
A mensagem nagarrafa
NA DITADURA, O ARTISTA CILDO MEIRELES USOU REFRIGERANTES E

CÉDULAS PARA FAZER DENÚNCIAS; NO MUNDO TODO, OUTROS REBELDES
USAM OS MEIOS DE CIRCULAÇÃO PARA EXPRESSAR INCONFORMISMO

POR LUIZ COSTA PEREIRA JÚNIOR

A 27a edição da Bienal de São Paulo, que
começa em 4 de outubro, promete
reavivar ao menos um ícone da criati-

vidade alternativa. O anúncio dos artistas que
vão expor suas obras foi marcado, mês passa-
do, pelo protesto contra a reeleição de Edemar
Cid Ferreira ao conselho do evento. Preso pelo
crime financeiro que levou o Banco Santos à
bancarrota, Ferreira criou desconforto com sua
reeleição. E, involuntariamente, despertou a ira
de uma grife nacional da contracomunicação:
o carioca Cildo Meireles, de 58 anos.

Cildo boicotou o evento, retomando o es-
pírito que fez dele uma referência na arte
conceituai e politizada na ditadura militar. Sua
fama começou, nos anos 70, ao usar a arte em
intervenções discursivas no cotidiano. Uma
delas foi uma lição de contracomunicação, a
possibilidade de usar os meios de circulação em
voga para atacar os próprios discursos domi-
nantes. E sem deixar rastro.

Em 1970, no auge do mais sangrento perío-
do militar e das festas pelo tri na Copa, Cildo

resolveu dar destino mais sugestivo do que a
geladeira para suas garrafas de refrigerante.

Criou o projeto Coca-Cola, parte da série
Inserções em Circuitos Ideológicos. Gravou
mensagens e informações críticas em garrafas
de vidro, num tempo em que os vasilhames
voltavam às fábricas para serem reutilizados e
devolvidos ao mercado. Cildo aplicava um fa-
calqüe,silk-screen com tinta branca vitrificada,
que não saltava à vista quando a garrafa fica-
va vazia. Cheio do líquido negro da Coca, no
entanto, o frasco tomava visível a mensagem.

Denúncia comercializada

Com a manobra, ninguém rastreava a ori-
gem da frase. Mensagens como "yankees go
home", informações censuradas na imprensa
e denúncias de tortura militar circulavam de
mão em mão, comercializadas pela própria
Coca-Cola. Em alguns casos, Cildo ensinava o
consumidor a repetir o procedimento.

Nos anos 70 e 80, o artista continuou a sé-
rie de intervenções, com o Projeto Cédula, em





que notas de dinheiro eram ca-
rimbadas com dizeres como
"Quem matou Herzog?" Segun-
do ele, Inserções usava uma es-
tratégia de camuflagem para
criticar os mecanismos de con-
trole à expressão humana.

- O segredo é trabalhar na
mesma freqüência do objeto de
crítica. Fiz uma simbiose, a imi-
tação do alvo a ponto de con-
fundir a obra com ele. Fiz um
grafite ambulante, uma contra-
informação que trabalhou a
idéia de circuito sem controle.

Em Arte Brasileira Con-
temporânea (Funarte, Rio,
1981), ele já dava pistas sobre
suas intenções. Esclarecia que as
Inserções nasceram depois que
escreveu um texto em abril de
1970 sobre a possibilidade artís-
tica de usar "mecanismos de cir-
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culação" existentes. Os chama-
dos "circuitos" veiculariam a
"ideologiado produtor". Se não
podia ser atacada na produção
(jornais, TV e rádios são caros e
"censuráveis"), era possível in-
tervir no processo da circulação
de símbolos capitalistas. Cildo
inspirou-se, então, na prática
das correntes de santos e nas gar-
rafas de náufragos.

- Essas práticas trazem im-
plícita a noção do meio cir-
culante - escreveu Meireles.

Homem do povo
Com projetos do tipo, Cildo

Meireles mostrou que é possível
usar um processo de transmis-
são de mensagens ou de crítica
a um símbolo consagrado para
criticar o próprio sistema que o
consagra. Contava com ante-

passados honrosos. Oswald de
Andrade uniu-se à mulher, Pa-
trícia Galvão, a Pagu, para lan-
çar em março de 1931 o pas-
quim comunista O Homem do
Povo. O panfleto teve oito nú-
meros em 18 dias até ser empas-
telado pelos alunos de Direito do
Largo de São Francisco, nata do
conservadorismo paulistano
que ficava a quadras da redação,
na Praça da Sé, em São Paulo.
Não sem antes enlouquecer em-
presas e comerciantes, como a
Antarctica, que iam às rádios
negar que financiavam o veícu-
lo mal-afamado. Oswald repro-
duzia, sem autorização, anún-
cios das empresas.

Segundo Augusto de Cam-
pos, no fac-símile do jornal, de
1984, o deboche tomava a for-
ma de anúncios, como o da



Casa Rodovalho ("Para os vos-
sos enterros, preferi a Casa
Rodovalho / a alegria dos her-
deiros"), mas era na publicida-
de "séria", usada contra a von-
tade dos anunciantes, que esta-
va o incômodo das empresas.

Goethe e Hitler

A ação "cavalo-de-tróia" do
casal não era caso isolado. Em
crônica de outubro de 1934, na
revista cubana Carteies, o escri-
tor Alejo Carpentier conta os
métodos da oposição alemã
para atacar Hitler sem cair nas
garras da Gestapo:

• Um prospecto de fábrica
de roupas infantis com o título
"Vista elegantemente a seu fi-
lho": após as primeiras cinco
páginas, a reprodução de um
discurso de dirigentes soviéticos;



• Uma gramática
e uma edição do Ban-
quete, de Platão, cujas
capas ocultavam o Ma-
nifesto Comunista;

• Um livro de bol-
so com relato das per-
seguições anti-semitas
por Goering vinha com
a capa de Werther, de
Goethe; teve 20 mil
exemplares distribuí-
dos em todo o país;

• Distribuição de
2.500 folhetos de filmes
de Cecil B. de Mille em que só a
primeira página falava do filme,
as demais traçavam paralelos
entre o incêndio de Roma e a
destruição dos guetos de Berlim,
a perseguição aos cristãos e a re-
pressão nazista;

• Dez mil cartazes de asso-
ciação clandestina, com uma
promoção de aparelhos de rádio
(ver quadro na página 31) •

Comunicação do contra
A idéia de surfar pelos cir-

cuitos existentes alimentou a re-
tórica de muito ativista disposto
a pôr a boca no mundo. Cildo
Meireles, que até 17 de setem-
bro expõe no Museu da Vale do
Rio Doce (ES), lembra o norte-
americano Igor Vamos. Conhe-
cido por fazer "arte de guerri-
lha", Vamos coordenou um gru-
po, no Natal de 1993, que com-
prou 120 bonecas de Barbie e
Ken, mudou os chips de voz,
reembalou e plantou os brinque-
dos nas prateleiras. O gesto criou
ruído na indústria, acusada de
vender produtos adulterados.

Na próxima Bienal, outros

expoentes da contracomunica-
ção marcarão presença. É o caso
do grupo dinamarquês Super-
flex. famoso por fornecer ferra-
mentas capazes de fabricar pro-
dutos industriais, para serem re-
produzidos gratuitamente. É de-
les a fórmula de uma cerveja li-
vre, à base de guaraná, e de uma
vodka não-alcoólica (Museu de
Arte de Kumu. na Estônia).
Superflex não pirateia, cria pro-
dutos originais que permitem a
quem queira criar seus próprios
produtos. Com isso. tenta sabo-
tar o sistema de lucros em sua
raiz. a da produção de bens
comercializáveis, fazendo a crí-
tica dos processos comunicati-
vos que, segundo eles, reprodu-
zem "o poder, a hegemonia e a
opressão", É arte. mas é também
retórica de intervenção,

Cildo Meireles prefere antes
a estratégia "cavalo-de-tróia".
Ele diz que. para repetir-se o que
fez nos anos 70, é preciso iden-
tificar os atuais sistemas de cir-
culação, para neles "surfar".
Seria preciso alterar tudo o que
adquire status de natural, como

a internet, por exemplo.
- Até pouco tempo, a

internet era vendida como um
meio de expressão e difusão li-
vre. A cada dia percebemos que
não é realidade, pois o meio pas-
sa por controle e censura. O de-

safio é encontrar os mecanismos
de fuga a esse controle.

A diversidade aparente es-
conde um domínio marcado.
para o qual seria necessária
uma cultura crítica da internet.
Nela, temos práticas até extre-



mas, mas não necessariamente
críticas, diz Cildo. Estão dispo-
níveis, mas não comunicam,
pois passam pelos mesmos ca-
nais estabelecidos e são filtrados
por buscadores como Google,
que cede à censura de governos.

Se a comunicação é a bus-
ca do intercâmbio de símbolos
e experiências, contracomuni-
cação é a transmissão de discur-
sos que oferecem informação
com abstração, conteúdo com
crítica, fato com a vivência de
quem narra o acontecimento.

Disfarce subversivo
É aquilo que o teórico ho-

landês Geert Lovink, diretor do
Institute of Network Cultures,
chama de "mídia tática" - ter-
mo militar que enfatiza a abor-
dagem flexível, de curto prazo,
ofensiva ao estabelecido, criado
no meio da revolução tecnoló-
gica dos computadores pessoais
e das câmeras de vídeo portáteis.

Lovink fala de uma mídia
táctil, prenhe de tato, que racio-
cina a construção de memes
(idéias contagiosas), de vírus
culturais, sabotagens de infor-

mação, simulações teatrais e
promoção de educação digital
(ensinar pessoas a construir
hardwares, por exemplo).

Nos anos 60, o grupo fran-
cês Internacional Situacionista
atacou a "condescendência do
Ocidente com o modo de vida
capitalista" e a passividade do
consumismo individualista e ir-
refletido. Criou o détournement
(desvio, rapto, subversão)-pro-
vocar distúrbio de forma teatral.
Espalhavam, por exemplo, re-
vistas em quadrinhos de super-
heróis com diálogos anarquis-
tas substituindo os originais.
Vestido de monge dominicano,
um membro subiu ao altar da
catedral de Notre Dame e come-
çou um sermão. A certa altura,
sério, conclamou os fiéis a acei-
tar que Deus estava morto.

Disfarces fizeram a glória do
grupo Yes Men. Seus membros
já se fizeram passar por repre-
sentantes de instituições como
a OMC, em convenções interna-
cionais, rodaram os EUA fazen-
do promessas de campanha
como assessores da reeleição de
George W. Bush e tomaram o
lugar de relações públicas da
Dow Chemicals, numa entrevis-
ta coletiva em que assumiam

em nome da empresa a respon-
sabilidade pela contaminação
de uma comunidade. A platéia,
e principalmente a mídia, é le-
vada a acreditar que estão diante
de representantes reais.

Autor coletivo
Há trabalhos que radi-

calizam a idéia de "cavalo-de-
tróia", lançando a possibilida-
de de serem repetidos por qual-
quer pessoa, como é o caso do
Inserções, de Cildo. Um projeto
como Coca-Cola só existe no
momento em que alguém o rea-
liza. A idéia é que o indivíduo
pode comunicar-se anonima-
mente, fazer circular informa-
ção livre, sem o controle ins-
titucional. Quem cria um veícu-
lo próprio nos moldes do fluxo
de comunicação dominante,
ainda assim, pode ser alvo de
controle. Um jornal alternativo
pode ser empastelado, uma rá-
dio pirata pode ser reprimida.

- Quando optei por Inser-
ções, TV e rádio tinham abran-
gência tão grande que se apre-
sentavam como canais naturais
para a informação circular, mas
fazem parte de mecanismos de

controle centralizados. Se forem
usados de forma incômoda para
os interesses dominantes, são
facilmente reprimíveis, basta
desligar uma tomada. Em veí-
culos assim, bastam poucas pes-
soas para controlar um núme-
ro muito grande de informação.
A proposta de usar cédulas ou
garrafas era uma maneira de
fugir a esse tipo de ação con-
troladora. Era dar ao indivíduo
uma possibilidade de circula-
ção. Com a Coca-Cola, eu fazia
uma atuação simbólica sobre a
indústria. Com as cédulas, so-
bre o Estado.

Como a realização da obra
(decalques em refrigerantes,
carimbos em cédulas) dependia
de cada indivíduo, o trabalho de
Cildo ilustrou também o fato de
que obras assim só existem
quando feitas pela pessoa co-
mum, o que questiona a natu-
reza da prática artística, defen-
de Cildo ("o autoral se funda no
não-autoral"). A aspiração, nes-
ses casos, é a de que o autor do
trabalho seja o maior número
possível de pessoas. "Grande arte
é notícia que permanece notí-
cia", dizia Ezra Pound.

ARTE DE GUERRA
O grupo Superflex, que estará na
Bienal de São Paulo, criou a
cerveja livre (abaixo) e a vodka
não-alcóolica; já o artista Igor
Vamos fez ruído nas lojas dos
EUA em 1993 ao trocar os chips
da boneca Barbie com os de seu
namorado Ken: guerrilha artística

Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, ano 1, n. 10, p. 28-33, ago. 2006.




