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CONVERSA ENTRE
PALOMA BOSQUÊ
E LUIZA TEIXEIRA DE FREITAS
(em português do Brasil)

LTF: Quero começar nossa conversa mencionando algo que aparecia
bastante em todas as conversas que t ivemos - a sua forte ligação co m
suas plantas, com o verde, com a natureza, senti como são referênc ias
importantes poro você. Para mim isso tem uma certa analogia ao
sublime, a algo meio transcendental , mas por outro lado ao pensar
que você mora numa cidade que é uma verdadeira selva de pedra (São
Paulo) sinto que tem um quê de refúgio. Você pode falar dessa influência
do verde na sua vida e no seu trabal ho - visto ser algo que me parece
indissociável da sua prática art íst ica.

PB: Uma selva de pedras é ainda assim uma selva.
Da maneira que vejo, não existe uma distinção tão clara entre os
corpos no mundo. Eu consigo perceber isso muito claramente no meu
dia a dia de trabalho.
Da mesma maneira, não sinto que essa natureza, a que você se refere,
esteja num lugar de referência, de transcendência ou de sublimação. Eu
me rodeio de plantas o tempo todo porque acho que parte de mim é
planta.
Quero dizer que uma parte grande dentro de mim compartilha
muito do que esses seres, chamados plantas, têm neles. Então, não
é uma relação com algo externo, trata-se mais de um processo de
identificação.
Dentro desse processo de observação e reconhecimento, percebo um
ciclo intenso e constante de nascimento-morte-putrefação-nascimento.
Na mecânica da natureza tropical - minha referência primeira de
natureza - as coisas estão em constante estado de transformação, tudo
apodrece muito rápido e nasce muito rápido também. Neste estado de
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coisas, todos os acordos precisam ser re feit os co nstantemente, nada
permanece imutável.
Me int eressa particula r mente esse estado de co isas no li mite da
transformação. Uma espécie de momento "entre".

LTF: Você podia desenvolver um pouco m ais essa ideia dos trabalhos no
lim it e de seu estado de transform ação.

PB: Essa sit uação limite per passa quase todo o pensament o do trabalho.
O t ítu lo da minha pr imeira expos ição era " U m ponto antes", que foz
referência a um momento-chave em que det erminada co isa ex iste,
mas ainda não se tornou um sig no reconhecíve l, ou sej a, essa espécie
de quina que existe no tempo entre determinado acontecimento e
su a inclusão dentro de alguma categoria passível de reco nheciment o
e enquadramento. Trata-se de uma operação de congelar o instante
"entre".
Existe um outro projeto em que isso é m uito claro, chama-se "O
incômodo" e aconteceu em 2015, no Pivô, em São Paulo. A li a abert ura
da exposição era o ponto de par t ida pa ra um processo que consistia,
resum idamente, na impossibilidade de co nfo r mação das esculturas
feitas em breu à estrutura imposta pelos m o ldes retangulares nos
quais foram fundidas . Com o passar do tempo, os blocos o rtogonais
de cantos retos vão cedendo , numa acomodação que é resultado
da relação entre o movimento molecu lar do materia l e a força da
gravidade que incide sobre ele. As quatro esculturas da exposição se
acomodaram de maneira distinta ao longo do tempo. A s peças foram
concomitantemente cedendo e se adaptando, mas nunca se partiram .

LTF: Mas não acho que seja a ideia de uma natureza subversiva que
transparece nos seus trabalhos, aliás acho que é uma ideia de natureza
quase paregórica. Não concorda?

PB: No sentido de aliviar dores? Eu acredito que seja mais a ideia de
impermanência e constante negociação.

LTF: Não tanto de alívio de dor mas num estado quase de transe ...
Mas mudando um pouco o rumo da conversa , você dá exemplos muito
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precisos da natureza saindo vitoriosa sobre a civilização (ou tentativas
de uma civilização), e nas suas descrições o que sobressai também é
a ideia de fracasso . Queria expandir para essa ideia do fracasso na
arte. Da tentativa e do erro, o seu trabalho tem muito disso também:
tentativas, escolhas, provas; você está sempre ativa - vendo, testando,
provando. Queria que falasse um pouco sobre essas ideias de fracasso
e frustração na produção do trabalho e como isso pode ou não ser
produtivo. Porque você fala de natureza como subversão possível - e a
obra de arte? Não é ela também uma subversão possível?

PB: Talvez o impulso artístico e a disposição de viver segundo esse
impulso sejam atitudes de alguma maneira consideradas subversivas. No
entanto, na maioria das vezes, a obra resultante desse processo acaba,
de uma maneira ou de outra, sugada para dentro de uma eng renagem
de mercado e submetida a uma lógica que é diametralmente oposta ao
impulso original.
Se existe algo de subversivo, talvez seja uma espécie de "elemento de
desconserto" que aparece no momento em que o trabalho é feito. Parte
dele, se tivermos sorte, permanece impregnado no trabalho quando
pronto e serve como uma semente de subversão para quem souber
reconhece-lo. De novo aqui acho que se t rata de uma situação de
espelhamento, é necessário que haja um processo de identificação entre
essas ditas partículas subversivas presentes no trabalho e quem entra
em contato com ele.
Fracasso e civilização são duas palavras curiosas. Ambas pertencem a
um contexto muito específico e estão, em parte, distantes do ambiente
que eu procuro criar para viver.

LTF: Você pode desenvolver um pouco mais essa questão.

PB: A ideia de civilização como o resultado de um processo através do qual
elementos culturais, concretos e abstratos de uma sociedade são
elaborados, desenvolvidos e aprimorados, passou a corresponder
apenas a um tipo de sociedade resultante desse processo,
especificamente, ao tipo de sociedade com um certo grau de
desenvolvimento tecnológico, econômico e intelectual típico das
sociedades ocidentais modernas.
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Esse processo de apropriação da ideia de civilização pelas sociedades
europeias e estadunidense 1 causou e segue ca usando preiuízos imensos a
uma cat egoria, a meu ver muito mais interessante, que é a huma nidade.
Por isso, especialmente vindo de onde eu venho, sinto-me compelida a
reieitar essa categoria .
A ideia de fracasso, por outro lodo, po de ser um pouco mais interessante
na medida em que desafia uma o utra categoria majoritária - a noção de
sucesso.
Porém, tentativa s, escolhas e provas são processos. Falar de processo,
expor processo o u se co lo car numa sit uação, de alguma maneira, aberta
aos caminhos que o processo a ponta não t em nada o ver nem com
fracasso, nem com sucesso.
Eu não co nsigo dissociar essa dupla de conceitos fracasso/sucesso de uma
concepção mercantil de mundo que parece alheia ao trabalho artíst ico.
Quando um trabal ho não "acontece" ele nem chega a ser um trabalho,
volta o ser material , derret e de novo, desmont a, o que não significa
que ele não possa ser considerado r uim , fraco ou que num ol har mais
distant e, eu como artista , já não me identifiq ue com ele. Mas não
chamaria isso de fracasso.
LTF: Me interessa o sucesso do trabalho em relação ao artist a, às

expectativas do artista. Todo um processo que vai desde o concepção
até ao resultado final , que muitos vezes nem chega a atingir um fin al
po rque pode estar sempre em mutação.

PB: Isso eu considero um trabalho que aconteceu , que conseguiu se
constituir como corpo autônomo. Uns são mais complexos , o ut ro s
ai nda meio cambaleantes. Mas os trabalhos , em minha experiê ncia,
são sempre meio traquinas, são umas entidades brincalhonas que
nunca cumprem com minhas expectativas. Ao contrário, nascem para
desafiar exatamente essa expectativa. E é nessa espécie de dança entre
o que eu espero e o que o processo me mostra que está a partícula
de desassossego que vai impregnar o trabalho e pulverizar, para quem
souber ver, aquelas ditas partículas subversivas.
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Essa palavra não existe no dicionário de português do Brasil, utilizo essa fo rmo, comu m no
espon~o l, porque o México se enco ntro geograficament e no A mérico do Norte e gestona de
separo-lo aqui.
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LTF: Você tem razão, acho que fracasso está realmente associado a
algum tipo de frustração. N o seu trabalho, no seu processo, a forma
como você exprime suas ideias, remetem a um decurso mais ligado
ao prazer e a uma conquista do que ao fracasso. Sinto, com você, que
existe realmente um gosto enorme pelo traba lho, pelo ato de trabalhar,
de encontrar soluções, de se relacionar com o material - de forma física
e intelectual. Concorda comigo?

PB: Sim. Eu adoro que essa família de coisas que eu escolhi por
afinidade para me rodear me desafiem diariamente. É como jogar
capoeira.
Porém o prazer e a frustração vivem de mãos dadas. O trabalho no
ateliê tem muita frustração. Frustração é uma força motora .

LTF: Quando você estava falando de sucesso/fracasso/processo me veio
muito ao pensamento o Bas Jan Ader, que termina a carreira de artista
de forma t rágica num trabalho conceituai que pode ser t ido como um
grande fracasso ou por outros o ponto máximo de uma realização
artística a todos os níveis, uma certa utopia na sua máxima potência.:

PB: Ali estamos falando de um contexto bem diferente.
Em termos de realização artística, entendo a radicalidade na raiz do
projeto, a ideia de retorno e o que mais me interessaria: a travessia.
Mas esse projeto tem uma certa literalidade que me incomoda.
Por outro lado para mim fica claro que isso é um pensamento fruto de
um outro tempo, possível de ser pensado apenas lá.
Se ele fracassou ou foi bem sucedido no projeto? Acho que ambos.

LTF: Como no texto que partilhei com você da Tacita Dean sobre o Bas
Jan Ader "And he fell into the sea"?

PB: É uma perspectiva romântica, interessante. O texto fala de retorno,
desafio, mistério, travessia.

2 Escrita em inglês. ln 1975 Bas Jan Ader disappeared at sea while trying to sail from the East
Coast of the United States to Europe as part of a project titled ln Search of the Miraculous. This
was conce,ved as a three-part wo,·k: a lonely nig httime walk from th e hills of Los Ang eles down
to th e sea. documented in photographs; the Atlantic crossing; a night walk through Amsterdam,
mirroring t he LA photographs.
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Não desprezo o radicalidade do ato de Bos Jon Ad er, mos acho o
literalidade um pouco redutora. Quero dizer que o ideia de travessia
pode ser mais amplo do que atravessar o mor, o ruo ou o que quer que
seja . É cloro que é bonito se dispor o isso até às últimos consequências.
Acredito que isso seja mesmo uma tarefo artístico, mos o utopia poro
mim está em outro lugar.
As bordos dos países, o mor como espaço de conexão
desterritonolizodo, essas categorias todos hoje me soam tão nebulosas
e até perigosos.
Só consigo pensar nos barcos de re fugiados chegando à costa do
Europa vindos da África em situações de t ravessia tão ou mais precários.
Fico pensando o que serio um projeto artíst ico que lidasse com essas
categorias, nesse contexto, e qual serio seu objetivo utópico.

LTF: Acho muito interessante suas referências t erem sempre uma
ligação à cultura brasileiro. O que me levo poro suas origens. Você fala
muito de suo família e de onde vem.

PB: Eu venho desse lugar que acabou se constituindo e sendo
reconhecido como Brasil nos últ imos quinhentos e poucos anos. Não é
muito tempo se você colocar em perspectivo.

É um país gigante, complexo e com referências em porte distint os do
cultura ocidental do nort e. É um lugar ent re mundos, ou const ituído por
muitos mundos.
Isso parece uma coiso pecul iar porque o pad rão de reconhecimento e
o léxico mojori tário no sistema do arte contemporâneo é impregnado
pelo cultura europeia e estadunidense que é, no geral, um padrão
cultural que tem muita dificuldad e de lidar com o O ut ro.
Lembro quando ouvi pela primeira vez a frase " São Paulo é longe".
Ache i graça, pois sempre tinha constr uído a frase sob o ponto de vista
inverso.
Muitas das minhas referencias são daqui, porque sou daqui e o mundo é
longe.

LTF: Você cresceu no interior, longe do mar, acha que isso tem alg uma
influên cia no trabalho7
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PB: Desde que me lembro, a terra é um elemento importantíssimo na
minha constituição. O lugar na terra, do ponto de vista físico, em sua
peculiaridade de gravidade, densidade, humidade do ar, cheiro, tudo isso
sempre foi foco de atenção para mim e foi como eu aprendi a sentir/ver
as coisas.
Muito provavelmente isso teria sido diferente se eu tivesse nascido em
um lugar diferente.
Existe uma coincidência fortuita nos significados da palavra "inter ior"
em português, como esse lugar geograficamente afastado do mar, o
sertão, e ao mesmo tempo como a parte interna dos cor pos. Sempre
me pareceu muito apropriada essa coincidência linguística entre o corpo
e a terra. Q ue dentro de si e dentro da terra fossem ditos/escritos e
logo pensados da mesma maneira.
Essa espécie de flu idez intercam biável ent re corpo e mundo é parte
importante do pensamento que venho tentando desenvolver.

LTF: Daí talvez sua relação incrível com os materiais com que você trabalha 7

PB: No reco nhecimento entre dois co rpos, quaisquer que sejam, existe
um lapso fugaz que é de experiência pura, antes da constituição de
qualquer significado. Esse est ran hament o é muito fértil de estímulos e
geralmente me serve de indicador de camin hos possíveis.
Isso se refere ao método.
Conceit ualment e me interessa colocar corpos uns em relação aos
o utros numa espécie de negociação de equ ilíbrio, geralmente no limite
da fragil idade. Numa tentativa um pouco insana de congelar um lapso
de entendimento entre eles.
Por isso talvez, algumas vezes, minhas esculturas causem um certo
desconforto, por uma sensação física de fragil idade e/ou inst abilidade.
Em mu itas das vezes é só uma sensação, não chega a ser um fato. Em
o utras, elas são mesmo muito vulneráveis. Mas me parece que esse
desconfor to vem da obser vação ou, às vezes, da simples sensação
de que a unidade daquele corpo escultórico não é estanque. Aquela
unidade é apenas uma composição momentânea de corpos, cada um
ainda individualizado. Uma unidade que pode se dissolver e se reagrupar
numa ordenação completamente distinta, a qualquer momento.
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LTF: Convivendo com você e vendo o processo de montagem e
instalação da exposição vejo como essa relação de ap rendizado com
o material é fundamenta l para o resultado final. É uma relação t ão
próxima, tão intensa que você se torna inseparável da matéria ...

PB: Eu nunca consegui me livrar completamente do ímpeto de precisar
reconhecer as coisas através de todos os sentidos. Numa sequência
que com eça pelo olhar, passa pelo tato, segue para o olfato e termina
sempre na língua. É claro que hoje eu consigo elaborar esse processo
de maneira a não precisar mais colocar tudo na boca, mas o ímpeto é
quase sempre o mesmo.
Isso não tem necessariamente a ver com priorizar a experiência em
relação à conceitualização. Para mim, seria antes tentar que esses
processos não fossem passíveis de dissociação.
Tem um poema do João Cabral de Melo Neto que se chama " Educação
pela pedra". Em uma passagem ele escreve: "para aprender da pedra,
frequentá-la".

LTF: Tem uma sensualidade latente nos seus trabalhos , talvez por se
relacionarem de uma manei ra tão forte com o corpo. Acha que há uma
separação do seu corpo e da escultura? Da sua energia e da energ ia do
trabalho?

PB: Os limites do corpo são difíceis de defin ir. É claro que existe a pele
que constitui uma espécie de borda pro gente não vazar. Isso muitas
vezes me dá uma sensação de conforto, outras vezes , me parece meio
sufocante, mas a pele é permeável.
Todas as coisas no mundo, a meu ver, são corpos . As energias tra nsitam
entre eles.
A partir do momento que existe uma identificação, qualquer que
seja, entre corpos distintos as energias presentes nesses dois cor pos
começam a fluir tanto de um para o outro como vazando deles para
o ambiente. É por isso que corpos potentes contaminam os ambientes
com sua potência.
Existem diferentes intensidades de troca, diferentes níveis de energia,
uma infinidade de relações possíveis.
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LTF: No caso dessa exposição, o espaço (Pavilhão Branco do Museu de
Lisboa - Palacio Pimenta) tem uma importância fundamental nas obras.

É um edifício com mu,ta personalidade rodeado de um Jardim com outra
carga enorme de caráter. Como você lidou com tudo isso?

PB: A meu ver o espaço é mais um dos elementos que compõem a
escultura . O trabalho está sempre em relação ao espaço que o rodeia,
uma relação que me parece totalmente diferente no caso do campo
pictórico, por exemplo.
Essa é uma característ ica do campo da escultura que, a grosso modo, é
onde meu trabalho se insere.
Partindo desse princípio, para mim, não existe espaço "transparente".
Um cubo branco ou um jardim precisam ser considerados da mesma
maneira, cada um com as características que lhe são peculiares.
Na caso do Pavilhão Branco, a permeabilidade que existe entre o
prédio e o jardim exige um envolvimento do artista com os elementos
externos para além das esculturas em si. O espaço força você a sair
dessa relação muitas vezes obsessiva com o trabalho e a dialogar. Existe
toda a concepção dos trabalhos no ateliê e, num segundo momento, um
entendimento de como esses t rabalhos se relacionam com um jardim
que penetra todas as salas de exposição.
Nesse momento, a compreensão da exposição em sua dimensão de
instalação é muito importante.

LTF: Outra questão interessante é a do teste, sinto que todos os
trabalhos estão expostos e na espera para ver se no fim irão funcionar,
se os materiais farão sentido juntos, se o equilíbrio existirá ... como é
trabalhar assim nesse limbo?

PB: Se o equilíbrio se manterá ...
Não sei como é trabalhar de outro jeito.
Tenho a impressão de que as coisas que eu faço nascem e ficam ali no
mundo gestando a si mesmas.

LTF: Seu trabalho é bastante monocromático - qual a sua relação com
li

cor .
"]
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PB: Na maioria das vezes, a cor vem do material e hó uma opçao claro
pela utilização dos materiais em seu estad o cru Então, nesse caso, a
cor entra como mais um elemento constitutivo do matéria, assim como
transparência , brilho, peso, flexibilidade e etc. Até pouco tempo atrá s,
o único t ingiment o era co m preto. Mas preto não é cor. Essa situação
gera cont rastes abruptos. Pores de oposição muito determ inados.
Nos trabalhos que tenho feito ultimamente ainda não diria que estou
trabalhando com cot-, mas existem algumas outras variaç ões antes do
preto e, principalmente, ando experimentando situações de contraste
menos marcantes.
Mas, basicamente, não me sinto compelida a introduzir um elemento
de cor que seja ext erno àq uele unive rso de relações que constitui o
trabalho.

LTF: Queria que falássemos um pouco dos t ítulos das obras. Eles
funcionam como aquela última peça do puzzle que tem que encaixar
na perfeição para o todo fa zer sentido. Al ém disso são simples na
ling uagem mas de uma força enorme.

PB: É interessante que meus cadernos são todo s escritos, existem uns
poucos desenhos, geralmente plantas ou esquemas de espaços, alguns
projetos para moldes, mas no geral só há t exto.
D e fato, os t ítulos são pa rte importante dos traba lhos, pois os
completam numa esfera abstrata. Talvez sirvam para que eles existam
numa dimensão além da fis icalidade.

LTF: O trabalho "Cipoal Com Pedras" é uma od e de respeito ao t empo.
"voce- trabalhou nessa obra com uma pac1enc1a
. - . e um 'oco
que são raros
,,
_
,
1
.
os Como voce
de encontrar no mundo rápido e descartave que vivem ·
vê o tempo no seu trabalho, nas suas obras?

PB: Uma das coisas mais corrosivas desse sistema em que eS t ºmos
ra produzir
inseridos é o fato de ser necessário vender seu tempo po
realização do
meios de adq uirir coisos que supostamente garantam O
d
plena potência do indivíduo. É uma operação tão absurdo que quan
d
vo nosso tempo
concluído, só nos resta voltar ao começo, ven d er e no
_ essa
t e nos doroo
para consumir outros coisas que de novo, supostomen ·

°

potência e assim infinitamente.
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Uma das primeiras coisas com as quais lembro de me debater ao
começar a me dedicar apenas ao pensamento e à produção de meu
trabalho foi a divisão do tempo no ciclo do dia-a-dia na cidade. Como
era engraçado o fato de a atmosfera ficar diferente no domingo. Ou
por que segunda-feira tinha cara de segunda-feira, mesmo que eu não
estivesse trabalhando?
Eu estive muito poucos anos inserida na esfera produtiva normativa
da cidade e em trabalhos que não respeitavam o chamado horário
comercial , mas mesmo assim, esse ciclo, de tão preponderante acabou
por- me assombrar quando decid i abrir mão de participar dele.
Nesse momento, percebi como tomar posse do próprio tempo pode
ser uma atitude radical. E a partir daí escolher como esse tempo será
guiado a partir de suas necessidades.
De fato, ter crescido longe da cidade, com uma experiência mais
alargada de tempo faz com que esse seja um lugar de alguma maneira
conhecido para mim. Porém, foi necessário ter a experiência da perda
total da jurisdição sobre meu tempo, para entender a necessidade de
assumir isso como postura consciente e política em última instância.
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