do-corpo”, do saber que escapa ao horizonte capitalístico, imbuído de 

uma colonialidade que a nós (nós?) parece um chamado incontornável a alianças não românticas de 

evocação de presente e futuro. E passado. O espaço é a rua. Uma casa antiga. Um centro cultural. Uma 

instituição de pesquisa em dança. Linguagem é aquilo que resta quando estamos todos cansados de um 

dia inteiro de dúvida. Linguagem é aquilo que está ali no centro da sala de ensaio quando vamos pegar o 

pano e a vassoura. Linguagem é a primeira imagem que te aparece quando você é questionado sobre seu 

próprio trabalho. Sei de uma artista mundialmente famosa que dizia: “não confie em artistas que não 

saibam sujar e também não confie em artistas que não saibam limpar sua própria sujeira”. E ela 

derrubava muitos cinzeiros. Aqui estão as palavras. Os projetos se diferem infinitamente. Um deles, me 

parece, é a desposessão da forma, enquanto o outro é a sua manutenção. E o gráfico despossessão-

manutenção é preenchido de gente – com nome, altura, data de nascimento, cicatriz, isso tudo. Você não 

vai ver as peças aqui, você vai ver alguns vultos. Como se tivesse ido ao teatro sem os óculos no mais 

alto grau da miopia. E do que se trata, exatamente, nossa reunião? São quatro trabalhos - dois de cada 

coletivo. Cinco trabalhos - contando com xs artistas convidadxs. Não sei quantos são, na verdade –  



 

 

porque penso trabalho como sinônimo de esforço, e os esforços, especialmente agora, não cessam. Pode 

ser que os esforços descançem, mas eles não desaparecem como desaparecem os corpos violentados 

pelo Estado. Os esforços fazem pausa, mas não acabam. 

Este texto sim. 
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Isto é um ajuntagente 

   

“a urgência dos nossos sonhos não espera 

o sono chegar: isso que a gente faz 

deitada 

tb chama 

revolução”ii 

Dois artistas se encontram em frente a espectadores sentados. Hora marcada para chegar. A voz 

microfonada - havia alguém que sempre dizia que vozes microfonadas nos aproximam do porvir, como se 

fosse já uma outra-voz, uma voz enunciada em vetor que se afasta do momento em questão. Construir 

juntos. Não por acaso o verbo: inverter a impressão de que construção não é da ordem do gesto imaterial. 

Pegar, em sentido literal, o que parecia antes o acaso incorpóreo. Construir: também imagens de 

comunidades ainda não existentes ao alcance dos olhos, também projeções que ainda não estão, também 

uma noção de seguimento para além do cenário inerte. Coisas acontecem, artistas existem, vozes 

também. Planos, projetos, programas, percursos, performances. Quais palavras para quais 

procedimentos. 10 anos de parceria, Renata e Fernando. Talvez tenhamos que dançar, eu não sei. Talvez 

tenhamos que criar bailes, enviar cartas, compor músicas, levar plantas para passear, jogar dinheiro ao 

vento, eu não sei. Talvez tenhamos que usar nosso corpo, este, o corpo de agora, para refundar o passo. 

Talvez tenhamos que nos aproximar de outros corpos. Tal qual coreografia que se desgasta, tal qual data 

histórica que se esquece, o agrupamento também é matéria de reafirmação. A Mostra começa com a 

simplicidade como estatuto, enquanto reiteração de forma de vida. A diferença entre índice e sumário é 

que este último é a enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um documento, na 



 

 

mesma ordem em nele se sucedem, enquanto o primeiro é uma enumeração detalhada, em ordem 

alfabética, dos nomes de pessoas, nomes geográficos, acontecimentos, etc., com a indicação de sua 

localização no texto. Não usaremos nenhum. Assim como uma decisão coletivizada, o interesse é pelo 

que escapa - norma e nome. Agora que já estamos apresentados, teremos de fazer isso outra vez. 

Enquanto existir vida. 
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Narrar a si, dançar o outro 

“pegar com a mão e mexer 

pela centésima milionésima vez 

muda o verbo 

troca o ritmo 

pra ficar igual ao que era 

da última vez que eu mudei”iii 

 

Aconteceu neste tempo: um homem ateou fogo em suas mãos, uma girafa ganhou uma festa de 30 anos 

em um zoológico, uma mulher foi presa por confundir muitas vezes seu próprio nome, uma criança 

construiu sozinha uma casa durante três anos, uma floresta ardeu com o aval de um presidente, centenas 

de pessoas entraram no mar na tentativa de sair do outro lado do mundo, uma pessoa só consegue sorrir 

depois de se entender agênera, livros são lançados do alto de um arranha-céu, eu não sei quantas 

narrativas podem ser enumeradas. Acho que esse número não existe. Eu não sei quantas biografias 

anônimas se podem elencar, via de perpetuação. Alguém que conhece alguém, como se chama isso? Qual 

o nome da criação de uma formulação? Como se chama o processo de enunciar? Eu também sou 

anônimo. Eu também misturo uma estória com outra, na tentativa de intercambiar importância, atribuir 

pequenez ao meu ínfimo ofício de viver confundido com as coisas que minhas mãos produzem. Eu nunca 

fui um alfaiate. Mas uma agulha pode se parecer com uma caneta, disseram. Não sei a quem escrevo. 

Deve ser bom costurar calças para alguém que tem um nome que você saiba pronunciar. É como se tudo 

pudesse ser reapresentado outra vez. E é mesmo sobre representação que isso é, impressionantemente. 

Uma vaidade de compositor. Fiz igual para exemplificar. Na ordem dos batismos, eu prefiro aqueles que 

não são impostos. Eu prefiro aqueles que surgem em sonho – aquele tipo de filme que passa no interior 



 

 

 

dos olhos fechados quando o texto não é escolhido, mas escolhe. Ataca. Deve ser muito difícil falar de si 

sem duvidar de si. Deve ser muito fácil abrir a boca quando se esquece que dentro dela existem 

presenças que não são suas. A boca como um espaço de multidão. Os braços também. A questão é 

revelar que singularidade não é sozinha, na medida em que nunca as formulações são inaugurais em 

maiores escalas. “Para se performar a fragilidade será antes preciso vive-la”, anotei. Mas, se a estranheza 

é revelada na tentativa de torna-se familiar, não seria isto uma conservação da forma – isto é, um gesto 

conservador? Se a brutalidade de um rompante é, de repente, amparado pela distração de um improviso, 

não é essa uma maneira de impor um silenciamento, quando o que se dá a ver é, exatamente, uma 

tentativa emancipatória, mesmo que falseada? Como é que se pode passar imune pelo encontro? Se o 

choque é, em alguma instância, transformação, nós também seremos esquecidos. Eu acho, sim, que é 

tempo de errar magistralmente.  
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“Quais ficções podem habitar e transformar a minha realidade?”  

 

“digam lentamente 

que fui alguém que perde 

o rumo à toa 

mas que nunca deixou 

de passar um dia 

sem construir emoções 

com as migalhas do pão”iv 

 

Roubei este título de um papel que foi afixado na Hoffmann nos dias da Mostra. Porque, imagino, ele faça 

sentido para quem o escreveu, como aquelas mensagens que seguem ressoando sem saber se são falsos 

problemas ou se são a síntese resolutiva do caso. Perguntas. Eu discuti com alguém sobre os conceitos: 

espetáculo, espetacular e espetacularidade e quase não me lembro do que dissemos. De todo modo,  



 

 

envolvia algumas noções desgastadas de grandiosidade, mas acho que tínhamos marcos teóricos distintos 

e em dado momento me foi usado o argumento da pouca idade que tenho. Fingi enxaqueca e disse 

“comlicença”. Queria poder reformular algo do que ouvi para incluir aqui. Talvez mais tarde. No interior 

das calçadas há carne humana, isso todos nós sabemos. Quem foi que trouxe as pedras para cá? Quem 

foi que levou as pedras para lá? Quem seguiu fazendo construções monumentais para tornar a paisagem 

deleitável? Quem te permitiu andar por aí despretensiosamente confundindo décadas e anos e datas de 

nascimento e morte? Por que você saiu por aí pedindo aos transeuntes que te dissessem histórias? 

Google: quem inventou o megafone? “Na Grécia antiga, no século 6 aC, as máscaras teatrais contavam 

com um bocal cônico que amplificava a voz, tornando-as os primeiros exemplos de um princípio de 

megafone. Mas foi apenas em 1650 que Athanasius Kircher, um jesuíta alemão, inventou o megafone 

moderno”. Então é isso, obrigado. Estão juntos o teatro alemão e o jesuíta grego. Não, desculpe. O 

alemão grego e o teatro jesuíta. Sim. E eu da primeira vez que li achei que fosse  Kirchner, como a 

Cristina. Mas é Kircher, li errado. O megafone, de todo modo, tem uma história muito diferente do 

microfone, e mesmo assim o corretor altera um pelo outro, se você porventura escrever alguma dessas 

palavras erradas. As palavras que importam: ficção, transformação e realidade. Tal qual uma placa de 

saída eu peço que você as escreva em um papel e passe um tempo olhando para isso. O que acontecerá? 

Eu não sei. Mas aí, como nos disse Adília, as palavras podem grudar na parede do espaço interior. Eu 

acho que a tarefa vai ser (porque já é) resistir ao regime dominante em nós mesmos. Isso não foi Adília 

quem disse, isso foi a Suely. A criação como perpetuação: desejo, gênero, convenção – eu não sei. Penso 

agora na arte como a problematização do estado das coisas – e este é outro nome para o anonimato. 
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Construir a casa, destruir a casa 

“a ira 

pôs-me a dançar”v 

 

Que não há salvação, que não há segurança, que não há, aqui, ainda que nos esforcemos, uma 

possibilidade macroestabelecida de alteração das posições de poder - eu acho, tarde da noite, que vai ser 

mesmo sobre uma contínua desarrumação de um terreno que dividimos em uma escala transitoriamente 

 



 

 

 

mínima. A alteração da epistemologia visual não vai se dar pela palavra mansa pelo gesto manso pelo 

afeto manso pela respiração mansa – e foi olhando para esses corpos que eu pensei que a radicalidade 

mais efetiva é aquela que se volta antes para o desejo que se instala dentro – eu deixo você escolher o 

termo que se opõe (será brusco?, é só uma sugestão). Os modos de recepção só se alteram se os modos 

de evocação também se permitirem o desvio – é como querer outros efeitos engendrando sempre a 

mesma ação – pode ser que seja possível, é evidente, mas eu não sei, honestamente, se a urgência nos 

permite o descuido. É por isso que a casa se ergue sendo deserguida. A circulação durante todo o tempo 

de ação se dá no contrário da lógica de paragem: deslocamento  

contínuo, uma andança que é estrutural na fazeção desta obra (é plural: obras) – esta também é uma  

ficção para o fracasso – toda crítica guarda em si uma ficção e um fracasso, às vezes bem mais de uma. 

Luxuosas, porém, estas tais que se põe a pensar sobre. Porque se não se tem como alvo uma cognição 

fundante – aquela que nos trouxe, mal ou bem, até aqui – talvez não seja possível dançar. A minha retina 

leva, agora, no seu interior uma porção de quadros descontrolados, é por isso: pela ausência de  

imagens limitarizadas, um escape, um balão com líquido dentro, um linóleo escorregadio, um pano para 

limpar, a melancia quebrada, a Rubia tirando selos de dentro dela mesma. Existe alguém que disse “não 

aprendo com meu corpo a levantar-me, aprendo a cair e perguntar”. O Gustavo ficava atrás de uma 

cortina. Como chama aquele quadro em que as figuras todas estão atrás de uma cortina? Eu esqueci. Vou 

lembrar e edito porque daria um nome bom. A Princesa quase se jogava, Gabriel enunciando coreografias, 

Ricardo uma bailarina em frente a máquina, Jussara projeção. E eu uma cor nova, instrução nova, tudo 

novo, jeito novo. O que me parece importante aqui é, de fato, o salto existente entre denúncia e anúncio. 

Não é porque sabemos que este barco afundou que já não nos interessamos pelo mar. Essa aparente 

pequena mudança desloca os corpos de objetos a sujeitos – uma alteração que interrompe as narrativas 

distanciadas, de pulsão terceirizada, que performam invasão como se esta fosse um desejo legítimo. É 

chegado o momento da implosão do vocabulário. Tal qual nos avisou aquela bichavi, “nós somos 

bilingues” – “nossa tarefa é fazer coisas” – “não cabe a nós o exercício da tradução”, etc. Ela também 

perguntou “mas qual coisas?”. Aqui: uma sugestão.  

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

Orquestrar a cidade  

“quando os meus sonhos deram sinais 

de que se tornavam 

politicamente corretos 

sem imagem de rebeldia 

escapando para além das fronteiras 

quando ao caminhar nas ruas encontrei meus 

temas já destacados para mim 

consciente de que eu não os relataria 

por medo do uso que inimigos fariam 

então comecei a me questionar”vii 

 

Isto vem há muito tempo. Uma interrogação que sacode as energias vitais daquelas que se permitem a 

via pública. Tadeusz Kantor no mar e nós aqui. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Talvez isto: falar de 

animais que não existem, atravessar a rua abraçado a alguém, re-ver re-conhecer re-saber a mesma 

cidade de sempre – muito outra, muito outra. Talvez o susto. Sempre o susto, de seguir podendo ver. 

Primeiro o pé pisa certeiro, como quem sabe do caminho e depois é preciso diferenciar cada passo a cada 

instante. Existem muitos tipos de pés para seguir pisante no mundo. E isto é importante saber. Por isso 

em um mesmo circuito a ativação pode ser de inúmeras pisadas. “Paisagens pisadas”, penso. Saímos 

todos juntos e a ficcionalização é ininterrupta. Aqui se interseccionam todas as invenções de corpo e 

cidade.  Resistir a inércia romântica. Evitar coroações. Negar auréolas. Não permitir que nossas 

atividades sejam mitificadas, tratadas como assunto a-histórico. Não se está incólume, não está inocente. 

Isto não é uma práxis com outra origem à esfera comum. Isto não é um horizonte salutar extramundano. 

Isto está cheio de mundo, até o pescoço. “A arte pertence ao comum”, como já se disse. A partilha, o 

retorno, a feitura dissensual. Sempre como se fosse ausência, distância, quilômetros em contagem. Usar 

o corpo para indicar a permanência, ainda que seja intragável, agora, neste dia ano mês vida. Nosso 

modo de falar e nosso modo de viver não são iniciativas separadas, ainda que o discurso não seja a vida. 

Um autor que escreve sobre a “corporeidade do corpo”: um nó que não pode ser desfeito, o desenlace do 

ser. Cambiar a questão “quem é você?” para “quem você está?”. A fabricação do eu: o tempo da 

existência, ainda somado a transtemporalidade destas vidas que tem se transmitido no subterrâneo. 



 

 

 

Seguir é da ordem do delírio. Se dar a ver, a vaidade das artistas, o chamado inaugural, a 

responsabilidade dançante: da ordem do delírio. O outro como a invenção egoísta da confirmação de que, 

sim, você está aqui e te é permitido. Se você olhar bem de perto a culpa também reside na matéria que 

não fala, e isto é porque existimos perpetuando a velharia decadente de céu e inferno. Um poeta disse em 

um material que se chama “Boas notícias”: “A Terra se recupera em um milhão de anos. Somos nós que 

desaparecemos”viii. Eu concordo, e mesmo assim pode acontecer de uma multidão cruzar o seu caminho 

em dia banal. Ainda.  

 

 

Notas 

                                                 
i Ana Martins Marques, Como se fosse a casa, p.21. 
ii Tatiana Nascimento, 07 notas sobre o apocalipse ou poemas para o fim do mundo, p.21. 
iii Hilda Machado, Nuvens, p.58. 
iv Estela Rosa, Um rojão atado à memória, p.96. 
v Adília Lopes, Antologia, p.161. 
vi Paco Vidarte.  
vii Adrienne Rich, Que tempos são esses, p.62. 
viii Nicanor Parra.  


