
Os meios de comunicação vi-
vem de anúncio. Ao contrário do
nobre espaço editorial, o espaço
publicitário é uma terra de nin-
guém, acessível a qualquer um.
Em 1970, o artista Cildo Meireles
fez — em paralelo às famosas In-
serções em Circuitos Ideológicos - in-
serções em espaços publicitários
de jornais de grande circulação.
Ele publicava anúncios em que
oferecia "serviços profissionais
diversos" sem fornecer número
de telefone, ou jogava com a lin-
guagem dos anúncios de imóveis
oferecendo "áreas extensas, sel-
vagens, longínquas".

Em 1987, o jornalista Jânio
de Freitas publicou de maneira
cifrada nos classificados da Fo-
lha de S.Paulo, cinco dias antes da
divulgação dos vencedores de
uma concorrência pública para
a construção da Ferrovia Nor-
te-Sul, o resultado da licitação,
que havia sido fraudada. A pro-
va da irregularidade - e um dos
maiores furos de reportagem da
história do jornalismo brasilei-
ro— estava num pequeno e inin-
teligível anúncio, em que gru-
pos de letras indicavam o lote e
as iniciais da empresa que sairia
vencedora.

A arte contemporânea vive
tão ocupada em reinventar o
rady-made -muitas e exaustivas
vezes incorrendo no perigo do
"already made" (a feliz expres-
são é do artista carioca Bob N
- que se esquece quase por com-
pleto do oposto do ready-made,
ou seja, em vez de inserir obje-

O lado B
da mídia
Artistas ocupam
espaço nos sites
de internet
com a inserção
de calhaus no
espaço publicitário

tos estranhos ao circuito de arte
dentro dele, que tal inserir "ob-
jetos" estranhos aos demais cir-
cuitos estabelecidos para provo-
car ruídos nestes, que têm maior
alcance e, portanto, potencial
de transformação mais efetivo?
Em vez de pensar o "circuito da
arte", por que não pensar a arte
em circuitos paralelos a ela?

Circuitos Paralelos é o título da
retrospectiva do artista argeli-
no Fred Forest, que ocorreu no
Paço das Artes entre maio e ju-
lho. A exposição, com curadoria
de Priscila Arantes, apresentou
diversas estratégias midiáticas
adotadas por Forest ao longo de
sua trajetória, como inserir qua-
drados brancos em jornais brasi-
leiros para as pessoas preenche-
rem com aquilo que os jornais
não podiam publicar em tempos
de ditadura (12a Bienal de São

Paulo, 1973) — o artista cons-
truiu recentemente uma versão
digital desta obra, que pode ser
acessada e usada no link www.
folhaembranco.org —, ou anun-
ciar a venda de "terreno artísti-
co" no setor de economia do Le
Monde (O M2Artístico, 1977), ação
pela qual o artista foi acusado de
fraude imobiliária na França.

Estas estratégias artísticas -
também conhecidas como "mí-
dia tática"- podem ser vistas
no trabalho de diversos artistas
brasileiros. O Projeto Calhau, que
invadiu a partir de maio deste
ano o espaço publicitário de di-
versos sites - como Erikapalo-
mino, Glamurama, Mix Brasil e
Rraul.com — oferece uma ótima
amostra destes procedimentos
na produção contemporânea de
artistas midiáticos. Coordenado
por Giselle Beiguelman, o pro-
jeto "aposta na desespetaculari-
zação da arte e adere ao sistema
que corrompe", afirma a artis-
ta. Para quem ainda não topou
com nenhum calhau às avessas,
vale conferir o link do projeto:
http://netart. incubadora, fapesp.
br/portal/calhau. •
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