


Em destaque e abaixo:
cenas de Cremaster

do "sr. Björk"
Matthew Barney

Dizer que as fronteiras entre as mais

diversas linguagens artísticas estão

se dissolvendo virou clichê. Neste iní-

cio de século, brigamos com a herança

de classificar tudo o que aparece pela

frente com a crescente impossibilidade

de encaixe dessas coisas nas denomi-

nações conhecidas. A arte contem-

porânea mistura suportes e desafia

os museus, que já não conseguem

simplesmente exibir peças penduradas

em suas paredes. Há uma geração de

artistas plásticos, porém, que não só

combina experiências em suas obras

como de fato transita bem à vontade

por setores diferentes. Até pouco tem-

po, suas criações, por mais que usas-

sem imagens animadas, ocupavam

museus e galerias. Hoje, estão nas

salas de cinema. O que faz com que

suas assinaturas, antes acompanha-

das da observação "artista plástico" e

só, venham agora ao lado também de

um "diretor" ou "cineasta".

Os títulos para cartas de apresentação

são bobagem, mas servem para indicar,

de um jeito bem objetivo, o caminho

que alguns nomes da arte atual estão

traçando. E que beneficia a produção

em geral, com olhares e posturas fres-

cos e inéditos, capazes de tirar a platéia

da apatia que tanto incomoda os profis-

sionais da área. Com seu Eu, Você e

Todos Nós, que estreou há pouco em-

balado em elogios da crítica, Miranda

July talvez seja quem melhor representa

essa tendência. A artista de 27 anos

integra os acervos do MoMA e do

Guggenheim de Nova York, par-

ticipou de bienais, enfim, é uma

das grandes apostas do mercado

mais tradicional. E em junho, saiu

de Los Angeles, onde mora, para

receber um prêmio em Sundance e

outro em Cannes por seu primeiro

longa-metragem.

Alguns viram no filme uma dose

alta de pretensão, mas com um hu-

mor genuíno e uma grande capaci-

dade de mostrar personagens to-

talmente livres de julgamento, July

conquistou a maioria. Nas mãos

de um diretor mais experiente,

seria bem capaz que a história da

motorista de táxi para idosos e seu

vendedor de sapatos traumatizado

caísse no lugar-comum. Com ela

não. À frente do roteiro, da direção

e até como atriz protagonista, Mi-

randa July chama nossa atenção

para a quantidade de aconteci-

mentos meio misteriosos ou fan-

tásticos que pontuam o cotidiano.

Explora a sensibilidade de artista

plástica o tempo todo no filme, de

uma forma tão intensa que sua fala

quase contradiz o princípio básico

do cinema, de reprodução em

massa: "Minha fantasia com cine-
ma é fazer com que o espectador

receba aquilo como algo que só

pudesse acontecer naquela hora,

naquela sala, com aquelas pes-

soas sentadas ao lado".



Outro artista que construiu uma trajetória entre o cinema e as artes plásticas

é o norte-americano Matthew Barney, hoje com 39 anos. Sua principal obra

consiste em uma série de cinco filmes, feitos fora de seqüência e chama-

dos de Cremaster. Ele aparece em todos, interpretando os mais diferentes

papéis, de um mágico a um famoso assassino, de uma fada a um travesti.

O título da obra refere-se a um músculo do sistema reprodutivo masculino

que aumenta ou diminui de tamanho de acordo com estímulos externos,

a temperatura ambiente ou até sentimentos mais subjetivos, de medo ou

insegurança. O conjunto faz referência à mitologia, história, ficção científica

e à própria biografia de Barney, casado com a cantora Björk e pai de uma

menina de três anos. Mas, cheio de simbologias e associações, atinge uma

complexidade que não se revela para qualquer um. No último filme da série,

por exemplo, o consagrado escultor Richard Serra aparece jogando vaselina

quente nas rampas em aspirai do Guggenheim de Nova York. O erotismo

está de certa forma sempre presente em suas polêmicas peças.

Por mais cifradas que sejam, as obras tornaram Matthew Barney um artista

pop. Desses que conseguem filas na porta com um público entre o susto

e a embriaguez: em seus filmes, há sempre algo que nunca vimos antes.

Foi assim a exposição dele na Pinacoteca do Estado de São Paulo, dois

anos atrás. Além de Cremaster, o público assistiu a sessões de De Lama

Lâmina, seu então mais recente trabalho, gravado no Carnaval de Salvador.

Com trilha do brasileiro Arto Lindsay, o filme difere-se dos anteriores por

ter sido feito em um cenário real, com as improvisações necessárias, em

vez do controle absoluto que um estúdio permite. Na época, o crítico Jorge

Coli ressaltou: "Não dá para encarar separadamente o cinema e as artes

visuais. Neste caso, é uma absoluta fusão das coisas". Podemos dizer que

Barney caracteriza bem a ausência de fronteiras da cultura contemporânea.

E não só fronteiras entre segmentos artísticos, mas entre os sexos, entre

a ciência e a religião, entre o homem e a máquina. Sua última produção,

Drawing Restraint 9, tem trilha composta por Björk, que também surge

diante das câmeras. Os dois aparecem entregues a rituais tão elaborados

quanto sensuais e dionisíacos.

Se nos Estados Unidos, existem

grandes representantes dessa

união entre o cinema e as artes

plásticas, aqui no Brasil, Nuno

Ramos é quem melhor segue o

caminho. O paulista de 36 anos,

expoente da dita Geração 80,

começou com pintura e hoje, mes-

mo suas criações em tela, pendu-

radas nas paredes dos museus,

escapam do plano bidimensional

e invadem o espaço expositivo. Ele

já escreveu um livro, já fez instala-

ções, já produziu curtas-metragens.

Agora, pela primeira vez, está em

cartaz nos cinemas com o média

Iluminai os Terreiros. Ele, que as-

sina o roteiro, divide a direção com



os amigos Eduardo Climachauska e

Gustavo Moura. Para Nuno Ramos,

a câmera digital e o barateamento

dos custos de produção ajudaram

em sua incursão na área. Iluminai
os Terreiros foi feito em dez dias,

em lugares isolados de Belo Hori-

zonte. No filme, o artista brinca

com a dualidade entre a luz e a
escuridão, centrando-se em con-

tradições que marcam toda a sua
obra. Desta vez, com 11 postes de

iluminação instalados em cantos

desertos da cidade, Nuno questio-

na a possibilidade de um contato

mais próximo com os endereços
por causa dessa interferência ar-

tificial. Ele já tem pronto o projeto
para um longa-metragem. "O cine-
ma me possibilita a expansão do

universo artístico. Qualquer sepa-

ração é ambígua. Hoje, o vídeo

talvez esteja até mais presente na

arte do que o mármore", finaliza.

Na outra página, os postes
de Iluminai os Terreiros, do
brasileiro Nuno Ramos e mais
uma cena de Cremaster.
Acima, a mais recente produção
de Barney, Drawing Restraint.
Por último o premiado longa de
estréia de Miranda July:
Eu, Você, Todos Nós

ANTES DISSO...
O vídeo está nas artes plásticas
há tempos. E o precursor dessa
relação foi o sul-coreano Nam
June Paik (1932-2006), que mor-
reu em janeiro. Suas experimen-
tações começaram no fim dos
anos 60, ao lado dos artistas do
grupo Fluxus. Paik distorcia as
imagens, coloria ou acelerava as
seqüências de um jeito que aca-
bou por estruturar o trabalho de
todas as gerações que vieram a
fazer videoarte posteriormente.
Entre seus parceiros estavam o
compositor John Cage e o coreó-
grafo Mercê Cunningham.
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