CINCO ANOS
DE PERFÍDIA
POR RUY LUDUVICE

“Porque quis eu o dom da profecia a qualquer preço?
Falar com minha própria voz: o bem supremo. Não desejei mais
nada.
Caso necessário, poderia prová-lo, mas a quem?”

Cassandra, de Christa Wolf.

P

érfida Iguana é dirigida pelos artistas Carolina Callegaro e Renan
Marcondes, cujas formações se deram nos campos da dança e das
artes visuais, respectivamente. Por força das circunstâncias, tornam-se colegas no elenco de uma companhia de dança contemporânea. Como
muitos de sua geração, julgaram esgotado e insatisfatório o modelo excessivamente hierárquico desse tipo de agrupamento artístico, encontrando no campo da performance e das artes visuais solo fértil. Ao buscarem outras formas de
trabalhar, estabeleceram Pérfida Iguana não apenas como um duo, mas como
uma plataforma de criação a partir da qual estabelecem parcerias com uma comunidade informal de criadores que se aglutinam em torno de suas atividades.
É a partir dessa plataforma, portanto, que também peço licença aos artistas
para, nos parágrafos que seguem, esboçar algumas análises dos trabalhos até
aqui realizados. Meu objetivo é não só apresentar a coerência e força dessas
obras, tarefa demasiado fácil dada a consistência das mesmas, mas também,
a partir delas, prolongar seus gestos, o que me permitirá trazer para a forma
escrita do ensaio indagações que julgo cruciais sobre a cena artística dos nossos
anos vinte do século XXI. Assim, as linhas abaixo também devem ser tomadas
como um conjunto de perguntas.
Como um jabuti matou uma onça e fez uma gaita com um de seus ossos (2015
- 2016), marca o início desses trabalhos e já apresenta algumas características
que persistem nas peças subsequentes, a começar pela solidariedade entre os
criadores, com Marcondes sozinho em cena porém em estreita colaboração
com Callegaro. Essa opção é, decerto, decorrente da libertação das estruturas
mais ou menos rígidas das companhias de dança, devolvendo a autonomia ao
corpo e ao pensamento daquele que se apresenta diante do público, tendência
presente de maneira quase hegemônica em coletivos artísticos e grupos de teatro paulistano pelo menos desde final dos anos 1990 e começo dos anos 2000,
movimento que marca na cena teatral um novo e terceiro ciclo de politização
desse meio. Vaga análoga e contemporânea a das artes dramáticas encontramos
no meio das artes visuais, com os artistas se organizando em torno de diversos
coletivos, muitas vezes participando de mais de um deles simultaneamente.
Compartilhavam, tanto atores quanto artistas visuais, da paixão pelas ruas,
avenidas, praças e todo por tipo de espaço público, bem como pela diluição

da ideia de autoria individual.1 Público assíduo tanto dessas peças quanto das
exposições e ações desses vinte anos iniciados com a virada do século, os criadores de Como um jabuti… compartilham com os movimentos mencionados
a visitação do ideário da contracultura dos anos 1960 e 1970, com seus happenings, performances e body art, resgatados a fim de dar ensejo a uma arte colaborativa e interdisciplinar, ou na famosa definição de Bourriaud, relacional.2
Se pudéssemos resumir as ambições artísticas de todas essas referências em
uma única divisa, diríamos que se trata do intento de embaralhar arte e vida,
de mesclar as esferas da vida e do trabalho, de, em última análise, ser índice da
possibilidade de conciliação entre ambas. Ou então, para utilizar a formulação
recorrente em quase todo e qualquer evento de arte dos últimos dez anos, trata-se de apontar, ou mesmo dar espaço, para outras “formas possíveis de vida”,
alheias às hegemônicas nas sociedades capitalistas pós-industriais. No entanto,
se a referência de muitos desses coletivos pode ser encontrada num crelazer de
Hélio Oiticica, numa arteterapia da última Lygia Clark ou nas intervenções
urbanas de um Gordon Matta-Clark, a referência explícita da obra que debuta
Pérfida Iguana é Andy Warhol e, mais particularmente, o episódio envolvendo
Warhol e a escritora feminista Valerie Solanas, presa por tentar assassiná-lo
no decisivo ano de 1968. A obra possui duas versões: uma qualificada pelos
criadores de “versão palestra”, e outra chamada de “versão performance”. Vou
me deter mais na primeira, pois me parece ser um caminho mais fácil para dar
inteligibilidade a ambas as versões.
O que quero dizer, ao opor a opção por Warhol e sua tentativa de assassinato às demais referências, é que Pérfida Iguana, ao reconhecer que não parte
de terreno neutro, inexplorado, de onde o novo emergiria ex-nihilo, privilegia
no tecido histórico de onde parte muito mais seus momentos de sombra e
impasse do que aqueles de luminosidade edulcorada, tais como instalações de
Oiticica nos jardins de Inhotim. O quase-homicídio preside uma espécie de
cena primordial cujo performer, ao longo de aproximadamente uma hora, tenta repetidas vezes narrar tanto verbal quanto fisicamente, sempre falhando e,
de certa forma, voltando ao início. Ao torná-la fábula, coloca de partida que as
tentativas de extrair dela um norte, uma diretriz, uma moral, estão fadadas ao
fracasso. Toma como padrinhos a tétrica feminista e o cínico artista. Comum
aos demais trabalhos, a relação tensa e afetuosa, porém pouco reverente com a
geração do desbunde e da contracultura, se mostra produtiva, já que dá o que
pensar. Estabelece, com isso, uma relação certamente exigente com o público,
1 Sigo o estudo de Artur Kon, Da Teatrocracia: Estética e Política do Teatro Paulistano

Contemporâneo. Para as artes visuais ver, de Vera Pallamin, Arte, Cultura, Cidade: Aspectos
Estético-Políticos Contemporâneos.

2 Aqui sigo Ricardo Fabbrini no artigo Estética e Transgressão: da arte radical à arte radicante.

mas que amplia horizontes e os tira dos lugares comuns que se espraiam por
esse setor da economia de serviços a que chamamos “O Cultural” (e que nos
emprega a todos trabalhadores da cultura).
De Como um jabuti…, também cabe destacar a hegemonia da cor laranja, presente em todo o aparato cenográfico e na tinta mesma que é derramada
por Marcondes em vasos de plantas, repetindo metaforicamente os ataques
com o chamado agente laranja que os aviões de guerra norte-americanos realizaram durante a Guerra do Vietnã. Cabe notar que uma das muitas críticas
realizadas contra Warhol em finais dos anos 1960, devia-se a seu silêncio sobre
a infame invasão yankee e sua aparente indiferença em relação aos crescentes
protestos pacifistas pedindo o fim do deslocamento de tropas dos Estados Unidos para o Vietnã. Somava-se a isso a sua fama já prévia de criador de business
art, aumentando assim certo desprestígio nutrido pelo milieu artístico natal
de Warhol, naquele momento muito mais apreciado na Europa.3 Os efeitos
do agente laranja foram devastadores, como é mencionado no texto da peça,
gerando intoxicação e queimaduras, tanto em soldados quanto em civis, e destruição do meio ambiente. Mas a cruel analogia da obra atinge também outros
alvos, pois é no começo dos anos 1960 que Warhol realiza seu famosíssimo
retrato em serigrafia de Marilyn Monroe, a pá de cal na (já à época) combalida
ideia de cor local, agora apenas impresso sobre a superfície de uma imagem
divulgada pela indústria cinematográfica. Esse notável elogio à superfície e ao
aspecto pelicular da imagem, já tão trivializado, tem sua brutalidade recuperada no derramamento de tinta sobre as folhas das plantas na cena, bem como
seu cinismo restaurado pelo tamanho diminuto dos vasos.
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3 Como nos conta Arthur Danto em sua biografia intitulada Andy Warhol.

Há, assim, uma consciência do campo histórico no qual trabalham os
artistas: Sim, é necessário se debruçar sobre os anos 1960; sem dúvida é preciso discutir a relação entre a esfera da arte e a esfera da vida, questionar a
autoria individual, tomar pé e pulso do lugar do artista na realidade. Porém,
é necessário saber que, no embaralhamento entre arte e vida, entre mundo do
trabalho artístico e mundo da vida, há sempre o risco da integração de ambas,
arte e vida, nas formas dos espetáculos midiáticos. Com isso em mente, penso
que Pérfida Iguana optou por contrapor-se a esse estado de coisas, à miséria
simbólica e pobreza estética contemporânea,4 não apelando para uma suposta
visceralidade ou autenticidade, como frequentemente encontramos na performance, mas pela prudência daqueles que sabem que percorrem uma superfície
fina como uma camada de gelo, deslizando lentamente.
Esse risco da diluição do impacto sensível dos trabalhos na esfera do
espetáculo será uma constante em toda a produção aqui estudada. Um dos
expedientes mobilizados contra esse perigo é a distensão da duração do tempo
total da ação, bem como, no interior da mesma, a prolongação do tempo dos
movimentos do performer (refinamento que, ao meu ver, é uma das grandes
contribuições de Callegaro). Encontramos isso em Como um jabuti…, e em
outra chave, em Um Instante anterior à extrema violência (2015), obra na qual
o público decide por quanto tempo quer acompanhar a ação. Aqui já desaparecem as referências históricas explícitas, mas se reitera a opção pela superfície,
notada na apropriação das formas de entretenimento das massas, do ringue, do
zoológico, das vitrines dos shoppings centers, já que o cenário se torna verdadeiro display de exibição dos performers. Essa postergação do tempo, tal qual
indicada pelo título, oferece ao público uma expectativa do grande acontecimento, do grande drama que trará consigo as peripécias que garantirão a identificação da audiência com o exibido. O público é, então, colocado diante de
duas alternativas: Ou bem desarma-se, permitindo-se ralentar o compasso de
sua relação com as imagens, ou simplesmente abandona o espaço da exposição.
A opção por uma trilha sonora contínua e ruidosa pode ser entendida como
um encaminhamento para a primeira opção, indicando que os marcadores
temporais da obra - como o bichinho de pelúcia animado que atravessa a cena
com empáfia debochada - devem ser levados em consideração pelo público,
ainda que figurino e cenário componham um espaço visualmente atraente e
impactante. Apesar da violência indiciada pelas luvas de boxe, pelos cabelos
cortados à régua, Um Instante anterior… adiciona às opções poéticas de Pérfida
Iguana certo sentido de amizade para com os espectadores, na medida em que
os convida à deslizar pela pista escorregadia da saturação de imagens, amizade
esta que também poderia ser concebida no bojo da camaradagem com o tem4 Na expressão de Bernard Stiegler.

po, no conhecido ensaio de Boris Groys.5
Essa atenção à dimensão temporal dos trabalhos, arriscaria dizer, pode
também ser interpretada como uma resposta aos convites que o grupo passa
a ter, desde sua criação, para ocupar espaços não destinados exclusivamente à
arte da performance. À guisa de exemplo, podemos pensar na apresentação de
Como um jabuti… em sua chamada versão “performance”, realizada em ambientes como feiras de arte etc. Ali ela se realiza sem textos, cenários e todo o
restante do aparato, restando apenas os emblemáticos saltos de bicos longos e
pontiagudos, que impedem o performer de se manter em posição ereta.
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Faço então um pequeno parêntese antes de retornar a Um Instante anterior…, pois situações dessa natureza dão o que pensar a respeito do lugar que
a performance muitas vezes ocupa na vida cultural das instituições, bienais e
feiras de arte contemporânea: muitas vezes colocada num lugar, talvez nobre,
porém também suspeito, da “ativação” do espaço expositivo. Certamente, o
leitor habituado a frequentar esse circuito já deve ter se deparado com o termo.
A ideia de ativação muitas vezes é empregada pelas instituições na medida em
que necessitam aumentar o número de visitantes em seus eventos. Números
necessários, já que questionados pelas variadas leis de fomento em seus pedidos
de relatórios e prestação de contas. O performer - assim como agentes análogos
do circuito, como o palestrante, o arte-educador etc. -, é chamado a animar o
espaço da exposição, a dar-lhe vida. Mas estaria a exposição, antes de tais intervenções, inativa, desanimada, até mesmo morta? Para além das pertinentes
5 Ver, do autor, Camaradas do Tempo.

questões prático-materiais que se impõe à cena cultural, caberia pensar um
pouco a respeito desse verdadeiro pânico que nos acomete em relação a uma
possível inação.
Sabemos dos justos esforços, desde pelo menos a década de 1990, para
que museus se abrissem ao público, às comunidades diversas, se transmutasse
radicalmente. Para que abandonassem certo elitismo, tornando-se lugares de
encontro. Essa ideia de que as instituições devem ser vivas é hoje lugar comum
entre gestores e curadores. É nesse bojo que podemos ver também a inserção
da performance nesses espaços, na medida em que, fatalmente ligada ao corpo
e aos movimentos de contracultura do século XX, é espaço privilegiado para
a ascensão tanto do recalcado quanto do reprimido pela cultura hegemônica
do Ocidente. Mas há aí uma cilada: na transição da sociedade industrial para
a sociedade de serviços, e sobretudo após a queda do muro de Berlim, o capitalismo (cujo centro segue necessariamente sendo a geração e acumulação do
lucro), as artes e a indústria cultural são deslocadas para outro lugar. Nesse
novo contexto, creio que os clamores de abertura dos museus foram compreendidos magistralmente por Groys, numa passagem que vale a pena ser citada
integralmente:
“(...) Esses pedidos pela abolição do museu parecem seguir estratégias anteriores da vanguarda [o autor se refere às vanguardas artísticas da primeira metade
do século passado] e, como resultado, são aceitos com entusiasmo pela comunidade
artística de arte contemporânea. O contexto, o significado e a função desses pedidos
de abolição do sistema do museu passaram por uma mudança fundamental [...]
No contexto contemporâneo do gosto criado pela mídia, o pedido para abandonar
e desmantelar o museu assumiu, necessariamente, um sentido totalmente diverso de
quando foi enunciado na era vanguardista. Hoje em dia quando as pessoas falam
em ‘vida real’, normalmente o que elas querem dizer é mercado da mídia global. E
isso significa: o atual protesto contra o museu não é mais parte de uma luta travada
contra o gosto normativo em nome da igualdade estética, mas, ao contrário, tem
como objetivo estabilizar e arraigar gostos atualmente predominantes.
As instituições de arte, entretanto, ainda são retratadas como lugares de seleção, onde especialistas, pessoas envolvidas e os poucos iniciados aprovam o julgamento preliminar [...] Assume-se que esse processo de seleção seja baseado em
critérios que, para uma maior audiência, devem parecer imperscrutáveis, incompreensíveis e, finalmente, irrelevantes.”6
Dessa passagem proponho reter algumas proposições: Em primeiro lugar, que há uma relação de filiação inquestionável, ainda que contraditória,
entre a atual abertura da cena artística para a pluralidade de gostos, relações e
conceituações das artes (inclusas as não-ocidentais, não-heteronormativas etc.)
e o gesto contestatório das vanguardas do século passado; em segundo lugar,
6 Boris Groys. Arte, Poder. Editora UFMG, 2015, p. 32.

que o gosto hegemônico não é mais instaurado pelo chamado status quo da
arte contemporânea (entendido como o sistema Universidade-Museu-Mercado-Jornalismo de arte), mas que, ao contrário, é este que se adapta e se molda
ao ditames da mídia digital, já que “os criativos” das agências de publicidade,
que possuem acesso a sofisticados sistemas de big data e pesquisa de opinião,
estão muito mais à frente na modelação do gosto e da conceituação da arte e
da cultura do que acadêmicos e críticos de plantão; e, em terceiro, que isso é
parte da estratégia das mídias de massa para manutenção de sua hegemonia
dos ditames do que é bom gosto, arte e cultura, para os quais as posições do
sistema, como defini acima, são irrelevantes e sem nenhuma importância, sobretudo por pouco poderem responder às “urgências” da realidade do presente
para o qual as artes deveriam não só se abrir, mas no qual deveriam interferir
radicalmente. Porém, vimos que “real” pode corresponder apenas ao “mercado
da mídia global”. Seria o caso de pensar, portanto, se a suposta inação do espaço expositivo não conteria potência crítica, capaz de indiciar formas de viver
alheias ao verdadeiro inferno do self-design da ideologia empreendedora, do
sucesso concebido como espetáculo de si mesmo, da transformação de nossa
própria subjetividade em commodity. No regime das imagens do capitalismo
contemporâneo nos autoestimulamos à exaustão. Ora, o destino certo da subjetividade assim produzida é o ressentimento, afeto no qual o poder transformador que pode ser extraído da derrota, da mágoa e da raiva, é substituído
pela imagem infantilizada da vítima impotente,7 ainda que nas artes um afeto
como esse tenha sido constantemente tomado como celebração das potências
dos corpos.
Já nos encaminhando de volta à análise propriamente dita das obras,
entendo que Pérfida Iguana esforça-se por se desviar da cilada descrita acima,
furtando-se a obedecer a lógica do espectador-consumidor proposta pela “ideologia dos direitos estéticos iguais”, tal como esbocei acima. Afastando-se de
uma “estética do remédio”,8 pede-se levantar a suspeita de se não estaríamos,
nesses espaços expositivos ativados, repetindo a atitude dos amantes das artes
no entreguerras europeu, que buscavam “remédios bem apresentados para doenças confessáveis”, como escreveu Georges Bataille há pouco menos de cem
anos.9 Portanto, é preciso perseguir uma arte da performance que não seja
eficácia, desempenho, expansão incontida de uma instância egoica a reduzir o
mundo ao eu e o eu ao mundo. É preciso abrir-se à negatividade desse mundo,
onde não há consumo de bens simbólicos do qual o cliente saia bem satisfeito.
A camaradagem proposta nada tem a ver com a plena identificação do sujeito
7 Como explica Maria Rita Kehl em seu estudo Ressentimento.

8 Nos termos de Georges Didi-Huberman em A Semelhança Informe.
9 Ver, de Bataille, O Espírito Moderno e o Jogo de Transposições.

espectador com a imagem que lhe é oferecida pelas obras. Sob esse prisma,
podemos dizer que se trata de um laço amistoso que leva o espectador ao que
ele não é, não foi e talvez nunca venha a ser.10 Daí, por exemplo, o jogo entre
antropomorfização (encontrada também na forma da fábula do jabuti e da
onça) e a zoomorfização dos performers em Um Instante anterior….
Ali os performers se dispõem num verdadeiro mostruário de exibição
pública, confrontando-se de forma animalesca, às vezes bruta, às vezes carinhosa, num cenário onde se adensam os destroços. A aproximação com o rito,
no qual o contato com o inumano é chave e cerne, abre ao público o domínio
do erótico no sentido forte do termo, isto é, aquele erotismo que é percepção
da finitude do corpo como índice de possibilidade de uma continuidade para
além dele próprio. É esse erotismo que se encontra para além de uma autossatisfação imediata, habitando uma relação com o tempo fora da ordem do
seu emprego, do seu uso para fins instrumentais (por excelência na ordem do
trabalho), liberto numa relação de jogo que aponta para a ordem do infinito.
É o erotismo de que nos falam autores como Bataille e Leiris. Desse último,
podemos lembrar algumas reflexões de seu Espelho de Tauromaquia, onde nos
remete aos antigos ritos, esportes, torneios e práticas sacrificiais nas quais a
solidariedade entre finito e infinito, sexualidade e beleza, entre reger e ser regido, são trazidos à tona. Também é nessas práticas que encontramos o vínculo
intrínseco entre a beleza e a atração sexual de um lado, mas de outro também
a sexualidade como arte através do erotismo, do amor como arte e artefato.
Assim, prazer corporal e intelectual ligam-se numa fita de moebius. No entanto, Um Instante Anterior... de forma alguma pretende, ingenuamente, restaurar
pura e simplesmente práticas rituais pré-modernas em tempos de hiperexcitação consumista. Ao contrário, a lógica da vitrine que preside toda a construção
cenográfica, separando o lugar do público e aquele da performance, nos lembra em constância tratar-se de espaços distintos, de forma alguma misturando
arte e vida, realidade e ficção.
A relação com o passado em seu caráter necessariamente mediado, e por
isso produtivo no presente, é retomada por Marcondes e Callegaro que voltam
juntos à cena em materiaIVONE (2016). Aqui são mobilizadas a figura da seminal coreógrafa Yvonne Rainer, atuante desde a década de 1960, e um pequeno texto, parte do diário de Lygia Clark de 1959, intitulado Carta a Mondrian.
A premissa da peça é a leitura, pelos performers, de cartas escritas num espaço
de tempo de cem anos por um ghost writer, todas dirigidas a uma certa Ivone.
Enquanto leem, Callegaro e Marcondes montam e desmontam uma cadeira.
Creio que esse trabalho apresenta algumas maturações em relação, sobretudo, a Como um jabuti.... Observo que ambos têm como semelhança uma
10 Na expressão de Eliane Robert Moraes em entrevista ao podcast Ilustríssima, do jornal
Folha de S. Paulo.

relação intensa e direta com o cânone da arte contemporânea, voltando-se para
as décadas de 1960 e 70 como momento seminal que nos trouxe ao nosso estado de coisas atual. No entanto, em materiaIVONE há menos necessidade de
recuperação direta do repertório histórico. Ainda que cite quase literalmente
passagens do texto de Lygia, a obra pode perfeitamente ser desfrutada pelo
público sem que este tenha esse conhecimento prévio. Nesse sentido, a dobra
histórica que Pérfida Iguana encontra é mais felizmente aproveitada, pois trata-se de iluminar (ainda que com luz negra) a concretude da situação presente
a partir do passado.
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Assim como Clark termina seu texto escrevendo imaginariamente para
seu mestre neoplasticista “Mondrian: hoje eu gosto de você”,11 materiaIVONE
também é concebida sob o signo do amor. Ouve-se gravações de conversas
nas quais é feito o convite para que o ghost-writer reescreva essas cartas, cartas
de amor para Ivone. Artista que trabalha de um jeito simples, assim como a
dupla também pretende trabalhar, de um modo que o trabalho pudesse ser
facilmente transportado de um lugar para o outro. Na leitura das cartas, se
revezam elogios, reverências, antipatias e desprezo. O discurso não deixa de
lembrar a atitude paranoide e obsessiva de Valerie Solanas para com Andy
Warhol, na circularidade dos argumentos, na ambivalência afetiva, no voyeurismo dos autores das cartas a espiar e seguir obsessivamente Ivone. Uma certa
incontinência discursiva, logorreica, que mistura de forma confusa o sujeito
do discurso e o outro a quem se remete. A atmosfera criada é de um crescen11 Consultamos a versão publicada em Escritos de Artistas, organizado por Glória Ferreira e
Cecília Cotrim.

do claustrofóbico corroborado pela montagem e desmontagem da cadeira. O
que, em princípio, parece ser índice de facilidade (o pequeno e simples cenário
que se transporta para qualquer lugar) converte-se num aporético trabalho de
Sísifo, como se o artista não se tornasse “artista etc.” por convicção, mas por
carência de alternativa. As datas das cartas avançam no futuro, narrando uma
vida de artista passada ao longo de cem anos, nos quais a leveza, a espontaneidade, a frugalidade dos gestos, na dança tal como concebida por Rainer,
tornam-se não só cânone, mas objeto de fetiche, vizinho à indigência. Há algo
nela de fundamental, mas também de bloqueado. As janelas abertas da cena
fazem entrar luz natural, mas essa abertura falsifica alguma coisa e, assim, a
peça se encerra com as mesmas fechadas.
É significativo, ainda que não conscientemente premeditado por Pérfida
Iguana, que seu trabalho seguinte partisse da peça Sem Luz, da dramaturga e
escritora Elfriede Jelinek. Nesse trabalho estão em cena Renan Marcondes e
Artur Kon, ator e pesquisador da obra de Jelinek, e a quem devemos a montagem de duas peças da austríaca, Nobel de literatura, mas ainda relativamente
desconhecida entre nós, Peça Esporte e Drama de Princesas. Agora, na mesma
Oficina Cultural Oswald de Andrade, as janelas se fecham, com a peça ocorrendo quase inteiramente à meia luz. Sem Luz foi escrita a partir da catástrofe
nuclear de Fukushima, em 2011, quando um tsunami atingiu a cidade japonesa fazendo vazar radiação da sua usina nuclear. A dramaturgia de Jelinek se
faz presente pela trilha sonora que, propositalmente, mescla trechos do texto
de modo confuso, bem como por uma bandeira, a certa altura aberta em cena,
que o contém. Mais radical ainda é a proposta, pelos criadores, de retirar dos
corpos dos performers o protagonismo na ação, uma vez que estes são apenas
acionadores de diversos dispositivos mecânicos e técnicos que fazem movimentar a cena. Assim, o trabalho mergulha mais profundamente em certas figuras
da heteronomia contemporânea: ao voluntariamente se colocarem em segundo
plano na peça, Kon e Marcondes fazem da indigência signo crítico e criativo.
Assim, fazem vir à cena, de forma simbólica, certa violência e irracionalidade
contemporâneas, patentes na perversa administração do sofrimento em nossas
sociedades. Trata-se, ao meu ver, de um consequente desenvolvimento de uma
simbólica da violência já elaborada em trabalhos anteriores, se pensarmos na
função do laranja (e sua relação com os bombardeiros no Vietnã) em Como
um jabuti… ou na quase totalidade de Um Instante Anterior…. A realidade é
como que mastigada e deglutida pelo material estético dos trabalhos, para ser
novamente oferecida ao público. Os dois personagens de Sem Luz, que a autora chama apenas de A e B, vagam por entre escombros sem saber o que fazer
ou que destino tomar. Com a peça, já levada ao palco em diversos formatos
(inclusive musical), Pérfida Iguana me parece querer sobretudo explorar nossa
pobreza imaginativa diante de situações catastróficas, como se fosse preferível

se resignar a uma existência indigente a realmente nos abrir para outras indagações.

SEM LUZ
2018
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Como afirma Annie Le Brun, pelo menos desde Chernobyl a catástrofe
deixou completamente de exigir uma colocação em xeque, em perspectiva,
da condição do humano, certa negação infinita do mesmo. O ápice desse expediente de administração da catástrofe dá-se em Fukushima, cujos possíveis
efeitos sobre nosso universo simbólico foram inteiramente neutralizados. Catástrofes reais que muitas vezes são abafadas por correlatos imaginários (os
migrantes, os homossexuais, os pobres, o estrangeiro). Cotejando a recepção
política, artística e intelectual do evento japonês com momentos marcantes do
passado, sobretudo com o terremoto de Lisboa de 1755, Le Brun conclui que,
ao contrário de nossos antepassados, nosso imaginário acerca da catástrofe faz
com que queiramos reiterar o real ao invés de mudá-lo. Tememos o inumano
e qualquer coisa que venha a ferir nossa identidade. Porém, se a existência
humana é marcada invariavelmente por um tornar-se, de que exatamente estamos nos privando? “Não conheço infância digna desse nome”, afirma Le
Brun, “que não tenha escalado massivos de trens descarrilados, que não tenha
navegado por rios de lava, que não tenha constituído um reino sobre cidades
libertadas. O sentimento da catástrofe é, sem dúvida, a primeira figuração da
fenda do imaginário no mais profundo de nós”.12 Dar forma simbólica ao violento, ao negativo, ao irreconciliável é, sem dúvida, um dos grandes desafios da
12 Annie Le Brun, O Sentimento da Catástrofe: Entre o Real e o Imaginário. Iluminuras, 2016
p. 46.

arte contemporânea. A dificuldade em fazê-lo talvez seja sintoma que mereça
preocupação, já que a desaparição do mal da cena simbólica pode representar
a ascensão do mesmo na arena da história.13
A era do capitalismo via total mobilização sensorial e cognitiva dos indivíduos nos leva a um prazer agradável, constante e monótono, pouco afeito a
experiências estéticas que não estejam baseadas na positividade, mas cujo anverso são a depressão, a melancolia e a apatia.14 Tal estado de coisas leva a um
regime de imagens inédito, no qual a arte passa a muitas vezes ser vista como
uma mera extensão das diversas culturas, as quais ela deve se resumir a legitimar. Tal ideia é vista como profundamente progressista por amplos setores do
meio artístico, sobretudo os adeptos da angelical estética relacional de Bourriaud15. No entanto, insistir na apreciação das diversas mediações presentes
em nosso regime de imagens pode ser produtivo, como em Zulmira Elizabeth
(2018), peça feita em parceria com o coreógrafo e bailarino Raul Rachou, em
cena com Renan Marcondes. O trabalho é um exercício comovente de autoficção promovido por Marcondes, e representa, no conjunto abordado neste ensaio, a peça menos, digamos, pontiaguda de Pérfida Iguana, ainda que encare
de frente a negatividade por excelência da condição humana representada pela
morte. Na peça Raul e Renan contracenam espelhados entre si, repetindo os
gestos de quatro mulheres exibidas num televisor. Estas, por sua vez, refazem
os movimentos de determinadas cenas de Fernanda Montenegro no filme A
Falecida, cujo ano de lançamento coincide com o nascimento da mãe de Marcondes [cuja morte no ano anterior deu origem ao trabalho].

Zulmira Elizabeth
2018
Foto de Cacá Bernardes

13 Como afirma Eliane Robert Moraes em A medida do Impossível, encontrado na reunião de
ensaios Perversos, Amantes e Outros Trágicos.
14 Sobre isso ver, de Byung Chul Han, Sociedade do Cansaço.

15 Na precisa adjetivação de Sônia Salzstein em sua tese de livre-docência Pensar a arte
hoje/ alguns exercícios.

No conhecido enredo criado por Nelson Rodrigues, a personagem Zulmira fantasia um enterro de luxo que a redima de sua vida na pobreza. O
gestual trivial criado por Montenegro na criação da personagem, suburbana e
marginalizada, ganha ecos de memória coletiva ao ser repetido pelas diferentes instâncias de mediação, remetendo ao repertório de composição de tipos
populares na teledramaturgia brasileira, criando um vínculo solidário entre as
quatro mulheres no vídeo, Renan e Raul, cujas semelhanças físicas são reforçadas pelo figurino, como se se tratasse da versão jovem e madura do mesmo
dançarino. O trabalho, porém, não tece elogios, ou críticas, às obras referidas,
tanto de Nelson quanto de Leon Hirszman. Interessa-se mais por apenas imaginar o prolongamento da vida até na morte por meio do trabalho de arte,
explorando dimensões temporais não regularmente progressivas e cumulativas.
O envelhecimento, aqui, não é um acúmulo, mas um acontecimento, assim
como a morte. Subitamente torna-se velho, muitas vezes antes mesmo que
qualquer processo de envelhecer seja identificado (como nos casos de diversas
doenças neurodegenerativas), e a morte, por seu turno, pode ser vista como
uma derradeira invenção de si mesmo.16
Pérfida Iguana trai, com astúcia, muito do que se espera do campo da
performance. Certa vez, um dos criadores que a compõem me contou que,
em uma entrevista para certo prêmio destinado a artistas jovens, ouviu de uma
curadora que compunha a comissão de seleção algo como: “Seu trabalho não é
positivo”. É a mais pura verdade. Os trabalhos aqui apresentados são exigentes
com o público, pois ambicionam dar a ele experiência diversa da cotidiana.
Não alçá-lo às nuvens, mas abrir as fissuras do real em busca de possibilidades
outras. As artes muitas vezes possuem um jeito peculiar de anunciar boas novas: menos Messias e mais Cassandra, a lendária princesa de Tróia que preveniu seu povo a respeito do Cavalo de Madeira. Em vão. Por ser muito amada
pelo deus Apolo, ganhou dele o dom da vidência, por não querer deitar-se com
ele, foi condenada a ser para sempre desacreditada.
São Paulo, 05 de maio de 2020.

16 Aqui sigo Catherine Malabou em Ontologia do Acidente: Ensaio sobre a plasticidade destrutiva.

