


s fitinhas multicoloridas do Senhor do Bon-
fim têm potencial para se tornar moda no
verão nova-iorquino. Isso porque, entre
quarta-feira e 19 de setembro, a instalação

"Eu Desejo o Seu Desejo", da artista brasileira Rivane
Neuenschwander, ocupará o lobby do New Museum,
em Manhattan. É só entrar (no saguão, não é preciso
pagar) e pegar uma. Na verdade, a obra pede uma ação
mais participativa do visitante. Ao contrário da tradi-
ção, ele não carregará um pedido próprio no pulso e,
sim, o de outra pessoa, recolhido em montagens ante-
riores — quem for ao museu em Nova York pode escre-
ver o seu desejo num papelzinho, mas será outra pes-
soa, provavelmente de outro lugar, numa outra oca-
sião, que o levará em seu braço.

"Eu Desejo o Seu Desejo" é apenas um dos trabalhos
na exposição "Um Dia Como Outro Qualquer", grande
panorama da obra recente da artista espalhado por ou-
tros dois andares de galerias. O curador-geral da insti-
tuição, Richard Flood, explica a escolha de Rivane

Neuenschwander para estrelar uma mostra individual.
"Seu trabalho constantemente abre portas para o futu-
ro. Novos conceitos, novos materiais, novas agendas so-
ciais se juntam com uma vitalidade que é ao mesmo
tempo social e estética", diz.

A artista, que expôs no prédio antigo do New Mu-
seum em 1998, reconhece a importância da mostra pa-
ra sua carreira. "O New Museum é uma instituição de
muita notoriedade e visibilidade, e esta é a maior mos-
tra institucional que já realizei", afirma Rivane. "Sinto
que meu trabalho se manteve minimamente relevante
ao longo dos anos."

Não que tenham faltado exposições importantes na
carreira da mineira nascida em 1967 e formada em Be-
las-Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais: ela
participou das Bienais de São Paulo, Istambul e Veneza e
exibiu seus trabalhos em diversos países. Para o crítico
Moacir dos Anjos, curador da próxima Bienal de Artes
de São Paulo, ela exemplifica a ambivalência dos artis-
tas brasileiros de sua geração.



Detalhe de "Eu Desejo
o Seu Desejo", que
subverte a tradição:
em vez de o visitante
fazer um pedido, ele
carrega o pedido
manifestado por
quem esteve em
outras exposições

"De modo inédito no país, eles iniciaram
suas trajetórias simultaneamente no Brasil e
no exterior, e simultaneamente se sentindo
integrantes de uma genealogia local e de
uma chamada arte 'internacional', sem pre-
cisar optar por uma ou por outra", diz. "Com
talento ímpar, ela [a geração] articula a di-
mensão do local e do que está aparentemen-
te longe, do que é próprio de um cotidiano
afetivo e daquilo que é gerado tão distante."

Dessa forma, sua obra tem inserção "mui-
to boa" no mercado internacional, segundo
Márcia Fortes, da Galeria Fortes Vilaça, de
São Paulo. "Tudo o que ela produz encontra
seu lugar em coleções respeitáveis", comen-
ta. Rivane conta ainda com representações
em Londres (Stephen Friedman Gallery) e
Nova York (Tanya Bonakdar Gallery). Mas,
segundo a galerista, seu reconhecimento é
mais evidente no exterior do que no Brasil.
"Ela é uma das artistas de sua geração de
maior apoio curatorial no mundo. Nos últi-
mos anos, expôs em diversos museus do Ja-
pão, da Europa e dos Estados Unidos. Mas
ainda não aconteceu até hoje uma grande
exposição em alguma instituição nacional."

Moacir dos Anjos concorda: "É quase um
escândalo que uma artista cujo trabalho já
exerce grande influência na geração que
inicia sua trajetória na década de 2000 ain-
da não tenha tido uma grande mostra indi-

vidual numa importante instituição artísti-
ca do Rio ou de São Paulo".

Segundo o crítico, esse fenômeno se deve
à defasagem entre a qualidade da arte con-
temporânea produzida no país e a capaci-
dade das instituições nacionais de enten-
der, promover e colecionar essa arte. Ele res-
salta que as maiores exposições de Rivane
no Brasil foram realizadas em Belo Horizon-
te e Recife, supostamente cidades periféri-
cas do circuito brasileiro.

A exposição de Nova York viaja para St.
Louis, Scottsdale, Miami e Dublin, sem pla-
nos de vir ao Brasil. Com ela, está sendo lan-
çado, pela editora Cobogó, um livro-catálo-

go que dá conta de sua carreira, com en-
saios escritos por Richard Flood, Yasmil Ray-
mond, Rachael Thomas, Lars Bang Larsen e
Paulo Herkenhoff e fotos de grande parte de
suas obras. "Contar com um livro assim, es-
pecialmente no Brasil, é um privilégio abso-
luto", afirma Rivane.

O editor Ricardo Sardenberg, que conver-
sava com a artista sobre o livro havia mais
de dez anos, diz que Rivane é uma artista
que já tem uma longa trajetória de exposi-
ções no mundo todo, mas até hoje não ha-
via uma publicação na qual se pudesse ver
toda essa produção. "O livro chega para que
se possam ver trabalhos que foram apresen-
tados em lugares tão distantes um do outro,
como Japão, Londres, Nova York e Brasil." É a
grande chance para o apreciador de arte
brasileiro conhecer melhor a artista.

Tanto a mostra no New Museum quanto o
livro-catálogo evidenciam a riqueza da obra
de Rivane Neuenschwander, que não se pren-
de a categorizações. Entre seus trabalhos há
pinturas e esculturas, vídeos e fotografias,
além de instalações, ou tudo isso misturado.
Como escreve Yasmil Raymond: "Ela não é es-
cultora, mas usa o material para entender a
forma e o espaço. Não é pintora, mas cria su-
perfícies gráficas que carregam sentido e inte-
ragem com conceitos como imagens. Não é
fotógrafa nem cineasta, mas usa a lente mecâ-
nica da câmera para abalar a subjetividade".

Richard Flood diz acreditar que sua obra
é parte inevitável do discurso artístico atual,
até mesmo por sua recusa em ser rotulada.
Ele destaca outras características importan-
tes de Rivane: "Os temas que a atraem são
cotidianos e isso é bastante moderno. O fato
de que ela freqüentemente convida o públi-
co a participar em seu trabalho e contribuir
com sua evolução é importante e raro".

Na mostra do New Museum, a participação
do espectador é exigida não apenas na já cita-
da "Eu Desejo o Seu Desejo", de 2003, como
em "Andando em Círculos" (2000), em que
círculos com cola invisível são desenhados no
chão e ficam cada vez mais aparentes à medi-
da que as pessoas circulam pelo espaço e par-
tículas grudam na superfície adesiva, forman-
do trajetos. Já na novíssima "Primeiro Amor",
um desenhista da polícia prepara retratos fa-
lados a partir da descrição feita pelo visitante
da primeira pessoa amada.

Para a nova exposição, Rivane criou tra-
balhos como "A Conversação", baseado na
cena final do filme de mesmo nome, dirigi-
do por Francis Ford Coppola. Microfones de
escuta serão escondidos nas paredes e no
chão, sob papel ou carpete, sem que a artis-
ta saiba de sua localização. Ela precisará
descobri-los, tendo de arrancar parte dos



revestimentos para isso. "Talvez seja o traba-
lho mais complexo da mostra, uma vez que
a imprevisibilidade parece se sobrepor ao
controle", afirma a artista.

Na série de pinturas "A uma Certa Distân-
cia (Ex-Votos)", ela repinta ambientes ar-
quitetônicos encontrados em pinturas de
ex-votos. No filme "O Inquilino", em parce-
ria com Cao Guimarães, uma bolha de sa-
bão percorre os ambientes vazios de uma
casa em reforma. Já em "Depois da Tempes-
tade", ela retoma a idéia dos mapas que so-
frem ação da chuva e depois são reconstruí-
dos com pintura e desenho, formando uma
nova geografia, como na série "Carta
d'Água" (2008), com as rodovias brasileiras.
Desta vez, mapas da cidade de Nova York fo-
ram expostos à água. O elemento também
aparece em "Chove Chuva" (2002), com bal-
des suspensos no teto que gotejam em bal-
des abaixo. A cada quatro horas, funcioná-
rios precisam despejar o líquido acumula-
do embaixo nos recipientes de cima.

A passagem do tempo também é assunto
da obra que dá título à exposição, "Um Dia Co-
mo Outro Qualquer" (2008), em que 24 reló-
gios mostram sempre zeros, minuto a minu-
to. Eles ficarão espalhados dentro e fora do
museu, em bares, hotéis e outros estabeleci-
mentos. O tema também é central em "As Mil e
Uma Noites Possíveis" (2008). Rivane recortou
confetes de uma tradução do livro para o por-
tuguês e fez colagens sobre um fundo preto,
criando constelações. Cada folha representa
um dia e é disposta ao lado das outras como
num calendário — a quantidade é determina-
da pelo número de dias da exposição.

Enquanto isso, "Esculturas Involuntárias
(Atos de Fala)" são objetos feitos por pes-
soas durante conversas em bares e restau-
rantes, usando materiais tão simples quan-
to restos de papel, canudos e rolhas. Uma
das características da artista é justamente
transformar coisas simples, do cotidiano,
em arte, sejam temperos para fazer um abe-
cedário (cada quadro era preenchido por
especiarias de A a Z, em "Alfabeto Comestí-
vel", de 2002), poeira (como na já citada
"Andando em Círculos") e formigas (em
"Quarta-Feira de Cinzas", de 2006, elas
transportavam confetes coloridos).

"Admiro sua capacidade de enxergar po-
tencial artístico naquilo que passa desper-
cebido para os outros", diz Márcia Fortes.
"Suas obras têm um efeito penetrante, mas
ainda assim silencioso", completa. A galeris-
ta destaca, no plano pessoal, "sua simplici-
dade e genuíno amor ao próximo". Para
Moacir dos Anjos, "existe em seu trabalho
um tipo de sensibilidade que se aparenta à
encontrada na literatura de Clarice Lispec-

tor". Isso porque a artista faz das coisas mais
comuns metáforas de assuntos importan-
tes, "simultaneamente encantando e per-
turbando o entendimento do mundo".

É esse mesmo o objetivo da artista. "Inte-
resso-me pelo que não é de todo previsível,
por aquilo que escapa ao controle, que sub-
verte as regras do jogo, que contraria a nor-
malidade dos fatos. Normalmente traba-

lhos assim têm um frescor diário, pois estão
em constante transformação", afirma Riva-
ne Neuenschwander. A metamorfose fre-
qüente a põe em acordo com a modernida-
de e é fundamental para seu desejo de futu-
ro. "Gostaria que meu trabalho acompa-
nhasse o que vem por aí", diz, com a mesma
simplicidade dos ingredientes que utiliza
em suas obras. •

Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 11, n. 504, p. 18-21, 18, 19 e 20 jun. 2010.




