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UNFINISHED

O Armazém 22 apresentou, em Agosto de 2018, o primeiro
momento público do projeto UNFINISHED, um espaço
dedicado à criação artística contemporânea, de reflexão e
experimentação intensiva que incidiu na criação coreográfica e
nos seus interfaces com a cultura contemporânea, a filosofia, os
estudos feministas, a antropologia, a dramaturgia e as artes
visuais. O projeto propôs a criação de um espaço de pesquisa
teórico- prática que permitiu ensaiar novos paradigmas de
pesquisa e do fazer artístico, modos de subjetivação e
metodologias de investigação divergentes, híbridas e fluidas, ao
mesmo tempo promovendo uma plataforma colaborativa de
pensamento inter/trans- disciplinar não-hierárquica e horizontal.
Os participantes tiveram acesso a uma incubadora para o
desenvolvimento e expansão pluridisciplinar dos seus “projetosem-progresso”, sem a pressão da sua finalização ou
apresentação pública, beneficiando da consultoria,
acompanhamento e tutoria de um conjunto polivalente de
profissionais da prática e da investigação artística.
Apresentada enquanto laboratório experimental e exploratório,
o projeto UNFINISHED consubstanciou o primeiro momento de
abertura e de encontro dos processos em desenvolvimento no
Armazém 22 com outros processos e práticas trazidas por
participantes externos. Uma criação de Ana Carvalho e Rogério
Nuno Costa, com acompanhamento tutorial de Joclécio
Azevedo. Os projetos participantes foram confrontados com um
conjunto de seis open labs, duas aulas práticas e três sessões de

consultoria. No final, os participantes foram convidados a
apresentar o resultado da sua prática-investigação num
contexto informal.
Plataforma internacional para a discussão, criação e
apresentação de trabalhos de investigação, pesquisa e
experimentação na área das artes performativas, UNFINISHED
tem por objetivo central a criação de espaços de trabalho,
apresentação e discussão, entre pares e diversos públicos, de
trabalhos em processo, permitindo uma maior permeabilidade
entre os diferentes tempos implicados na criação
contemporânea, e criando um espaço onde o teste e o erro
fazem parte tanto do processo de criação como da
apresentação.
Esta publicação apresenta uma compilação de textos que
apresentam, antecipam, questionam ou re-equacionam novos
paradigmas educacionais oriundos de vários campos de estudo,
dos estudos de género, feministas e pós-coloniais, à
dramaturgia, filosofia da dança, crítica de arte, literatura,
pedagogias radicais, estudos de performance e ciências da
comunicação. Autores nacionais e internacionais coexistem com
uma seleção de elementos documentais do UNFINISHED 2018:
fotografias, notas de processo, textos de trabalho. Um olhar
sobre a contemporaneidade performativa que servirá de manual
de “instruções” para a segunda edição de UNFINISHED, a ter
lugar no Armazém 22 em Julho de 2019.

Ana Carvalho

AESTH(ETHICS)
Notas para a compreensão do meu trabalho à luz (filtrada) do
projecto UNFINISHED
Rogério Nuno Costa

Todas as coincidências vêm por bem! Invisto neste postulado
um sentido de fé (sinónimo de “certeza”) que considero
inabalável, mas que nada tem de espiritual; é factual. Quando
Rogério Nuno Costa me convida para escrever para o catálogo
do projeto UNFINISHED, pede-me uma contribuição
documental para um programa de acções que pretende refletir
sobre a própria ideia de documentação; um enunciado que
resume muito bem aquele que pode ser considerado o ADN do
meu trabalho enquanto investigadora, pedagoga e escritora nos
últimos 10 anos. Inerente ao processo de recolha e organização
de objectos-memória, que subjaz a muitos dos meus trabalhos e
legitima o projecto UNFINISHED, está uma autonomização do
processo documental que ultrapassa a ideia clássica de
documentação enquanto operação subsidiária de uma ação
(efémera, por norma) que é ou foi tornada pública e precisa de
ser resgatada da sua morte natural. Ao invés, esse processo
documental (e seus sub-produtos: arquivo, sistematização,
taxonomia, organização, legendagem...) versa sobre si mesmo,
numa autofágica trama de auto-referenciação. Como se no

“hospital” erguido pelos formadores de UNFINISHED
habitassem objetos “ligados à máquina”, numa perpetuação
artificial de matérias cuja vida subsiste já, ou apenas, na sua
mera enunciação/nomeação. Respiram, porque são reativados
pelo olhar e pelo gesto dos participantes. Os artistas
convidados e metodologias por eles aplicadas, devidamente
catalogadas e etiquetadas, têm assim uma função meramente
“pretextual”. Ora, é neste meta-discurso que configura o
referente enquanto pré-texto para se chegar a um outro texto,
que encontro a coincidência maior entre os dois sistemas:
trasladar alguns paradigmas-charneira do arquivo do meu
trabalho para o do UNFINISHED não impôs qualquer alteração
significativa do ponto de vista conceptual; a sua natureza
referencial manteve-se intacta. Por outro lado, a coincidência
formal entre os dois universos (o habitat e o habitante) fez com
que este convite, em vez de absorver o meu trabalho, o
refletisse — um dispositivo especular que explica, roubando a
Paul Virilio, parte do word game que dá título a este texto:
“Screen against screen, the home computer terminal and the
television monitor find themselves in a face-off for the
domination of the market global perception. This is a market of
the icon rather than the idol; control of it will open a new era
whose novelty will be as much ethical as aesthetic.”
[Paul Virilio, "The Visual Crash", in CTRL [SPACE]. Rhetorics Of Surveillance
From Bentham To Big Brother, 2002]

Ao ensaiar uma nova metodologia de colaboração e ao
multiplicar-se por um desenho duracional de atividades
distintas, mas concêntricas, UNFINISHED sublinhou, assim,
algumas das características mais imediatamente reconhecíveis
do meu trabalho de escrita: o estado permanente de
quarentena; a obsessão pela racionalização do risco, da falha,
da ineficácia, da efemeridade; o investimento de sentido nas
ideias iniciais, nos esboços, nos rascunhos, nos dados
introdutórios, nos elementos em jogo (e respetivas cartas fora
do baralho); a inevitável mise-en-abîme Duchampiana da
enunciação constante, da consciente sobrevalorização da
legenda (mais que do objeto legendado), da extensividade
quase infinita do “processo”, etc. Participar neste projeto
permitiu-me, assim, re-equacionar problemáticas que já faziam
parte da minha investigação, ao mesmo tempo que me
convidou a construir novos axiomas, tornando-me consciente
daquela que é, talvez, a questão seminal que alicerça todo o
meu trabalho: O que é possível dizer, quando já tudo foi
dito? Pergunta sem resposta (como todas as boas perguntas),
mas a partir da qual este texto se permite a encerrar mais uma
experiência meta-discursiva com vista a uma síntese propulsora
de infinitas novas teses: prolongamento mais-que-perfeito da
vida post-mortem desta minha participação/colaboração
no UNFINISHED (sim, porque a “máquina” continua ligada...). E
assim, ao rever a matéria dada, clarifico não só o caminho que
desemboca na minha atividade de investigação, mas também
aquele que pretendo trilhar durante os próximos anos, em
projetos que irão inaugurar não uma nova fase, mas um novo
andamento. Essa fase, na verdade, já começou: neste texto.

Regresso a Mark Dion, que extensivamente citei num dos
momentos públicos do UNFINISHED, pois é com base num dos
seus aforismos que pretendo iniciar esse novo andamento,
fazendo a historiografia das minhas Ideias, através da abertura
ao público do museu das minhas Coisas:
“Never in History the world has a culture been so based on
Stuff”.
[Mark Dion, Archaeology, 1999]

Por enquanto, comprometo-me a anular o texto, para
apresentar apenas as notas de rodapé (roubo formal descarado
ao Enrique Vila-Matas), fazendo o resumo possível da minha
passagem pelo UNFINISHED em 20 notas simples. Ao leitor
caberá a responsabilidade est(ética), logo política, de moderar
as forças causadoras da tensão entre o que a escritora diz e o
que a escritora faz. Lendo:
(1)
Correcção retroactiva da realidade — Interesso-me pelo que
é, quase nunca pelo que será, às vezes pelo foi, sempre pelo
que poderia ter sido. Ou seja: never skip the intro, stay there!
(2)
“Intensivo” e “extensivo” são doppelgängers — Se
estivéssemos a falar de música, o meu trabalho seria sempre
uma extended version, nunca uma radio edit.

(3)
Auto-citação (Armazém 22, Vila Nova de Gaia, 22 de Julho de
2018) — “Aproveitando a coincidência do espaço sistematizado
e taxonómico que é o arquivo (notas de processo, fotografias,
ficheiros vídeo, etc.) do projeto UNFINISHED, pretendo operar
um diálogo-readymade, ao mesmo tempo amador e científico,
entre a presença documental (e memorial) de alguns objetosprova e a ideologia possível criada a partir da arqueologia do
supérfluo, do inútil, do parasitário ou do insignificante. Ou sobre
a separação higiénica entre Arte e Coleccionismo.” Por
exemplo:
(4)
“Cenografia”, para mim, é reconhecer que a estante que
guarda os meus livros em casa é a mesma que vai guardar os
meus livros na galeria — Há uma linha que separa a criação da
revelação; o problema é que essa linha é invisível, o que me
leva a crer que se calhar não existe.
Já a minha Wunderkabinnet não é uma metáfora. Existe!
(5)
Bouvard e Pécuchet são uma e a mesma pessoa — Faço da
“prática artística” o meu campo de investigação, mas sempre na
condição de dilletante, a mesma que ama e odeia, ou então
que ama porque odeia, a mesma que enfrenta a cultura
dominante, que desafia a percepção e a convenção, que
desmistifica a autoridade. Não sou da Arte, mas estou na Arte.
Sou uma observadora participante (vulgo nerd) movida pela
mesma obsessão que dirige a ação de um colecionador que

tudo faz para conseguir o selo que lhe falta (e que muito
provavelmente não existe).
(6)
Também não existem verdades inquestionáveis, por isso crio as
minhas.
(7)
Nomenclatura — O conceptual não é um género, não é um
estilo, não é uma moda, não é uma tendência. É só um adjetivo
que adjetiva aquilo que é do “conceptual” (substantivo).
Também não tem gradações: ou é conceptual ou não é
conceptual.
(8)
Distopia — Muitos artistas procuram “estética” em universos
exteriores à mesma: a estética da ciência, da política, da cultura
pop, da economia, das relações sociais, do quotidiano, das
preocupações ecológicas, dos direitos humanos, da libertação
LGBT... A mim só me interessa a estética da Estética. A Arte,
enquanto recetáculo ao mesmo tempo côncavo e convexo
dessa mesma Estética, torna-se assim não o lugar onde estou,
mas o ponto a partir do qual me posiciono. E é sempre o local
de um crime, o terreno mais propício à criação de ideologia.
(9)
Entropia — Por exemplo, um dos meus passatempos preferidos
é descobrir Arte que não se parece com arte, uma espécie em
vias de extinção (tal como as Ideias).

(10)
Peta-Byte Age — No dia em que Arthur Danto morre, eu
escrevo este texto, e 120 obras filosóficas do século XX são
colocadas online para download gratuito. Todas as
coincidências vêm por bem: para quê cantar “ao vivo”, se
podemos fazer playback?
(11)
Sobre métodos, metodologias, estratégias e estratagemas, sigo
o Código Deontológico dos Jornalistas, e depois tenho vários
amigos — “O obscurantismo pedagógico procura asilo e
refúgio na tecnicidade” (Georges Gusdorf); “O especialista é
aquele que sabe cada vez mais sobre um domínio cada vez mais
restrito, de modo que a sua realização perfeita é saber tudo
sobre nada” (Chesterton); “É por isso que a verdadeira teoria
crítica, se um dia houver, será idêntica à mística autêntica. (...)
Como crítica do caminho, ela levará aonde nós estamos” (Peter
Sloterdijk). E eu respondo: Aqui.
(11a)
Chegar à Arte sem ser através da arte — Segundo o
cozinheiro Ferran Adrià, existem 4 níveis de criatividade: 1)
seguir a receita, 2) adicionar um cunho pessoal à receita, 3)
inventar uma receita nova, 4) criar uma técnica para inventar
receitas novas. O último nível é, na verdade, o único
verdadeiramente “criativo”.

(11b)
Hermenêutica Nerd (parte II) — “O melhor não é
necessariamente bom” (Thomas Hirschhorn). E a preguiça é o
novo avant-garde.
(12)
Não sou situacionista — O meu destino é o de e-Xistir. Ler o
ensaio filosófico “Vigiar e Punir” de Michel Foucault. E depois
ler o manual de instruções “1984” de George Orwell. E a seguir
construir uma prisão sem paredes dentro de uma galeria
chamada You Are Free To Do What We Tell You.
(13)
Pediram-me que escrevesse, em Lingua Franca, uma frase que
sintetizasse o meu trabalho — Assim: “My work is more
ontological than anthological, which means it cares less about
History, and more about his’story: the best story to be told is the
one related to the project itself.”
(14)
Reality Show — O meu trabalho consiste em juntar, a cada
novo projeto, o prefixo mais conveniente à palavra “Realismo”.
Por exemplo: Proto-Realismo, Sub-Realismo, Meta-Realismo, ARealismo, Alter-Realismo, Infra-Realismo, etc. Objetivo
primordial: parecer-me comigo própria. “TV was supposed to
offer — as the ultimate escapist entertainment — the fictional
world far from our actual social reality. However, in reality soaps,
reality itself is recreated and offered as the ultimate escapist
fiction.” (Slavoj Žižek).

(15)
Lo-Fi Sophy — Por culpa do Bourriaud, sou obrigada a afirmar
que o meu trabalho não passa de uma bande-annonce: não
existe filme, só making of.
(16)
MASHUP (ou então copyleft) — Ver o “F For Fake” de Orson
Wells, depois o “The 5 Obstructions” de Jørgen Leth/Lars von
Trier, e a seguir ouvir a discografia completa do DJ Girl Talk,
para no fim substituir a palavra fraude por apropriação,
confiscação, re-interpretação, reenactement e demais
estrangeirismos do campo semântico dos prêt-à-porter’s paraartísticos.
(17)
Ego-Centrismo vs. Ego-Periferalismo — O meu trabalho
é auto, é bio e é gráfico, mas jamais “autobiográfico”. É sobre a
universalização do particular e sobre a particularização do
universal. Nem mais, nem menos, nem mais ou menos. Igual.
(18)
Realpolitik — Cinismo (com letra maiúscula) não é sinónimo de
arrogância (com letra minúscula). Só consigo “amar” a Arte se a
humilhar publicamente primeiro.
(19)
O meu nome é Ana Carvalho, e tal como todas as pessoas que
escrevem em 2019, nasci em 1917.
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“A specialist is
someone who
learns more and
more about a
restrict subject,
in such a way
that his perfect

fulfilment is
knowing
everything about
nothing”.
G.K. Chesterton,
escritor Inglês

UNFINISHED
Manifesto meta-educacional (em duas partes)

Joclécio Azevedo & Rogério Nuno Costa

Parte I

Professores para quê?
O mestre é aquele que ultrapassou a concepção de uma
verdade como fórmula universal para se elevar à ideia de uma
verdade como procura. O mestre não possui a verdade e não
admite que alguém possa possuir. Faz-lhe horror o espírito de
proprietário do pedagogo. O obscurantismo pedagógico
procura asilo e refúgio na tecnicidade. Ele aborda os problemas
do ensino através da particularidade das faculdades humanas,
propondo-se educar a atenção, a memória, a imaginação, ou
pela descrição das especialidades didáticas, propondo-se então
a tarefa de facilitar a aprendizagem do cálculo, do latim ou da
ortografia. O pedagogo transforma a sua classe numa oficina
que trabalha com vista a um rendimento; ele mantém a sua boa
consciência à custa de gráficos e de estatísticas sabiamente
doseadas e cheias de promessas. No seu universo milimetrado,
faz figura aos seus próprios olhos de feiticeiro laico e
obrigatório, manipulador de inteligência sem rosto. O mestre

autêntico é aquele que nunca esquece, qualquer que seja a
especialidade ensinada, que é da verdade que se trata. Há
programas, bem entendido, e actividades especializadas. É
necessário, tanto quanto possível, respeitar os programas. Mas
as verdades particulares repartidas através dos programas não
são senão aplicações e figurações de uma verdade de conjunto,
que é uma verdade humana, a verdade do homem para o
homem. A cultura não é outra coisa senão a tomada da
consciência, por cada indivíduo, dessa verdade que fará dele
um homem. O pedagogo assegura o melhor possível
ensinamentos diversos; reparte conhecimentos. O mestre quer
ser antes de tudo um iniciador da cultura. A verdade é para
cada um o sentido da sua situação. A partir da sua própria
situação em relação à verdade, o mestre tenta despertar os seus
alunos para a consciência da verdade particular de cada um.

Parte II

Dogma
A Universidade deve ser universal. Outra vez.
A Universidade não se refere a nada a não ser ela própria. É um
sistema auto-referencial. A Universidade é sempre sobre a
universidade.
A Universidade não é “física” nem “virtual”. O lugar onde a
Universidade acontece é a universidade. E ela está em todo o
lado.

A Universidade é não-hierárquica, pós-capitalista, desestruturada, proto-académica, horizontal e infinita.

A Universidade é viral. E é global. A Universidade é uma
Universidade Pop.

A Universidade é um sistema hiper-vigiado, mas democrático.
Vemos e somos vistos, mas podemos sair sempre que
quisermos. A Universidade é uma prisão sem paredes.

A Universidade não tem princípio nem fim. É um organismo
permanentemente PRESENTE. Tal como o Universo, a
Universidade expande. A Universidade é uma:

A Universidade não pretende descrever o Mundo. A
Universidade É o Mundo.
A Universidade é Ficção. E é Realidade. Ou então é Ficção
porque é Realidade. Ou ao contrário.
Na Universidade não existem “disciplinas”. Ou então existe uma
só: os Estudos Universitários.
Universidade faz da “investigação académica” o seu tema
privilegiado de investigação, mas, e citando Ana Carvalho,
sempre enquanto dilettante, ao mesmo tempo amando e
odiando, fazendo frente à cultura dominante, desafiando a
convenção, desmistificando a autoridade.
Na Universidade não há “professores” nem “alunos”. Todos são
OBSERVADORES PARTICIPANTES, aka “nerds”. Universitas
Magistrorum et Scholarium.
A Universidade é queer.
A Universidade só é possível “em teoria”. Ou seja, a
Universidade é possível.

MULTIVERSIDADE

“(...) in a very literal sense, Kantian university is a fictional institution.
Reason can only be institutionalized as far as institution itself can
remain a fiction, if it can only work ‘as if’ it was not an institution.
When the institution becomes real, reason turns away.”

Bill Readings
The University In Ruins, Harvard, 1996, p. 68

Neste laboratório debruçamo-nos sobre as estruturas
visíveis e invisíveis que compõem, formatam e moldam o
nosso trabalho artístico. Partilhámos algumas das nossas
ferramentas de trabalho e lógicas internas de
desenvolvimento de projetos, estabelecendo uma relação
entre teoria e prática, forma e conteúdo, processo e
documentação e, ao fazê-lo, questionámos estas
dicotomias nos processos de criação.
A Estrutura foi fundada em 2009 por Cátia Pinheiro e José Nunes e
tem desenvolvido a criação e produção de espetáculos de teatro e
atividades de formação. No seu percurso, destacam-se as últimas
criações “Uma Gaivota” (2016), “Geocide” (2017), “The End” (2017) e
“M’18” (2018) e o programa de formação “Recurso” (2018). http://
www.estrutura.pt/

Não há nada mais prático que uma boa teoria.

Uma coisa não é outra coisa persegue uma mitologia,
associada às histórias do teatro moderno, que
tendencialmente aponta uma tensão ou relação prioritária
entre a literatura dramática e o teatro. Demonstrando
como essa mitologia afeta e captura objetos artísticos,
tanto literários como performativos, sugere que se olhe
para estas duas artes e para a ideia de relação de uma
outra forma. Esse olhar permitiria deitar fora a ideia de
distância entre as duas artes: “As distâncias são fruto de
uma proposta de relação que alimenta frustrações e
imobiliza identidades. Aquilo que proponho implica
reconhecer o outro no encontro e identificar o óbvio: eu
não sou tu. A diferença deixa de ser eterna e constante,
passa a ser negociável, mutável e não dependente da
semelhança. Acontece a cada momento, comportando
simultaneamente o que é conhecido, as histórias e as
certezas. Nisto participa no jogo da existência, no mundo
em movimento.” Jângal, espetáculo do Teatro Praga, foi
descrito como um encontro com histórias de encontros.
Encontro entre coisas silenciosas que não pensam nem
sentem, uma especulação que foge ao dualismo redutor
que opõe um eu a um outro, o humano ao não-humano e
que reconhece os contágios e as dificuldades. É uma
especulação humana, uma experiência falhada de
desumanização, que aceita que não há fora disto (não há
“outro mundo”) e que não se faz valer de um ideia
genesíaca de paraíso perdido a que se quer regressar,
antes enfrenta a necessidade de encontrar modos de
convivência e de habitar juntos.

José Maria Vieira Mendes escreve maioritariamente peças de teatro,
mas também publicou ensaios e textos curtos de ficção. Faz traduções
ocasionais, escreveu dois libretos para ópera e trabalha
ocasionalmente com artistas plásticos. É membro do Teatro Praga
desde 2008 e responsável pela direção artística da Rua das Gaivotas
6, em Lisboa. As suas peças foram traduzidas em mais de uma dezena
de línguas. Para além de edições de peças nos Livrinhos de Teatro
Artistas Unidos, publicou Teatro em 2008 (Livros Cotovia), Arroios,
Diário de um diário em 2015 (edição Duas páginas) e, em 2016, um
ensaio (Uma coisa não é outra coisa) e uma compilação de peças
(Uma coisa), ambos pelos Livros Cotovia.

Copywrong propõe uma experiência de criação que
pretende contribuir para a clarificação das regras de
direito de autor nas artes performativas. Partindo dos
resultados apresentados na última edição do festival
Future Places (UPTEC, Porto, Outubro 2017) e no Creative
Commons Global Summit (Toronto, Abril 2018), esta
masterclass irá ficcionalizar um processo de co-criação de
uma performance-ferramenta educacional dirigida a
artistas e criadores das artes performativas, envolvendo
uma sessão de partilha de experiências e discussão da
temática, a apresentação de “Copywrong – performanceas-tool” e um workshop colaborativo sobre direito de
autor. As questões a estudar, à luz das problemáticas
atuais que envolvem o copyright, serão confrontadas com
os contributos das artes performativas (Daniel Pinheiro e
Rogério Nuno Costa), da economia (Fátima São Simão) e
do direito (Teresa Nobre e Diogo Morais Oliveira),
pretendendo expor alguns dos obstáculos à criação que a
atual legislação impõe aos artistas.
www.copywrong-cc.tumblr.com

Daniel Pinheiro nasceu na Venezuela e trabalha a partir de Portugal.
Licenciado em Teatro, tem desenvolvido trabalho na área das artes
performativas, focando-se na Arte Telemática como forma de explorar
a Internet enquanto espaço performativo, utilizando a ferramenta do
vídeo. Neste campo, pretende criar uma reflexão sobre o impacto da
tecnologia no quotidiano e fazer parte de um movimento transmídia
que explora as transformações de noções de espaço, presença,
privacidade e identidade.
Diogo Morais Oliveira é advogado, colaborador do Dínamo 10 e
membro da Creative Commons Portugal. Tem procurado realizar
ativismo em defesa de um regime de direito de autor mais aberto,
estando a desenvolver o projecto “CC Local Point”, um ponto de
contacto sobre as Creative Commons dirigido à comunidade.
Teresa Nobre é advogada, coordenadora jurídica do capítulo
português da Creative Commons, e consultora jurídica da Communia
International Association on the Digital Public Domain, em matérias
de Direito de Autor. Tem realizado e coordenado diversos estudos
comparativos em Direito de Autor. Licenciada em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2003). LL.M. em
Propriedade Intelectual pelo Munich Intelectual Property Law Centre
(2009).
Fátima São Simão (Porto, 1981) é diretora de desenvolvimento do
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ART WILL EAT ITSELF (1)

Rogério Nuno Costa
Fátima São Simão
Daniel Pinheiro
Teresa Nobre

(2) In order for culture to stay alive, we have to be open, or
permeable. Ideas flow in, and they flow out. This is known
as evolution, progress, or innovation. But thanks to
Copyright, we live in a world where some information
goes in, but cannot legally come out. Often we hear
people engaged in creative pursuits ask, “Am I allowed to
use this? I don’t want to get in trouble.” In our Copyright
regime, “trouble” may include lawsuits, huge fines, and
even jail. “Trouble” means violence. So the threat of
“trouble” dictates our choices about what we express.
Copyright activates our internal censors. Internal
censorship is the enemy of creativity; it halts expression
before it can begin. The question, “am I allowed to use
this?” indicates the asker has surrendered internal
authority to lawyers, legislators, and corporations. This
phenomenon is called Permission Culture. Whenever we
censor our expression, we close a little more and
information flows a little less. The less information flows,

the more it stagnates. This is known as chilling effects. The
answer is: we have some choice regarding what we expose
ourselves to, and what we express. We can choose what
information to pass along.
(3) Information is power. But like all power, there are those
who want to keep it for themselves. The world's entire
scientific and cultural heritage, published over centuries in
books and journals, is increasingly being digitized and
locked up by a handful of private corporations. Forcing
academics to pay money to read the work of their
colleagues, scanning entire libraries but only allowing the
folks at Google to read them, providing scientific articles
to those at elite universities in the First World but not to
children in the Global South... It's outrageous and
unacceptable. But we can fight back. Sharing isn't immoral
— it's a moral imperative. There is no justice in following
unjust laws. It's time to come into the light and, in the
grand tradition of civil disobedience, declare our
opposition to this private theft of public culture. We need
to take information, wherever it is stored, make our copies
and share them with the world. We need to take stuff
that's out of copyright and add it to the archive. We need
to buy secret databases and put them on the Web. We
need to download scientific journals and upload them to
file sharing networks. We need to fight for Guerilla Open
Access. With enough of us, around the world, we'll not just
send a strong message opposing the privatization of
knowledge — we'll make it a thing of the past.

(4) Culture always builds on the past. The past always tries
to control the future. Our future is becoming less free. To
build free societies you must limit the control of the past.
(5) And here is where the confusion sets in: individual
cultural producers (in the broadest sense of the term) are
worried about being denied compensation for their work
due to unbridled duplication. This is a false anxiety. For
example, Elvis was transformed from an individual into an
institution. “Elvis” does not refer to a human being; it
refers to videos, films, records, and all kinds of
merchandise. Elvis, the individual, is so irrelevant to the
formula that he does not even have to be alive for “Elvis”
to continue.
(6) What is happening now with the copyright industry vs.
the people is practically identical to what happened when
the printing press was introduced and the Catholic Church
declared war on self-educated people. In both cases, it is
not really about religion or law, but about the very simple
principle that people are people and that powerful people
will use their power to keep their power. What is
interesting here is that copyright defenders are acting like
religious fundamentalists, as if it was something that
wasn’t allowed to be questioned.
(7) In other words: copyright is brain damage.

(8) We now declare sovereignty over our own heads.
Censorship and “trouble” still exist outside our heads, and
that’s where they’ll stay – OUTSIDE our heads. We no
longer favor or reject works based on their copyright
status. Ideas aren’t good or bad because of what licenses
people slap on them. We just relate to the ideas
themselves now, not the laws surrounding them. And we
try to express ourselves the same way. Like millions of
others who don’t give a rat’s ass about copyright, we hope
you join us. Make Art, Not Law.
/
(1) The title is a recreation of the famous phrase “Pop will eat itself” by
David Quantick in an article about the band Jamie Wednesday for the
New Musical Express magazine, in 2000, having been later
appropriated by 2 Many DJs in 2001 for the launch of the mashup
album “As Heard On Radio Soulwax, Part 2”.
(2) The paragraph starting in “In order for culture to stay alive, we
have to be open” and ending with “I can choose what information to
pass along” is from Nina Paley’s Pecha Kucha talk, in Champaign,
Illinois, December 2013.
(3) The paragraph starting in “Information is power” and ending with
“We’ll make it a thing of the past”, is from “Guerrilla Open Access
Manifesto”, written by Aaron Swartz, July 2008.
(4) The paragraph starting in “Culture builds on the past” and ending
with “To build free societies you must limit the control of the past” is
from the Brett Gaylor’s open-source documentary “Rip! A Remix
Manifesto”, 2008.

(5) The paragraph starting in “And here is where the confusion sets in”
and ending with “Elvis, the individual, is so irrelevant to the formula
that he does not even have to be alive for ‘Elvis’ to continue” is from
Critical Art Ensemble’s book “Digital Resistance”, published in 2001.
(6) The paragraph starting in “What is happening now with the
copyright industry” and ending with “As if it was something that
wasn’t allowed to be questioned” is from Christian Engström and Rock
Falkvinge’s book “The Case for Copyright reform”, published with the
support from the Greens/EFA group in the European Parliament, in
2012.
(7) The phrase “In other words: copyright is brain damage” is from
Nina Paley’s TED talk given in Maastricht, 2015.
(8) And the final paragraph, starting with “We now declare sovereignty
over our own heads” and ending with “Make Art, not Law”, is from
Nina Paley’s Pecha Kucha talk, in Champaign, Illinois, December 2013,
slightly adapted to this project by changing “I” in “I now declare
sovereignty over my own head” to “We” - “We now declare
sovereignty over our own heads”.

Com a modernidade, o indivíduo institui-se como modelo
e referência, tal como as experiências e as idiossincrasias
individuais adquirem uma existência soberana. Pensada
por grandes modelos de interpretação, como o marxismo
ou a psicanálise, a reflexão em torno da subjetividade
durante o século XX é acompanhada por múltiplas
interrogações sobre os limites do sujeito e a sua presença
singular no mundo. O privado e o íntimo suscitam um
interesse quase obsessivo, a identidade é desenhada não
como algo único e constante, mas como um Eu
constituído por tantos nós, tantos eus. Como
reconhece Peter Sloterdijk, as filosofias tradicionais já não
são suficientes para tentar responder ao que é o sujeito e
ao que é a subjetividade. Com efeito, “que é a filosofia da
subjetividade senão uma maquinaria lógica que julga ter
identificado no sujeito que pensa e age livremente o
cumpridor de todas as promessas possíveis?”
Eduarda Neves é licenciada em Filosofia e Doutorada em Estética.
Curadora independente. Diretora e Professora Auxiliar na ESAP. IR do
grupo de investigação em Arte e Estudos Críticos do CEAA. É autora
de vários livros e artigos em revistas especializadas. Último livro
publicado: O auto-retrato. Fotografia e subjectivação, 2016. Short list
do prémio PEN CLUB na área de Ensaio, 2017.
https://hors-serie.weebly.com/

“Não me pergunte quem
sou e não me diga para
permanecer o mesmo: é
uma moral de estado civil;
ela rege nossos papéis.
Que ela nos deixe livres
quando se trata de
escrever.” (Michel Foucault)

“O domínio das coisas
ditas é o que se chama
arquivo.” (Michel Foucault)

Muitas vezes considerados repositórios mais ou menos
seguros da memória, os arquivos estão intimamente
ligados às narrativas e às lógicas que suportam a sua
existência – narrativas e lógicas essas que frequentemente
ajudam a legitimar. Neste sentido, pode olhar-se para os
arquivos tanto em sentido lato (vendo, por ex., o corpo
como arquivo, como o fazem algumas práticas artísticas
performativas contemporâneas) como em sentido comum
(pense-se nos arquivos gerais das instituições) ou no
arquivo em geral (pensando-o de acordo com uma
tradição filosófica e epistemológica) como uma série de
práticas ou de gestos. O que é ou deve ser arquivado?
Porquê? Para quê? Por quem? Para quem? Quais são as
implicações políticas de criar ou trabalhar com um
arquivo? Com que questões e escolhas se confronta um
artista ou um investigador ao trabalhar com um arquivo,
ou ao construir um? Tendo como ponto de partida a
noção de arquivo como gesto, procura-se nesta oficina
discutir alguns textos-chave nos debates recentes sobre as
relações entre arquivo e memória, para com isso
problematizar alguma produção artística que ao longo dos
últimos anos se tem debruçado sobre estas questões –
redefinindo com isso a própria forma de as colocar. Serão
discutidos textos de Foucault, Derrida, Deleuze,
Baudrillard e Hal Foster, colocando-os em relação com
estudos sobre a transmissão performativa da memória

realizados por autores como Enzo Traverso, Diana Taylor,
Paul Connerton e Joseph Roach. Do Arquivo Como Gesto
#4 faz parte de uma série de oficinas, frequentemente
colaborativas, em torno da questão da memória e dos
usos performativos do arquivo, que têm vindo a ter lugar
entre 2012 e 2018. As edições anteriores tiveram lugar na
escola ZHdk, em Zurique, com Sandra Lang e Pedro Lagoa
(2013), no âmbito do Curso Experimental em Estudos de
Performance do baldio, em Lisboa, com Paula Caspão e
Ana Riscado, e, mais recentemente, no âmbito do FITEI
2017 (em versão mais curta).

baldio | estudos de performance
Espaço discursivo onde se ensaia uma abordagem interdisciplinar
(cruzando as artes, as ciências sociais e as humanidades), teóricoprática (encarando a arte como forma de criar mundo) e politicamente
comprometida (não partindo do princípio da neutralidade da ciência e
da arte), a que se dá o nome de Estudos de Performance
(Performance Studies). Coletivo de pessoas com interesses em
pedagogia radical e em desenvolver um trabalho colaborativo
continuado. Ao longo dos últimos cinco anos, o baldio tem assinado a
curadoria de uma série de eventos nacionais e internacionais, onde
teoria e prática são misturadas, procurando criar condições para uma
partilha horizontal de saberes que passa pela produção de
experiência, tendo a construção comum de mundo comum como
horizonte.
https://baldiohabitado.wordpress.com/
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O que é um dispositivo?
Baldio

A filosofia de Foucault muitas vezes se apresenta como
uma análise de “dispositivos” concretos. Mas o que é um
dispositivo? Em primeiro lugar, é uma espécie de novelo
ou meada, um conjunto multilinear. É composto por linhas
de natureza diferente e essas linhas do dispositivo não
abarcam nem delimitam sistemas homogêneos por sua
própria conta (o objeto, o sujeito, a linguagem), mas
seguem direções diferentes, formam processos sempre
em desequilíbrio, e essas linhas tanto se aproximam como
se afastam uma das outras. Cada está quebrada e
submetida a variações de direção (bifurcada,
enforquilhada), submetida a derivações. Os objetos
visíveis, as enunciações formuláveis, as forças em
exercício, os sujeitos numa determinada posição, são
como que vetores ou tensores. Dessa maneira, as três
grandes instâncias que Foucault distingue sucessivamente
(Saber, Poder e Subjetividade) não possuem, de modo
definitivo, contornos definitivos; são antes cadeias de
variáveis relacionadas entre si. É sempre por via de uma
crise que Foucault descobre uma nova dimensão, uma
nova linha. Os grandes pensadores são um tanto sísmicos;
não evoluem, mas avançam por crises, por abalos. Pensar

em termos de linhas móveis era a operação de Herman
Melville, e nele havia linhas de pesca, linhas de imersão,
perigosas, e até mortais. Há linhas de sedimentação, diz
Foucault, mas também há linhas de “fissura”, de “fratura”.
Desemaranhar as linhas de um dispositivo é, em cada
caso, traçar um mapa, cartografar, percorrer terras
desconhecidas, é o que Foucault chama de “trabalho em
terreno”. É preciso instalarmo-nos sobre as próprias linhas,
que não se contentam apenas em compor um dispositivo,
mas atravessam-no, arrastam-no, de norte a sul, de leste a
oeste ou em diagonal.
As primeiras duas dimensões de um dispositivo, ou
aquelas que Foucault destaca em primeiro lugar, são as
curvas de visibilidade e as curvas de enunciação. O certo é
que os dispositivos são como as máquinas de Raymond
Roussel, máquinas de fazer ver e de fazer falar, tal como
são analisadas por Foucault. A visibilidade não se refere à
luz em geral que iluminara objetos pré-existentes; é
formada de linhas de luz que formam figuras variáveis e
inseparáveis deste ou daquele dispositivo. Cada
dispositivo tem seu regime de luz, a maneira em que esta
cai, se esvai, se difunde ao distribuir o visível e o invisível,
ao fazer nascer ou desaparecer o objeto que não existe
sem ela. Não é apenas pintura, mas arquitetura também:
tal é o “dispositivo prisão” como máquina ótica para ver
sem ser visto. Se há uma historicidade dos dispositivos,
ela é a dos regimes de luz; mas é também a dos regimes
de enunciação. Pois as enunciações, por sua vez, remetem
para linhas de enunciação nas quais se distribuem as

posições diferenciais dos seus elementos; e, se as curvas
são elas mesmas enunciações, o são porque as
enunciações são curvas que distribuem variáveis, e,
porque, uma ciência, em um determinado momento, ou
um gênero literário, ou um estado de direito, ou um
movimento social definem-se precisamente pelos regimes
de enunciações. Não são nem sujeitos nem objetos, mas
regimes que é necessário definir em função do visível e do
enunciável, com suas derivações, suas transformações,
suas mutações. E em cada dispositivo as linhas atravessam
limiares em função dos quais são estéticas, científicas,
políticas, etc.
Em terceiro lugar, um dispositivo implica linhas de forças.
Pareceria que estas foram situadas nas linhas precedentes
de um ponto singular a outro; de alguma maneira, elas
“retificam” as curvas anteriores, traçam tangentes,
envolvem os trajetos de uma linha com outra linha,
operam idas e vindas entre o ver e o dizer e inversamente,
agindo como setas que não cessam de penetrar as coisas
e as palavras, que não cessam de conduzir à batalha. A
linha de forças produz-se “em toda a relação de um ponto
a outro” e passa por todos os lugares de um dispositivo.
Invisível e indizível, esta linha está estreitamente mesclada
com outras e é, entretanto, indistinguível destas. É a linha
que corresponde a Foucault e e cuja trajetória ele volta a
encontrar também em Roussel, em Brisset, nos pintores
Magritte ou Rebeyrolle. Trata-se da “dimensão do poder”,
e o poder é a terceira dimensão do espaço interno do

dispositivo, espaço variável com os dispositivos. Esta
dimensão se compõe, como o poder, com o saber.
Finalmente Foucault descobre as linhas de objetivação.
Esta nova dimensão suscitou tantos mal-entendidos que
deu trabalho precisar as suas condições. Mais que
qualquer outra, a sua descoberta nasce de uma crise no
pensamento de Foucault, como se lhe fosse necessário
modificar o mapa dos dispositivos, encontrar-lhes uma
nova orientação possível, para não os deixar fechar-se
simplesmente em linhas de força intransponíveis que
impuseram contornos definitivos. Leibniz exprimia de
maneira exemplar esse estado de crise que dá novo
ímpeto ao pensamento, precisamente quando se crê está
quase tudo resolvido: acreditava-se estar em um porto
seguro, mas se nos encontramos em pleno mar. Por sua
vez, Foucault pressente que os dispositivos que analisa
não podem ser circunscritos por uma linha que os envolve
sem que outros vetores não passem por cima ou por
baixo: “transpor a linha, como chegar ao outro lado?”, diz
Foucault. Esta maneira de transpor a linha de forças, é o
que se produz quando ela se curva, forma meandros, se
funde e se faz subterrânea, ou, dito de maneira melhor,
quando a força, em lugar de entrar em relação linear com
outra força, se volta para si mesma, exerce- se sobre si
mesma ou afeta-se a si mesma. Esta dimensão do simesmo não é de maneira nenhuma uma determinação
preexistente que já estivesse acabada. Também aqui uma
linha de subjetivação é um processo, uma produção de
subjetividade num dispositivo: ela está pra se fazer, na
medida em que o dispositivo o deixe ou o faça possível. É

uma linha de fuga. Escapa às linhas anteriores, escapalhes. O si-mesmo não é nem um saber nem um poder. É
um processo de individuação que diz respeito a grupos ou
pessoas, que escapa tanto às forças estabelecidas como
aos saberes constituídos: uma espécie de mais-valia. Não
é certo que todo dispositivo disponha de um processo
semelhante.
Foucault distingue o dispositivo da cidade ateniense como
o primeiro lugar de invenção de uma subjetivação: é que,
segundo a definição original que lhe dá Foucault, a cidade
inventa uma linha de forças que passa pela rivalidade dos
homens livres. Ora, desta linha, sobre a qual um homem
livre mandar em outro, destaca-se uma muito diferente,
segundo a qual aquele que manda em homens livres deve
ele próprio ser mestre de si mesmo. São essas regras
facultativas do domínio de si mesmo que constituem uma
subjetivação, autônoma, mesmo se esta é chamada,
posteriormente, a prover novos sabres e a inspirar novos
poderes. Alguém se perguntará se as linhas de
subjetivação não são o extremo limite de um dispositivo, e
se elas não esboçam a passagem de um dispositivo a um
outro: neste sentido, elas predispõem as “linhas de
fratura”. E na mesma medida que as demais linhas, as de
subjetivação não têm uma fórmula geral. Brutalmente
interrompida, a investigação de Foucault devia mostrar
que os processos de subjetivação assumiriam
eventualmente outros modos diferentes do modo grego,
por exemplo, nos dispositivos cristãos, nas sociedades
modernas, etc. Não se poderão invocar dispositivos onde

a subjetivação já não passa pela vida aristocrática ou a
existência estetizada do homem livre, mas antes pela
existência marginal do “excluído”? Deste modo o
sinólogo Tokei explica como o escravo libertado perdia de
algum modo sua condição social e se encontrava remetido
a uma subjetividade solitária, lamentosa, a uma existência
elegíaca, da qual posteriormente extrairia novas formas de
poder e de saber. O estudo da variação dos processos de
subjetivação parece ser uma das tarefas fundamentais que
Foucault deixou aos que haveriam de segui-lo. Nós
acreditamos na extrema fecundidade desta investigação,
que os atuais empreendimentos intelectuais referentes a
uma história da vida privada apenas compreendem
parcialmente. Aquele que se subjetiva, são tanto os
nobres - os que dizem, segundo Nietzsche, “nós os bons”
-, como os (mesmo que em outras condições), os
excluídos, os maus, os pecadores ou ainda os eremitas, ou
as comunidades monacais, ou os heréticos: toda uma
tipologia das formações subjetivas, em dispositivos
móveis. E por todos os lados, há emaranhados que é
preciso desmesclar: produções de subjetividade escapam
dos poderes e dos saberes de um dispositivo para colocarse sob os poderes e os saberes de outro, em outras
formas ainda por nascer.
Os dispositivos têm, então, como componentes linhas de
visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas
de subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de fratura
que se entrecruzam e se misturam, enquanto umas
suscitam, através de variações ou mesmo mutações de

disposição. Decorrem daí duas conseqüências importantes
para uma filosofia dos dispositivos. A primeira é o repúdio
dos universais. Com efeito, o universal nada explica, é ele
que deve ser explicado. Todas as linhas são linhas de
variação, que não tem sequer coordenadas constantes. O
Uno, o Todo, o Verdadeiro, o objeto, o sujeito não são
universais, mas processos singulares, de unificação, de
totalização, de verificação, de objetivação, de
subjetivação, processos imanentes a um dado dispositivo.
E cada dispositivo é uma multiplicidade na qual esses
processos operam em devir, distintos dos que operam em
outro dispositivo. Neste sentido, a filosofia de Foucault é
pragmática, funcionalista, positivista, pluralista. Talvez o
que coloque o maior problema seja a razão, porque os
processos de racionalização podem operar sobre
segmentos ou regiões de todas as linhas consideradas.
Foucault credita para Nietzsche a historicidade da razão; e
acentua toda a importância duma investigação
epistemológica sobre as diversas formas da racionalidade
no saber (Koyré, Bachelard, Canguilhem), e de uma
investigação sócio-política dos modos de racionalidade no
poder (Max Weber). Talvez ele reserve para si a terceira
linha, o estudo dos tipos “do razoável” em eventuais
sujeitos. Mas, o que Foucault essencialmente recusa é a
identificação destes processos com razão por excelência.
Foucault recusa toda a restauração de universais de
reflexão, de comunicação, de consenso. Pode-se dizer,
neste sentido, que as relações com a escola de Frankfurt,
e com os sucessores dessa escola, são uma longa série de
mal-entendidos dos quais Foucault não é responsável. E

assim como não há universalidade de um sujeito fundador,
ou de uma razão por excelência que permita julgar os
dispositivos, também não há universais da catástrofe nos
quais a razão se alienaria, onde uma vez por todas se
afundaria. Como Foucault disse a Gérard Raulet, não há
uma bifurcação do razão, o que acontece é que esta não
deixa de se bifurcar; há tantas bifucarções e ramificações
quantas instaurações, tantos desabamentos quantas
construções, segundo os recortes operados pelos
dispositivos, e “não há nenhum sentido na proposição
segundo a qual a razão é uma longa narrativa agora
terminada”. Deste ponto de vista, a objeção que é feita a
Foucault - a de saber como é que se pode apurar o valor
relativo de um dispositivo se não se podem invocar
valores transcendentes enquanto coordenadas universais
-, é uma questão que corre o risco de nos fazer recuar, e
de não ter sentido, ela também. Dir-se-á que todos os
dispositivos se equivalem (niilismo)? Há muito que
pensadores como Spinoza e Nietzsche mostraram que os
modos de existência deviam ser pesados segundo
critérios imanentes, segundo aquilo que detêm em
“possibilidades”, em liberdade, em criatividade, sem
nenhum apelo a valores transcendentais. Foucault alude a
critérios “estéticos”, entendidos como critérios de vida
que, de cada vez, substituem pretensões de um juízo
transcendente por uma avaliação imanente. Quando
lemos os últimos livros de Foucault, devemos, o quanto
possível for, compreender o programa que ele propõe aos
seus leitores. Uma estética intrínseca dos modos de
existência como última dimensão dos dispositivos?

A segunda consequência de uma filosofia dos dispositivos
é uma mudança de orientação que se separa do eterno
para apreender o novo. O novo não se designa a suposta
moda, mas, pelo contrário, a criatividade variável segundo
os dispositivos: em conformidade com a questão nascida
no século XX, como é que é possível no mundo a
produção de algo novo? É verdade que Foucault, em toda
sua teoria da enunciação, recusa explicitamente a
“originalidade” de uma enunciação, como critério pouco
pertinente, pouco interessante. Foucault pretende
somente considerar a “regularidade” das enunciações.
Mas, o que ele entende por regularidade é a linha da
curva que passa pelos pontos singulares, ou valores
diferenciais do conjunto enunciativo (da mesma maneira
que vai definir as relações de força pela distribuição de
singularidade dentro de um campo social). Quando recusa
a originalidade da enunciação, Foucault pretende dizer
que a eventual contradição de duas enunciações não
basta para distingui-las, nem para marcar a novidade de
uma em relação a outra. Porque o que conta é a novidade
do próprio regime de enunciação que podem
compreender enunciações contraditórias. Por exemplo,
alguém perguntará que regime de enunciações aparece
com o dispositivo da Revolução Francesa, ou com o
dispositivo da revolução Bolchevique: é a novidade do
regime que conta e não a originalidade da enunciação.
Todo o dispositivo se define, pois, pelo que detém em
novidade e criatividade, o qual marca, ao mesmo tempo,
sua capacidade de se transformar ou se fissurar em

proveito de um dispositivo do futuro. Os estudos ainda
inéditos de Foucault sobre os diversos processos cristãos
abrem, sem dúvida, inúmeros caminhos neste campo. Isso
não quer dizer, entretanto, que a produção de
subjetividade corresponda exclusivamente à religião: as
lutas anti- religiosas são também criativas, assim como os
regimes de luz, de enunciação passam pelos mais diversos
domínios. As subjetivações modernas não se assemelham
mais às dos gregos do que às dos cristãos, assim como a
luz, os enunciados e os poderes.
Pertencemos a certos dispositivos e neles agimos. A
novidade de um dispositivo em relação aos anteriores é o
que chamamos sua atualidade, nossa atualidade. O novo
é o atual. O atual não é o que somos, mas aquilo em que
vamos nos tornando, o que chegamos a ser, quer dizer, o
outro, nossa diferente evolução. É necessário distinguir,
em todo o dispositivo, o que somos (o que não seremos
mais), e aquilo que somos em devir: a parte da história e a
parte do atual. A história é o arquivo, é a configuração do
que somos e deixamos de ser, enquanto o atual é o
esboço daquilo em que vamos nos tornando. Sendo que a
história e o arquivo são o que nos separa ainda de nós
próprios, e o atual é esse outro com o qual já coincidimos.
As vezes acreditou-se que Foucault traçava o quadro das
sociedades modernas como outros dispositivos
disciplinares da soberania. Mas não é nada disso: as
disciplinas descritas por Foucault são a história daquilo
que vamos deixando pouco a pouco de ser; e a nossa
atualidade desenha-se em disposições de controle aberto

e contínuo, disposições muito diferentes das recentes
disciplinas fechadas. Foucault concorda com Burroughs
quando este anuncia que o nosso futuro será um futuro
controlado mais que disciplinado. A questão não é saber
se isso é melhor ou pior. Porque fazemos também apelo a
produções de subjetividade capazes de resistir a essa
nova dominação, muito diferentes daquelas que se
exerciam antes contra as disciplinas. Uma nova luz, novas
enunciações, uma nova potência, novas formas de
subjetivação? Devemos separar em todo dispositivo as
linhas do passado recente e as linhas do futuro próximo; a
parte do arquivo e a do atual, a parte da história e a do
devir, a parte da analítica e a do diagnóstico. Se Foucault
é um grande filósofo é por que se serviu da história em
proveito de outra coisa: como Nietzsche dizia, “agir contra
o tempo, e assim, sobre o tempo, em favor de um tempo
futuro”. Porque o que se mostra como atual, ou o novo,
em Foucault, é o que Nietzsche chamava o intempestivo,
o inactual, esse devir que bifurca com a história, um
diagnóstico que faz prosseguir a análise por outros
caminhos. Não se trata de predizer, mas estar atento ao
desconhecido que bate à nossa porta. Nado o pode
mostrar melhor do que uma passagem fundamental da
Arqueologia do Saber, válida para toda a obra (pp. 150-1):

descrição do arquivo desenvolve suas possibilidades (e o
controle de suas possibilidades) a partir dos discursos que
começam a deixar justamente de ser os nossos; seu limiar
de existência é instaurado pelo corte que nos separa do
que não podemos mais dizer, e do que fica fora da nossa
prática discursiva; começa com o exterior de nossa própria
linguagem; seu lugar é o afastamento de nossas práticas
discursivas.

A análise do arquivo comporta, pois, uma região
privilegiada. Ao mesmo tempo próxima de nós, mas
diferente de nossa atualidade, trata-se da orla do tempo
que cerca nosso presente, que o domina e o indica em
sua alteridade; é aquilo que, fora de nós, nos delimita. A

As diferentes linhas de um dispositivo repartem-se em
dois grupos: linhas de estratificação ou de sedimentação,
linhas de atualização ou de criatividade. A última
consequência deste método engloba toda a obra de
Foucault. Na maior parte dos seus livros, Foucault

Neste sentido vale para nosso diagnóstico.não porque nos
permitiria levantar o quadro de nossos traços distintivos e
esboçar, antecipadamente, o perfil que teremos no futuro,
mas porque nos desprende de nossas continuidades;
dissipa essa identidade temporal em que gostamos de
nos olhar para conjurar as rupturas da história; rompe o fio
das teleologias transcendentais e aí onde o pensamento
antropológico interrogava o ser do homem ou sua
subjetividade, faz com que o outro e o externo se
manifestem com evidência. O diagnóstico assim
entendido não estabelece a autenticação de nossa
identidade pelo jogo das distinções. Ele estabelece que
somos diferença, que nossa razão é a diferença dos
discursos, nossa história a diferença dos tempos, nosso eu
a diferença das máscaras.

determina um arquivo preciso, com procedimentos
históricos que são extremamente novos, sobre o hospital
geral no século XVII, sobre a clínica no século XVIII, sobre
a prisão no século XIX, sobre a subjetividade na Grécia
Antiga e depois no cristianismo. Mas esta representava a
metade de sua tarefa. Com efeito, por preocupação
rigorosa, pela vontade de não misturar tudo, por
confiança no leitor, Foucault não expõe a outra metade.
Formula-a explicitamente apenas nas entrevistas,
contemporâneas de cada um dos grandes livros: o que
sucede hoje em dia com a loucura, com a prisão, com a
sexualidade? Que novos modos de subjetivação vemos
aparecer hoje, que nem são gregos nem cristãos? Esta
última questão, principalmente, ocupa Foucault até o final
(nós que já não somos gregos e nem mesmo cristãos...).
Se Foucault deu tanta importância às suas entrevistas até
o fim da vida, em França e mais ainda no estrangeiro, não
foi pelo gosto da entrevista, mas porque as linhas de
atualização que traçava exigiam um outro modo de
expressão diferente daquele próprio dos grandes livros.
As entrevistas são diagnósticos. Em Foucault acontece
algo como em Nietzsche, cujas obras dificilmente se lêem
sem lhes juntar-mos o Nachlass contemporâneo de cada
uma. A obra completa de Foucault, tal como a concebem
Defert e Ewald, não pode separar os livros que nos
marcaram a todos das entrevistas que nos encaminham
para um futuro, para um devir: os estratos e as
atualidades.

Ana Bigotte Vieira
Ana Mira
Joana Braga

Partindo da minha prática artística — e nomeadamente
tendo em conta a exposição Vida e trabalho: não como
antes mas de novo, que está patente no MAAT – irei
estruturar o open lab à volta das metodologias para
construir o trabalho artístico, do modo como a vida se
entrelaça com o trabalho, de como se podem construir
ferramentas críticas, e sobre como é que podemos criar
espaços de pensamento livres e igualitários.

Susana Mendes Silva (Lisboa, 1972) é artista plástica e performer. O
seu trabalho integra uma componente de investigação e de prática
arquivística, que se traduz em obras cujas referências históricas e
políticas se materializam em exposições, ações e performances,
através dos mais diversos meios de produção. O seu universo
contempla e reconfigura contextos sociais diversos, sem perder de
vista a singularidade do indivíduo. A sua intimidade psicológica ou a
sua voz são inúmeras vezes veículos de difusão e receção de
mensagens poéticas e políticas que convocam e reativam a memória
dos participantes e espetadores. Susana estudou Escultura na FBAUL
e frequentou o programa de doutoramento em Artes Visuais (Studio
Based Research) no Goldsmiths College, Londres, tendo sido bolseira
da Fundação Calouste Gulbenkian. É Doutorada em Arte
Contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra,
com a tese baseada na sua prática performativa – A performance
enquanto encontro íntimo. É Professora Auxiliar na Universidade de
Évora no curso de Arquitectura Paisagista.

A partir do axioma inventado pelo Rogério Nuno Costa
para descrever/desescrever a companhia que dirijo —
Sistema (ballet) Infinitamente (contemporâneo) Imaterial
(do norte) — proponho uma aula de Técnica Clássica
desmontada e re-direcionada a todos os tipos de corpos e
idades. Uma aula para corpos desenquadrados, excluídos
ou (de)formados/sem formação. Uma aula para corpos
não-condizentes e plurais. "Uma Aula", portanto.

Susana Otero nasceu no Porto em 1982. Iniciou os seus estudos de
Técnica Clássica aos 3 anos, frequentando diversas instituições, entre
elas a Academia de Bailado Clássico Pirmin Treku. Exerce funções de
bailarina desde 2002 e desde 2011 de Diretora Artística na companhia
Ballet Contemporâneo do Norte.

Este será um laboratório de experimentação criativa, que
indaga as possibilidades da dança, do movimento e da
performance como prática política de ativação do corpo.
Serão investigados modos de atenção e estados de
consciência que permitam a reconfiguração dos filtros
que usamos para entender a “realidade”. Através da
pesquisa de movimento com base na perceção e
sensação, conexão corpo-mente e expansão dos
sentidos, preparar-se-á outro corpo, articulado, que
exprime a linguagem não linear e complexa oriunda da
tópica emocional, sensorial e imaginativa, permitindo que
a forma apareça através da sensação e da atenção. A
prática de liberdade, sem as diversas “programações” a
que estamos sujeitos enquanto seres humanos, ao
desconstruir e reconstruir as múltiplas imagens que temos
de nós próprios, e do mundo, enquanto dançamos. A
noção de dança será constantemente posta em causa
através da reconfiguração dos padrões de
comportamento e identidade. Abarcar-se-á o jogo, o
jogar a sério, que é brincar, porque brincar é essencial
para a perceção lúcida da realidade, desligada da autocensura e em sintonia com a curiosidade.

Mariana Tengner Barros é coreógrafa e performer. O seu trabalho tem
sido apresentado em diversos países na Europa e América do
Sul. Licenciada em dança pela Northern School of Contemporary
Dance em Leeds, Inglaterra. Estagiou no Ballet Theatre Munich, sob a
direção artística de Philip Taylor, em Munique, Alemanha. Completou
o Programa de Estudo e Criação Coreográfica-PEPCC no Fórum
Dança, em Lisboa. Colaborou com vários artistas em diferentes
projetos, salientando Francisco Camacho, Mark Tompkins, Meg Stuart,
John Romão, Susana Otero, Rogério Nuno Costa, Nuno Miguel,
António MV, Jonny Kadaver e Agnieszka Dmochowska. É artista
associada da EIRA e diretora artística d'A BELA Associação. Integra a
banda Kundalini XS e é parte do coletivo/editora Wonky Donkey
Sound.

Paralelamente ao conjunto de 6 open labs e 2 aulas
práticas, a Escola de Verão UNFINISHED propõe aos
participantes-em-residência um espaço de pesquisa
teórico-prática com vista ao ensaio de novos paradigmas
educacionais, modos de subjetivação e metodologias de
investigação híbridas e fluidas, promovendo uma
plataforma colaborativa de pensamento inter/transdisciplinar que se pretende não-hierárquica e horizontal.
Cada participante desenvolverá um "projeto-emprogresso", em regime de cooperação e colaboração,
durante um macro-seminário que amplificará, técnica e
conceptualmente, as suas ideias, inquietações e urgências.
Uma incubadora para o mapeamento de processos,
ativação de metodologias de feedback e de transmissão/
circulação de ideias, inventariação de práticas de
investigação (art-based research), e visualização de
processos de pesquisa, em diálogo sincrónico com os
restantes seminários propostos pela Escola de Verão.
Coordenado/facilitado por Joclécio Azevedo e Rogério
Nuno Costa, (PEER-TO-)PEER REVIEW apresenta-se,
então, enquanto meta-laboratório experimental (e
exploratório) com vista à recombinação e recontextualização dos "projetos-em-progresso", por meio
de novas articulações, interfaces e interferências.

Joclécio Azevedo (Brasil, 1969). Vive no Porto desde 1990. Os seus
trabalhos atravessam diferentes disciplinas artísticas, tendo-se
dedicado mais intensamente à criação coreográfica a partir de 1999.
Tem participado regularmente em projetos de criação e investigação,
desenvolvendo colaborações e integrando residências artísticas em
diversos contextos, dentro e fora do país. Foi diretor artístico do
Núcleo de Experimentação Coreográfica entre 2006 e 2011. É
membro da direção plenária da GDA e do Conselho de Curadores da
Fundação GDA desde 2010. A partir de 2012, integra o projeto Artista
Residente da Circular Associação Cultural em Vila do Conde. Desde
2013, participa regularmente como formador no FAICC – Formação
avançada em interpretação e criação coreográfica da Companhia
Instável. Em 2016 trabalhou como assistente convidado no Curso de
Especialização em Performance na FBAUP. Colabora, desde 2016,
com o grupo Sintoma – Performance, Investigação e Experimentação,
orientado por Rita Castro Neves e desenvolvido pelo i2ADS Instituto
de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Porto.

NEVER
SKIP THE
INTRO,
STAY
THERE!

Rogério Nuno Costa

De outro modo: o anulamento e/ou a obliteração de toda
e qualquer interrogação estéril acerca da Arte — a mais
importante (aka irritante) é a “originalidade” (fui eu que
copiei primeiro!), seguida pela runner-up
“virtuosismo” (até eu fazia pior!). Ou seja, sobre a
destruição dialética de todos os binómios milenares:
forma vs conteúdo, processo vs resultado, bom vs mau,
novo vs velho, and so on. Proponho, ao invés, uma
tripartição romantizada do “Real”: utópica, ainda que
possível; insistentemente anunciada, jamais concretizável.
Ou seja, o meu trabalho é uma sempiterna bandeannonce. É sobre estar constantemente em-progresso, ou
seja, é sobre essa desculpa esfarrapada para nunca se
acabar o que se começou, por isso interessa muito pouco
(aka nada) onde/quando começou e onde/quando irá
acabar. Por isso este texto — que é uma lista, ou seja, que
é um texto —, está permanentemente em construção, e
vai sendo constantemente modificado, corrigido,
aumentado, reduzido, rasurado, re-configurado, recontextualizado, não necessariamente a cada projeto, nem
sequer a cada movimento mais ou menos paradigmático,
mas ao sabor das alterações de humor, mudanças de
opinião e demais desonestidades intelectuais do artista. O
meu trabalho é sobre fazer listas. Mais: o meu trabalho é
sobre ter ideias, sem nunca se importar com a sua
materialização. Não é bem sobre estar sempre em
processo; é mais sobre estar sempre em resultado. O
projeto é sempre “melhor” que a possibilidade da sua
execução. Ou seja, não existe filme, apenas o making
of (desse mesmo filme), ou então o making of do making

of do filme que, a existir, se espelha sempre em
doppelgänger num universo paralelo. Não existe, mas
podemos falar sobre ele. Logo, existe. Por isso: o meu
trabalho é sobre a adição abusiva (e infinita) de prefixos à
palavra “realismo” — Novo-Realismo, Proto-Realismo,
Sub-Realismo, Hiper-Realismo, Avant-Realismo, MetaRealismo, Über-Realismo, A-Realismo, Alter-Realismo,
Infra-Realismo, Inter-Realismo, Intra-Realismo, Re-re-reRealismo [aka Realism Gago]. É sobre documentos,
arquivos, categorizações, etiquetas, nomenclaturas,
apresentações, presentificações, codificações e resignificações, dados em jogo e cartas no baralho, zonas
de conforto (e magias a acontecer lá dentro), inside jokes
e trocadilhos-para-os-amigos. É mais ontológico que
antológico, o que significa que se interessa pouco pela
History, quando sabe que o acesso mais fácil (e gratuito) é
à his’story: a melhor –story a contar é aquela que conta a –
story do trabalho ele próprio. Autofagia? Sim, e silêncio, e
calma, e feitiçaria... É um meta-trabalho: o método
científico transformado em dogma artístico. É sobre ser fã;
amar coisas, odiar coisas, idolatrar coisas, destruir coisas,
following/unfollowing coisas, friending/unfriending coisas.
Por exemplo: reality shows, terrorismo rural, páginas em
branco, cadernos de notas, est(ética) IKEA, nouvelle
cuisine, schlager conceptual, extreme makeovers, teen
culture, happy hardcore, finnlosofia, folklore progressivo,
power ballads, weirdismo escandinavo, tendências
foodie’das, cultura mashup, ficção científica, geografia
emocional, teorias da conspiração, cosmologias
escatalógicas, cerimónias de abertura, techno-tolices... —

o Stuckismo dos 90s corrompido pelo Idiotismo™ dos
00s. Anti-tribunalização da arte (isso é arte?) + Antimedalhização da arte (que valor tem essa arte que é
arte?). Desenhando uma linha que separa criação de
revelação, o meu trabalho cria um binómio irresoluto,
logo, o meu trabalho é sobre apagar a linha que separa
criação de revelação. Seguindo: o meu trabalho é sobre a
criação/revelação de um (ou mais) -ismos a cada novo
projeto. Ou a criação de um dispositivo petulantemente
insuflado de teoria como manobra de charme para chamar
a atenção. Ou sobre a Preguiça™ como novo avant-garde
(2012), ou o Meaningless™ como novo avant-garde
(2013), ou o Lame™ como novo avant-garde (2014), ou a
Vergonha Alheia™ como novo avant-garde (2015), ou o
Aborrecimento Atroz™ como novo avant-garde (2016), ou
o Azeiteiro Hipster™ como novo avant-garde (2017), ou o
Mais-do-Mesmo™ como novo avant-garde (2018), ou
sobre a previsão, sempre com duas seasons de
antecedência, do próximo Pantone™ do vanguardismo
extemporâneo — Fascion Dasein (2019). Ou: being there,
doning that. O meu trabalho é sobre elevar a Arte à
categoria de Gastronomia (o contrário já foi feito). É
ciência. Experiencial e experimental. É sobre dizer a
verdade, mesmo que através de mecanismos de coerção.
Sistemas de vigilância, invasão de privacidade, curadoria
ditatorial, e-manifestos, panópticas do utilizador, alteregos e altercações. É sobre chegar à arte sem ser através
da Arte. Ou então chegar à Arte sem ser através da arte.
Não é político, nem social, é da comunicação social, e da
política social, e da sociologia da informação, e das

doutrinas sociais e políticas, do McLuhan, do Bourdieu, do
Saussure, do Barthes, do Jakobson, do Wells. É “social”,
mas em modo sociopata. É “político”, mas em modo
demissionário. Não é poético, portanto. É jornalístico.
Responde às perguntas certas, mesmo quando por linhas
tortas — O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Porquê?
—, mas sem esperar respostas. Ou respondendo com
novos questionamentos: Para quê? Por isso é que o meu
trabalho é sobre trickery & fraud, apropriações e
confiscações, re-interpretações e re-enactements,
readymades e outras tipologias do prêt-à-porter artístico,
roubando descaradamente ao Acconci, ao Adorno, ao
Baudrillard, ao Beckett, ao Benjamin, ao Danto, ao
Debord, ao Derrida, ao Duchamp, ao Foucault, ao
Godard, ao Hegel, ao Hsieh, ao Huxley, ao Huyghe, ao
Kosuth, ao LeWitt, ao Matta-Clark, ao Melville, ao
Nauman, ao Orwell, ao Pessoa, ao Rancière, ao Schwitters,
ao Sloterdijk, ao Smithson, ao von Trier, ao van Sant, ao
Vila-Matas, ao Virilio, ao Wagner, ao Warhol, e ao Žižek [a
ordem é alfabética e masculina; não roubo nada às artistas
mulheres]. Em uníssono platónico com Hirschhorn, o meu
trabalho diz: “O melhor não é necessariamente bom”. Até
hoje, todas as coisas “melhores” que vi não eram lá muito
“boas”. O meu artista favorito, contudo, é o Mark Dion,
não pelas coisas que faz, nem sequer pelas coisas que diz,
mas por ser um freak da hermenêutica corrosiva.
Obsessiva e compulsivamente. Um trabalho de re-escrita
das mesmas histórias de sempre, mas efabuladas por uma
criança nerd que nunca cresceu. O meu trabalho não é
sobre linguagem; é sobre a linguagem “da linguagem”.

Ou seja: limpeza semântica — “conceptual” não é um
estilo decorativo, “contemporâneo” não é uma corrente
estética, “performativo” não é o adjetivo que qualifica o
que é da performance, “teatro” não é sinónimo de história
do teatro, “arte” não é sinónimo de cultura, “performer”
não é sinónimo de desportista, a forma nem sempre
segue o conceito (abençoada seja!) e less, temos pena, é
mesmo só less. O meu trabalho tem pena. É sobre as
políticas da humilhação, do esquecimento, do desprezo,
do silenciamento, da censura, da ignorância, do
sectarismo, da ostracização, do blame the victim. É sobre
o Bullying™ como velho avant-garde. É sobre a
sobrevivência do mais fraco. Sobre procrastinação. A
solidão como ato de resistência. O isolacionismo
conceptual. O meu trabalho só é possível “em teoria”. Ou
seja, o meu trabalho é possível. Em contra-corrente às
confusões higiénicas/higienizantes entre Arte e Turismo,
Arte e Desporto, Arte e Cultura (e Património Cultural),
Arte e Estética, Arte e Design, Arte e Museologia, Arte e
História de Arte, Arte e Crítica da Arte, Arte e Curadoria, e
Artesanato, e Puericultura, e Espiritualidade, e Terapia, e
Pedagogia, e Engenharia, e Psicologia, e Economia, e
Propaganda, e Merchandising, e Empreendedorismo, e
Serviço Educativo, e Programação Artística enquanto
manipulação motivacional à la TED-talk. Ao menosprezar
as confusões supra-citadas, o meu trabalho confude-se
com elas. O meu trabalho não é “conceptual”. O meu
trabalho é sobre conceptualização, ou seja, o meu
trabalho é conceptual. E indisciplinado. E desformatado. E
cínico. É altermoderno e pós-relacional. É sobre a ética/

ótica do observador: pré-Internet, pré-verdade e prédramático. Não é completado pelo observador, é
realizado a 100% (menos um bocadinho infinitesimal) pelo
observador. [Sorry, Dude’champ...]. É sobre encontrar
pontos num mapa onde 3 ou mais países se encontram. É
sobre cozinhar. Comida, apenas. Ou seja, o meu trabalho
despreza todas as metáforas, sobretudo as litter’árias. É
sobre a criação (peri-)patética de trademarks, pelo menos
uma por Projeto™; isto é, sobre a edificação de uma
Macro-Ironia que opera criticamente sobre os conceitos
de copyright, propriedade intelectual, pirataria, e
liberdade, ou Liberdade™. A auto-plagiar-me desde
1978... Ou a construir prisões sem paredes. Universitas
magistrorum et scholarium. Ou a fritar pescadinhas de
rabo na boca (com arroz malandrinho). Mas também
constrói títulos que são trademarks. Títulos™ — capa,
contracapa e depois folhas em branco. A
responsabilização máxima do espetador. Bullshit
conceptual. Ou para uma definição histérica (= histórica +
estética) de Tretologia™. No meu trabalho, o título diz
tudo. Mas também faz tudo. Apresenta tudo. É tudo. O
meu trabalho é o título do trabalho — Trabalho™.
Também é sobre memória. Melhor dizendo, é sobre o
processo, simultaneamente cognitivo e co-genitivo, de me
lembrar. Por outras palavras, a arte que (se) nega a arte
através da arte [o de De Duve bocejou aqui...]. O meu
trabalho é uma maionese modernista. Só que talhada.
Pós-traumático renascentista. Rococó contemporâneo.
Nasceu em 1917, o meu trabalho. Que é como quem diz,
é um nado-morto. É sempre sobre o Fim™, porque nunca

deveria ter nascido. Enunciação. Apenas. Ou então
aparição: Duchamp, independência da Finlândia, Nossa
Senhora de Fátima. É uma cena de crime, o terreno mais
fértil para o nascimento de Ideologia. Contudo, o meu
trabalho é sempre uma desculpa para algo que “precisa
de” ser feito/dito, o que não tem nada a ver com Arte, ou
arte, ou, ... É um PRETEXTO, isto é, algo que acontece
ANTES do -texto. [[[ Interrupção voluntária para quem me
continua a ler, (leia-se), para quem acredita no Amor™:
“Obrigadinho!” ]]] É altamente colaborativo, mas nunca
numa atitude pacifista ou consoladora. É uma batalha, às
vezes uma guerra oblíquia e duracional. Slogans
roubados, colados em pastiche, e depois devolvidos com
um indolente from scratch. O meu trabalho é
Politicamente Corrécio™. É sobre medo, arrogância,
oportunismo e corrupção. É sobre chamar os Beuys pelos
nomes: somos todos artistas o c******! (lê-se: caralho). É
sobre tudo o que não pode ser dito. E é sobre ser feliz. A
sério! Ou seja, nem é real, nem político; é Realpolítiko. O
meu trabalho é (sobre)viver. Tem encontros,
segredos, cartas de amor, home cooking, acontecimentos
inesperados, storytelling, rock alternativo, textos lindos
sobre as coisas que penso quando lavo os dentes, a
beleza do efémero, do precário e da fragilidade... Enfim,
tudo muito teatro municipal. Só que ao contrário. A
superioridade da ética. A terceira coisa. A estética da
Estética. Às convoca a intimidade, a abstração, a
visceralidade, o que está para lá de, o aqui e agora, o
quotidiano e a nudez (circa 1999-2012), mas sempre
através de um exercício meramente cosmético e

exibicionista. O meu trabalho é, portanto, sobre
egocentrismo, mas também sobre egoperiferalismo. Por
tal motivo, ele é auto, é bio e é gráfico, mas nunca
autobiográfico. É sobre a universalização do particular e
sobre a particularização do universal. Back and forth. É
sobre a importância não do contexto, mas da
contextualidade. Ponto de fuga, disfunção retiniana,
alteração subliminar de foco. Stand-up Tragedy™: Nem
aceita, nem nega. Agradece. Terceira Via. Ou sobre (a arte
de) fazer uma vénia ao Ocidente, sem com isso virar o
rabo ao Oriente. Dar uma no cravo e outra na ferradura.
Mas ao mesmo tempo. Nem sim nem sopas. Invisibilidade
auto-infligida. É por isso que o meu trabalho não tem
“especificidade”, ainda que seja altamente “específico”, e
“especificação” é um dos seus temas prediletos. É agenérico, porque não faz o (vosso) género. Faz espécie.
Porque não sendo “especializado”, refere-se às políticas
da especialização, ao aZeitgeist™ das trendências eurotópicas: Anti-Anti-Cultura Pop, ® du Temps, Viralidade,
Inter(in)disciplinaridade, LoFi -Sophy, Fim da
História, Parques Humanos, Pedagogias Radicais, Petabyte
Age, Criatividade Não-Humana, Novo Medievalismo,
Proto-Academia, Séculos Vinte-e-Um. O meu trabalho é
sobre palavras. Logo, é mind-specific. Tem a mania. (Que)
É nouveau. Sobre o pretensiosismo do loser. Para uma
arte underdog. Mas também é portátil. É bué shareable. É
bué spreadable. É bué lavanda. Xennial em crise de meiaidade. Playbacked, lip sync’ed, autotuned. É AntiCenita™. É sobre a Pop/Art a comer-se a ela própria (2
Many Djs foreva). O trabalho come-se a si próprio porque

não é material. É uma cloud. É a extended version, nunca
a radio edit, de um one hit wonder que resiste há 40 anos
no número #101 de um qualquer TOP 100. A fazer o
mesmo espetáculo desde 1978... Em suma: sobre fazer da
“prática artística” (lol) um research field (mega-lol), mas
sempre enquanto dilettante, amando e odiando ao
mesmo tempo, confrontando a cultura dominante,
desafiando a percepção e a convenção, desmistificando a
autoridade. O meu trabalho não produz trabalho; olha
para ele. Sobre o mau gosto, a inconsequência, o terror, o
nacional-parolismo, a banalidade, a poo’esia, o suégue, o
guna gay, a vida portugueza, o novo-pobre, a selfilosofia.
Uma pièce de résistance numa pista de dance: bate a mais
de 150 BPM porque é techno, mas não é lógico. É autoreferencial, é não-hierárquico, é über-moderno, é
structureless, é heterotópico, é rizomático, é taxonómico,
é low-brow, é horizontal e é infinito. O meu trabalho é
matematicamente intemporal. É sempre sobre o meu
Nome, e as infinitas possibilidades de alguém como eu
dizer: o meu trabalho é sobre o meu trabalho. Resumo da
matéria Dada: o que é que ainda falta dizer, quando já
tudo foi dito?
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