questão seu status, como se fosse,
almente, preciso se perguntar o que é uma
ografia. Em primeiro lugar, há o desejo
tocá-las, de encostar a mão nelas para
tir sua textura, quase a sua temperatura:
erentemente da maioria das fotografias,
as parecem ser quentes, e não frias, como
a ênfase, neste caso, estivesse no fato de
tencer ao mundo, de “ser” mundo, ao invés
uma representação desse mesmo mundo.
sse sentido, contrariando a maneira segundo
ual a fotografia é percebida geralmente, as
as de Borges são antes objetos físicos do
e imagens, o que pode explicar por que a
sta tem se interessado cada vez mais, nos
mos anos, pela maneira com que elas eram
ostas, criando em alguns casos autênticas
ografias/instalações. E são, evidentemente,
rentes com essas premissas suas incursões
campo da curadoria, sendo a mais recente
ue prepara atualmente como parte da 33 a
nal de São Paulo (2018), nas quais a sua
ocupação principal parece ser exatamente
ear o status da obra de arte, o que a define,
relação com o mundo. Numa entrevista de
uns anos atrás, a artista se perguntava: qual
diferença entre fotografar um coelho vivo e
ro empalhado? A chave para responder à
gunta, talvez, esteja não no coelho, e sim no
e está ao redor dele. Além do coelho, qualquer
o deverá incluir, inevitavelmente, parte do
ndo ao seu redor, seja um ao redor que
tence a uma imagem anterior, onde o coelho
parecia bidimensional, ou o ao redor do
mpo onde o coelho real (vivo ou empalhado)
á. Borges nunca nos mostra esse ao redor
seus limites. Quase imperceptivelmente, ela
aproxima tanto do sujeito que acabamos nos
ontrando, com ele, dentro desses limites,
s aceitamos como nossos: a camada da
ografia e a do mundo se tornam uma só, não
ste mais distância entre as duas, a foto deixa
ser a representação de algo para tornar-se
próprio sujeito.
No corpus da artista, apesar de mudanças
tante nítidas ao longo dos anos, alguns
mentos afloram periodicamente, como os
sonagens de uma narrativa imaginária e
ecifrável. A forma prateada que aparece em O
fício (2013), por exemplo, surge em obras
entes, realizadas em 2017, nas quais Borges
iza uma pintura dos anos 1950 como fundo ao
al sobrepor elementos diversos. A sobrepo ão é realizada sempre de maneira manual,
ortando e apoiando fisicamente os ele ntos sobre o fundo, e não digitalmente: esse
alhe, de certa forma, corrobora a analogia
re o trabalho de Borges e suas incursões na
adoria, e de uma maneira mais geral seu
eresse pela fisicalidade das coisas. Da mesma
ma como reutiliza elementos já apresen os, Borges gosta de voltar a mostrar imagens
igas, por vezes em outro formato e de
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qualquer maneira intimamente alteradas pelo
novo contexto. Essa repetição da mesma obra
em exposições diferentes responde a uma
estratégia sutil e meditada: ao repetir alguns
trabalhos, a artista cria uma cumplicidade com
seu público mais fiel, que os reconhece com o
mesmo prazer com que encontramos um amigo
numa festa cheia de gente talvez interessante,
mas que ainda não conhecemos. Além disso,
cada obra, no vocabulário pessoal da artista,
corresponde a uma palavra, a um fragmento do
discurso que ela articula em ocasião de cada
exposição, interessada antes de tudo no
significado e na coerência do conjunto apresen tado, e na maneira como cada uma das obras
adquire significado exatamente a partir do seu
papel nesse conjunto. Coerentemente com
algumas declarações da própria artista, não
seria inoportuno imaginar que todas as expo sições organizadas até hoje constituam, então,
um único discurso ou ensaio, um raciocínio sem
solução de continuidade, que não inicia e não
acaba. E o assunto principal dessa reflexão
talvez não seja, como poderia parecer natural, a
ontologia da imagem fotográfica, mas algo que
precede essa imagem, a camada transparente,
imperceptível e intangível, que existe entre o
mundo e a imagem, como o vidro perfeitamente
limpo, invisível, de uma janela para o mar.

PALOMA BOSQUÊ
Ver Paloma Bosquê trabalhar é perceber
a familiaridade da artista com os materiais
que utiliza: tripa de boi, cera de abelha, feltro,
breu, papel. Apesar de muitas vezes frágeis, ela
dobra sem medo os elementos que compõem
suas esculturas e instalações. Talvez seja
essa uma das chaves do trabalho da artista:
um conhecimento íntimo, de alguém que
experimentou muito e aprendeu a entender
as limitações e possibilidades de uma série de
materiais.
Designer gráfica de formação, parte
do saber adquirido por Paloma passou por
perceber que lidar com esses materiais implica
sempre em uma negociação e que a realidade
do computador e dos grides não se aplica ao
mundo real. Foi a partir do tato que ela aprendeu
a criar soluções em função de suas respostas.
A instalação Inventário (The Blind Leading
The Blind) (2018), é um bom exemplo disso,
composta por elementos retangulares feitos
com tripa de boi costurada e barras de cera de
abelha e breu. Nela, a artista joga com a precisão
dentro da completa imprecisão. Esforça-se para
transformar algo orgânico, irregular, cilíndrico e
torcido, em algo plano, ortogonal e geométrico.
É como se quisesse ir contra as leis da natu reza, mas sem deixar de respeitá-las todo o
tempo. A instalação é um inventário de dois
conjuntos, complementares, dispostos cada
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um em sequência linear, segundo um parâmetro
preestabelecido, e colocados lado a lado. De um
lado, uma fila de planos flutuantes translúcidos.
Do outro, seus pares terrenos, escuros e opacos,
levemente deslocados para frente.
A obra resulta, nas suas palavras, de “uma
luta inglória” entre aquilo que ela espera ou
deseja dos materiais e aquilo que é de fato pos sível. O resultado é um equilíbrio entre os dois.
Mas não será a manutenção das expectativas
uma questão recorrente nos trabalhos de arte
em geral? Ou uma questão intrínseca da vida?
Curiosamente, Paloma joga com o aspecto e
com a realidade dos materiais gerando uma
espécie de frustração de expectativas. A
sensação, ao estar diante dessa e de outras
obras suas, pode ser oposta à esperada quando
descobrimos do que elas são feitas. Talvez
esta percepção venha da delicadeza com que
seus elementos se relacionam entre si e com o
espaço: trançados, esvoaçantes, simplesmente
apoiados, na iminência de tocar o solo sem
tocá-lo. Talvez pelo uso da transparência ou
translucidez, que modifica a luz que os atra vessa. Fato é que, em muitas de suas obras,
passamos a perceber de outra maneira mate riais que poderiam gerar reações de repulsa em
muita gente.
A artista também nos faz olhar para além da
superfície dos materiais e relativizar o seu valor.
Inventário (The Blind Leading The Blind) utiliza
membrana de intestino, por onde passaram
todas as impurezas que queremos eliminar
e nem ver. Porém, é também este tecido que
seleciona os nutrientes que nos fazem crescer e
viver. Ou seja, seu papel na manutenção da vida
animal é fundamental.
Ela nos faz pensar em tudo o que uma
matéria orgânica carrega, como a cera de
abelha, utilizada na construção das barras da
instalação. Basta imaginar o trabalho necessário
para sua formação. Na quantidade de horas e
insetos ou ainda no tanto de informação trazida
por cada uma dessas abelhas, pelos locais pelos
quais passaram para construir uma quantidade
ínfima de matéria.
Nessa e em muitas de suas instalações,
Paloma estabelece relações entre elementos
a principio díspares: de diferentes naturezas,
durezas, procedências, texturas, pesos e
matérias. Juntos, eles convivem, mesmo que em
oposição, de forma harmônica. As composições
da artista são quase musicais. São pontuações
rítmicas no espaço, geradas por pequenos
deslocamentos ou sutis mudanças de direção.
Isso fica claro em “ Inventário (The Blind Leading
The Blind)”.
A expressão idiomática “the blind leading
the blind”, que está no título da obra, data de
antes de Cristo, de textos em sânscrito, centrais
para a filosofia hinduísta e para o budismo e
jainismo na Índia. A metáfora se refere a uma
situação na qual uma pessoa que não sabe nada

recebe conselhos ou ajuda de outra que tam pouco sabe muito. Foi retomada no Evangelho
de São Mateus, em uma crítica de Jesus aos fari seus, que dizia que se um cego conduzir outro,
ambos cairão na mesma vala. Essa imagem
bíblica foi retratada pelo pintor renascentista
flamengo Pieter Brueghel, o Velho. A pintura, de
1568, hoje está no Museo di Capodimonte, em
Nápoles.
Paloma, todavia, utiliza a parábola com um
sentido distinto do bíblico. Para ela, a figura de
linguagem refere-se a um movimento infinito,
cíclico e sem resultado objetivo. A expressão
também faz alusão a um organismo fechado
em si mesmo, como um grupo que segue uma
lógica própria, distinta daquela do mundo ao
redor. “Se, por um lado, cegos guiando cegos
são uma catástrofe em potencial para aqueles
que enxergam, por outro, talvez lhes falte a
percepção de que aquele grupo apenas segue
uma lógica distinta da maioria. Distinta da deles”,
diz a artista. Nessa metáfora, os cegos podem
ser trocados por qualquer minoria, ideologia ou
grupo de elementos que se guie por parâmetros
que, aos olhos da maioria, possam parecer levar
ao abismo que descreve São Mateus.
Em um momento de extrema polarização
política no Brasil, que exige de todos um
posicionamento claro, talvez Paloma expresse
seu engajamento político por outros caminhos.
O crítico brasileiro Mario Pedrosa já dizia que
Giorgio Morandi era o artista mais radical da
Itália fascista, que conseguiu romper com a
tradição pictórica de seu país como nenhum
de seus contemporâneos. Solitário e com
“uma alma artesanal”, Morandi dedicou a vida
a retratar de forma precisa e compulsiva um
conjunto restrito de potes e garrafas e quase
nada mais. Não será também a persistência, a
resistência a não fazer o que todos fazem que
nos torna políticos? A política e a arte podem
estar em um simples “deslocamento” daquilo
que é habitual ou a princípio fixo. E não é com
grandes discursos ou com colocações quase
didáticas que Paloma faz política. A artista
insiste em um trabalho manual, artesanal,
minucioso, que exige tempo, e é, no seu modo
de fazer e naquilo que faz que ela é, de fato,
política.

JONATHAS DE ANDRADE
Jonathas de Andrade traz à tona a falência
das utopias, a manutenção das desigualdades
e da exclusão social, a destruição do planeta
e a desconexão entre o homem e a natureza
com obras e projetos que mesclam e
justapõem ficção e realidade. O artista trabalha
com grandes contradições e questões de
cunho político e social, mas não de forma
grandiloquente, evidente ou panfletária. Sua
obra é ambígua, fala também do amor e do

300

desejo e deixa espaço para a imaginação e a
livre associação.
É importante salientar que Jonathas
nasceu no Nordeste, uma das regiões mais
pobres do Brasil. No sudeste, onde estão os
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, está
concentrada a maior parte da riqueza do país e
existe um preconceito arraigado contra os nor destinos, vistos como imigrantes que para lá se
deslocaram com o objetivo de vender sua força
de trabalho. Jonathas não é indiferente a essa
realidade, tanto que muitas de suas obras têm
sua região de origem como enfoque ou ponto de
partida. Mas o artista não se circunscreve a ela.
O filme O peixe, de 2016, acompanha
pescadores pelas marés e manguezais do
estado brasileiro de Alagoas, no Nordeste, e
revela a naturalidade com que o homem se
comporta diante da dominação sobre outras
espécies e sobre a natureza, como se essa
conduta fosse inevitável. A obra, apresentada
pela primeira vez na 32 a Bienal Internacional de
São Paulo, parece situar-se num terreno que
mescla ficção e documentário. Cabe lembrar
que a pesca é, precisamente, o tema que
inaugura a tradição neorrealista do cinema,
com La terra trema (1948), de Luchino Visconti.
Os pescadores de O peixe utilizam técnicas
tradicionais como rede ou arpão, mas concluem
sua captura abraçando os peixes ainda
pulsantes até o momento da morte. É quase
uma cena teatral, que expõe a complexa relação
do predador com sua presa, num momento
reflexivo que nos faz questionar essa ancestral
relação de poder, pautada pela violência que,
consequentemente, gera a destruição da
natureza e dos próprios homens. Como dizia o
francês Jean Rouch, outro praticante da fusão
entre documentário e ficção, “não se trata de
teatro ou verdade, mas teatro e verdade”.
Em O caseiro , Jonathas volta sua atenção
para o Nordeste para desvelar o conflito racial,
de classe e de trabalho na esfera privada, que
não está presente somente nessa região, mas
abrange o país como um todo. Para isso, vale-se
de um clássico da sociologia brasileira, CasaGrande e Senzala (1933), de Gilberto Freyre,
que enxergava no Brasil uma convivência
harmoniosa entre as classes e considerava
a mistura de raças um dos fatores de riqueza
dessa sociedade.
O caseiro é um filme dividido. De um
lado da tela corre um documentário, O mestre
de Apipucos (1959), dirigido por Joaquim
Pedro de Andrade, que, assim como Glauber
Rocha, foi um expoente do Cinema Novo, um
movimento cinematográfico dos anos 60 e 70
que enfatizou os conflitos sociais e políticos
no país. Nele, vemos um dia na vida de Gilberto
Freyre, um cientista social branco, vindo de
uma família de senhores de engenho, de origem
majoritariamente europeia. Do outro lado da tela
passa outro filme, gravado por Jonathas nos
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dias de hoje, no qual um trabalhador ne
a casa de Freyre, agora convertida em m
O simples gesto de dividir a tela pode s
como uma indicação de que segue hav
no Brasil uma cisão, uma fronteira clara
a antiga casa grande, residência das cla
proprietárias, e a senzala, casa dos escra
hoje, daqueles que servem.
Segundo Jonathas, “o filme explici
contradições classistas do escritor que f
também responsável pelo entendimen
lugar da cultura africana na formação d
e identidade brasileiras.”
A onipresença de Freyre e seu sign
na compreensão da sociedade brasileir
novamente se faz sentir em Museu do
Nordeste , título de uma exposição do a
melhor, de um projeto aberto, que com
2012. Seu Museu funciona como uma o
andamento, que a cada exibição adquir
camadas e versões. O projeto se articula
uma coleção paralela à do museu antro
com o mesmo nome, criado no Recife, e
por Freyre. A instituição nordestina reún
representativas da formação étnica, his
social da região e Jonathas propõe nova
e metodologias para problematizar o m
original.
Para realizar uma de suas instalaçõ
Cartazes para o Museu do Homem do N
(2013), o artista publicou anúncios em j
em busca de trabalhadores que quisess
posar para o cartaz do museu. Desses e
e da identidade construída a partir daí a
caminha, pautada por uma relação amb
de antropofagia e erotismo. O conjunto
homem do Nordeste, dos negros, da su
e vitalidade, mas também das marcas d
pela escravidão e pelo colonialismo. Ao
enveredar por esse caminho, Jonathas m
o quanto as relações de poder e submis
continuam a permear a sociedade brasi
disfarçadas por uma aparente gentileza
harmonia. Também evidencia como as
e os gestos cotidianos servem para disfa
racismo velado.
Como é possível, então, que haja u
esclarecimento em relação aos mecanis
de exploração? Paulo Freire defendia qu
emancipação social, política e econômi
possível a partir da educação. O pedago
filósofo pernambucano desenvolveu um
de ensino revolucionário, em parte desc
seu livro Pedagogia do Oprimido (1974
não só propunha combater o analfabet
de maneira democrática, mas fazê-lo de
crítica, visando conscientizar os oprimid
e subjugados de sua condição e, assim,
transformar a sociedade como um todo
Em Educação para Adultos (2010)
Jonathas parte de vinte cartazes pedag
baseados no método Paulo Freire. Impr
nos anos 70, eles se estruturam a partir

