
A verdadeira
arte subversiva

O bafafá girou em torno do
Guaraná Power, trabalho do gru-
po dinamarquês Superflex, e da
não inclusão dos bloqueadores de
celular que o artista Marcelo Ci-
dade pretendia espalhar pela 27a

Bienal de São Paulo. Mas, como
subversivos não pedem licença, a
obra mais radical da mostra pas-
sou despercebida. Uma loja de
roupas, com direito a mostruá-
rio, provador e "vendedores", foi
montada no piso térreo da Bienal
diante da fachada de vidro, que
lhe serve descaradamente de vi-
trine. A coleção Costumes, cria-
da por Laura Lima, consiste de
vestimentas feitas de vinil trans-
parente e concebidas para, por
exemplo, tapar o rosto, dificultar
o andar ou arrastar-se com um
longo rabo.

Quando mostrou a primeira
série de "ornamentos", na gale-
ria Casa Triângulo, em São Pau-
lo, em 2003, a artista mineira ra-
dicada no Rio afirmou: "Na hora
de expor obras, qualquer galeria
tem um caráter de venda; o que
eu fiz foi incorporar o hábito
do lugar ao trabalho." As peças
funcionavam como metáfora do
modus operandi mercantilista da
sociedade e propunham uma in-
versão dos comportamentos vi-
ciados que vigoram no mundo
das artes, como a relação entre
espectador e obra. Naquela oca-
sião, Laura Lima disse: "Estou
mais interessada nos intrinca-
mentos das relações sociais, no
comportamento de troca que se
realiza o tempo todo."
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A contribuição

de Laura Lima foi
o grande grito

de protesto contra

o consumo na 27a

Bienal de São Paulo

A presença de Costumes na
Bienal amplifica as duas princi-
pais vertentes conceituais do tra-
balho, relevar a onipotência do
mercado em toda esfera da vida
("o consumismo é uma espécie
de conspiração da qual somos to-
dos cúmplices", nas palavras do
escritor inglês J. G. Ballard) e
recuperar a dimensão social da
arte, incluindo o outro no pro-
cesso criativo — partido curato-
rial da exposição. O despojamen-

Costumes: Laura Lima reúne público
interessado em experimentar

to da instalação-loja faz com que
os visitantes da Bienal sintam-se
à vontade para experimentar a
obra. Prova disso é a constante
fila para entrar no espaço onde
estão as peças. Pertencente a um
grupo de trabalhos que a artista
denomina Instâncias, os Costumes
dialogam com o Unifome—Desenho,
do organismo RbR, iniciado por
Laura Lima em 1999.

"O RhR foi talvez a coisa mais
escancaradamente política que fiz
nesta época. Não era um traba-
lho de arte a ser exibido em mos-
tras", explica ela.

Os convidados ganhavam uma
vestimenta confeccionada por
outro integrante e tinham a in-
cumbência de confeccionar outra
para um novo convidado que de-
veria integrar o RhR. "Tratava-se

de um organismo
sem função ou
objetivo, onde se
tinha a breve no-
ção da existência
de um elo factual
de que aquele in-
divíduo havia se
tornado um in-
tegrante." O or-
ganismo fugiu,
como era aliás o
objetivo, ao con-
trole da sua cria-
dora. "Foi criado
para perder-se,
não vencer, mas
dissolver-se, per-
der-se até da pos-
sibilidade de ser
arte." •
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