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MIMETISMO E ALTERIDADE DA CRIAÇÃO EM ALTERIA 
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RESUMO: A revista Alteria (2014) é uma publicação experimental de poéticas da 
visualidade que congrega exclusivamente criações de personas, alteregos e pseudônimos, 
que reunidos, representam uma rica combinação de diferentes faturas visuais e textuais, 
promovendo prosa literária, poema visual, fotografia, colagem, desenho, entre outras, sob a 
égide da alteridade. A publicação mimetiza a conhecida revista Artéria, produzida em 1975 
pelos poetas brasileiros Omar Khouri, Paulo Miranda, Luiz Antônio de Figueiredo e Carlos 
Valero. O artigo propõe trazer reflexões em torno da concepção da criação, abordando 
alguns de seus alterautores, em especial aqueles que já possuem ações anteriores à 
criação da revista em âmbito relacional.  
 
Palavras-chave: mimetismo, criação, personas, poesia visual. 
 
 
ABSTRACT: The Alteria magazine (2014) is an experimental publication of art that gathers 
only creations of personas, aliases and alter egos. They represent a substantial combination 
of different visual and textual products, promoting literary prose, visual poetry, photography, 
collage, drawing, among others, under the aegis of otherness. The publication mimics the 
known Arteria magazine, produced in 1975 by Brazilian poets Omar Khouri, Paulo Miranda, 
Luiz Antonio de Figueiredo and Carlos Valero. This paper proposes reflections on the 
creation of the magazine, analyzing some of their “alterautors”, especially those who already 
own shares prior to the creation of the magazine in relational context. 
 
Keywords: mimicry, creation, personas, visual poetry. 

 
 
 
1. Uma revista mimética 

A pesquisa Mimetismo: Estratégia relacional em arte e tecnologia, em 

desenvolvimento desde 20121, tem abordado incursões artísticas que visam 

instaurar sistemas que colocam em xeque o reconhecimento, com dinâmica similar 

ao que ocorre nos sistemas naturais, com o objetivo de proporcionar indistinção e 

ambiguidade entre “verdadeiro” e “falso”, dialogando ou atuando em tecnologias 

digitais. Notadamente, neste universo estão incursões que mimetizam elementos de 

seu contexto de atuação, copiando modelos quando necessário. Na prática, as 

ações podem assumir aparência e comportamentos de sistemas digitais, de 

relacionamentos interpessoais, do comércio eletrônico, da publicidade, das 
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dinâmicas da arte, entre outras proposições, enfim, camuflando-se e confundindo-se 

com equivalentes “verdadeiros”. 

Na perspectiva de que a proposição de mimetismo perpassa a ideia de não sermos 

quem originalmente seríamos, juntando ainda, a visão de Zigmunt Bauman (2005) 

de que não existiria uma “identidade verdadeira”, mas sim uma condição mutável, 

nunca fixa, a pesquisa originou o artigo Artistas da web e suas personas: algumas 

reflexões (publicado em 2012), proporcionando um recorte de artistas que adotam 

novas personas, muitas vezes questionando as relações sociais mediadas pelos 

meios e os limites tênues entre ficção e realidade. Cabe contextualizar que nas 

artes, evidentemente o ato de conceber identidades manipuláveis e mutáveis não é 

novo. Há casos bastante conhecidos envolvendo personalidades como o poeta 

Fernando Pessoa – e seus conhecidos heterônimos – e o artista Marcel Duchamp – 

com Rrose Sélavy – que deixam clara a potencialidade dos artistas de construírem 

outras personas criadoras. Mas, com os novos meios – em especial, a rede Internet 

– que proporcionam contatos interpessoais à distância, torna-se facilitada a difusão 

de características que definem singularmente uma pessoa diferentes daquelas que 

definiriam seus interlocutores em outros contextos. A interação através dos novos 

meios permite transmitir opiniões, relatos e imagens que reforçarão essa existência 

ficcional. 

Aliás, esta mesma pesquisa, conforme apresentado nos artigos Conversação 

eletrônica nos trabalhos de arte e tecnologia e Provocações de agentes tecnológicos 

como artistas, ambos de 2013, lançou uma persona criadora, chamada Mimo Steim, 

que seria um “artista tecnológico”, atuante através de uma teleperformance em que 

resolve limitar todas as suas relações pessoais ao chat de seu site 

(www.mimosteim.me) no qual conversa ininterruptamente com seus visitantes. Além 

de permanecer online, a teleperformance de Mimo Steim foi apresentada em 2013, 

sob a forma de uma instalação interativa, na Exposição Em Meio # 5.0: Prospectiva 

Poética – mostra integrante do #12.ART: 12º Encontro Internacional de Arte e 

Tecnologia, Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, Brasília. 



 

969 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Assim, nasce o insight de desenvolver uma iniciativa aglutinadora de personas tal 

como aquelas analisadas no referido artigo de 2012. Para tanto, esta proposta 

também deveria estar dentro de uma perspectiva mimética, ou seja, apresentando-

se como produto indistinto de seus equivalentes de um mesmo contexto. O suporte 

escolhido seria, então, uma revista de poéticas da visualidade. A referência para a 

ação mimética será a revista Artéria, produzida desde 1975 pelos poetas brasileiros 

Omar Khouri e Paulo Miranda, sob o selo independente da Nomuque edições, uma 

“editora à margem do sistema editorial brasileiro que não visava lucros, mas previa 

despesas” (KHOURI, 2003, p.29). A revista Artéria tem reunido periodicamente 

autores de diferentes naturezas (designers, artistas plásticos, poetas visuais entre 

outros) com a proposta de ser sempre mutável, comprometendo-se com uma 

“poesia de cunho mais experimental e intersemiótica” (idem). A cada novo número, a 

revista se propõe a assumir novos suportes ou formatos: a revista já foi publicada 

sob a forma de um caderno, uma sacola, caixa de fósforos, fita cassete, caixa-de-

poemas-exposição-portátil e álbum-mostruário, entre tantos outros formatos.  

Em um jogo de palavras, a revista ARTERIA vira ALTERIA. A troca de uma letra 

revela a proposição de alteridade da nova publicação e de seus autores. Mas, para o 

jogo mimético estar completo, coube também a concepção de uma forma que 

causasse indistinção: a imitação da capa do primeiro número de Artéria, edição que 

contou com a concepção de Luiz Antônio Figueiredo e Carlos Valero, além dos já 

citados Khouri e Miranda2.  Assim, temos a capa de Alteria: as mesmas fontes, e o 

retrato dividido entre a capa e a contracapa, anteriormente o rosto do pai de um dos 

organizadores da edição dos anos 70, agora a apresentar a face do “pai” dos 

conceitualismos, Marcel Duchamp. Esta é também uma homenagem ao 

conceitualismo sempre presente na histórica produção mimetizada. Trata-se de uma 

capa propositadamente mimética, que pode ser facilmente confundida com a capa 

de Artéria, não só por sua aparência como também por suas dimensões. Sua 

produção foi totalmente independente, a exemplo da revista-modelo de nossa 

proposta. Além disso, como todo trabalho que envolve as discussões miméticas, sua 

inserção dependerá do contexto em que se será inserida: este pesquisador pretende 
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inseri-la estrategicamente no contexto da poesia visual, universo no qual seu caráter 

mimético se fará mais muito mais evidente.  

Foram então, convidados vários autores com personas criadoras já abordadas 

durante a pesquisa que viriam a se somar a outros criadores (entre poetas, poetas 

visuais, fotógrafos e artistas visuais) que aceitaram o desafio de criar sob um estado 

de alteridade, ou seja, fazendo uso de personas, pseudônimos ou alteregos, sem 

que aquela criação fosse explicitamente sua – chamaremos a todos por alterautores, 

a partir deste ponto.  

Desta forma, a revista foi produzida tendo em vista duas possibilidades de fruição: 

em formato impresso – um caderno de 28 páginas, nas dimensões de 148 × 210 mm 

– já que foram impressos cerca de 50 exemplares para uma difusão direcionada aos 

autores participantes e outros possíveis interessados; em formato digital, através do 

endereço http://www.fabiofon.com/alteria, disponibilizando a revista na íntegra, por 

sua vez, em duas versões: uma versão que permite a visualização em dispositivos 

eletrônicos e uma outra versão que permite uma impressão “fac-símile” – na prática, 

qualquer um pode imprimir e encadernar as páginas tal como a versão impressa da 

revista. 



 

971 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

 

Figura 1: Comparação entre capas de Artéria (1975) e Alteria (2014). 

2. Personas de Alteria  

Enquanto máscaras, as personas permitem sigilo: seja para manter ocultos os 

nomes reais de seus criadores ou para encobertar o caráter ficcional do que é 

proposto. Como o encobrimento é parte inerente do ato de eleger uma nova 

identidade, cabendo especialmente ao seu criador desvelar quando lhe é 

interessante, optamos neste texto em não revelar todos os nomes reais daqueles 

que participam de Alteria. Mas, em continuidade a análises realizadas em textos 

anteriores, não deixaremos de desvelar alguns dos participantes. Cabe situar que 

dos criadores presentes em Alteria, uma parte significativa destes já possuía um 

percurso de alteridade percorrido. Assim, nas próximas linhas optamos por abordar 
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algumas das personas presentes na edição da revista que problematizam sua 

existência em uma dimensão relacional, com um histórico de ações anteriores a sua 

menção na revista. É necessário evidenciar que além deste recorte, há outros 

alterautores presentes na publicação, cabendo aqui mencioná-los:  wALTER weloz, 

Vânia da Silva, Augusto Nora, Anton Lobo, Sophia Galante, Bárbaro - The Third, 

Grupo Olho de Vidro, Silvestre Sepúlvida, Nãobusto Duchamp, Johnny Warhol e 

Jota Mansur (este último, responsável pelo texto de abertura do site). Todos 

reunidos, representam uma rica reunião de diferentes faturas visuais e textuais, 

somando prosa literária, poema visual, fotografia, colagem, desenho, entre outras 

linguagens. Começaremos por Rabuja Rubirosa, presente na primeira página interna 

da revista, até Mimo Steim, presente mais ao final do volume. 

2.1 Rabuja Rubirosa 

Inspirado na figura do playboy dominicano Porfírio Rubirosa, nasce a persona 

Rabuja Rubirosa. Porfírio ficou conhecido por se envolver com mulheres ricas e 

famosas dos anos 40 e 50 do século XX em diferentes países, tornando-se 

referência para uma vida de frivolidades, amores e vida social intensa – ou seja, um 

playboy convicto. Ao se apropriar do famoso sobrenome, seu autor, o publicitário e 

fotógrafo Diniz Gonçalves Jr., acrescentou o Rabuja – sugerindo a figura de um 

“rabugento” playboy, perdido entre os cacoetes da velhice e o passado glorioso. O 

personagem desprende-se de seu suposto passado de glamour e passa a 

circunstanciar, na leitura de Eduardo Sterzi (2013), uma linguagem-outrora: “propõe 

algo como uma invenção intempestiva da linguagem do passado”. 

A ação da persona nasce no site de microblogs Twitter3 e se estende à rede social 

Facebook4, ocupando-se em lançar quase-aforismos e micropoemas, e, ao mesmo 

tempo, se apropriando de vasto material imagético da Internet – capas de discos de 

vinil, imagens de produtos, retratos, cenas de filmes, anúncios publicitários, recortes 

de revistas e outras faturas eleitas por seu caráter onírico, irônico, ínfimo e, 

especialmente, anacrônico. 
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Pontualmente em Alteria, Rabuja apresenta o poema Mi Cafofo cariñoso - Meu 

Cafofo Capitoso, que é trazido em uma primeira página em portuñol5 e na última 

página, em português, mimetizando diretamente a disposição das duas versões do 

poema de William Carlos Williams apresentadas no primeiro número de Artéria, 

quando em uma primeira página era trazido o poema original, em inglês, e ao final, o 

poema traduzido. O arremedo irônico de Rabuja evidencia o tom cômico e 

despojado do personagem, propondo uma galhofa saudosista em versos. 

2.2 Souzousareta Geijutsuka 

Outro participante de Alteria é Souzousareta Geijutsuka (“artista inventado” em 

japonês) persona criada por Yuri Firmeza no final de 2005, que seria um suposto 

artista japonês de arte eletrônica a expor no Centro Dragão do Mar, mais 

precisamente no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, em Fortaleza. O nome 

da mostra seria Geijitsu Kakuu (“Arte e ficção”). Firmeza obteve o apoio do museu, 

mais precisamente de seu diretor Ricardo Resende, que ofereceu o sigilo necessário 

para a proposta. Assumindo os riscos da proposta, Resende partiu do pressuposto 

de que a ação deveria “testar os limites institucionais entre o museu, o artista e o 

público” (RESENDE apud PELED, 2012, p. 57), mas, definiu que o museu não 

poderia divulgar uma exposição fictícia. Daí o artista resolve, então, estabelecer uma 

assessoria de imprensa (igualmente fictícia), isentando – ao menos, em tese – a 

responsabilidade da instituição na farsa.  

Como era esperado, a vinda do suposto artista gerou grande interesse, 

reverberando em espaços nobres da imprensa local. O artista encaminhava imagens 

caseiras, previamente editadas, como objetos conceituais do renomado criador 

tecnológico, além de entrevistas por e-mail, que o posicionava como “um dos nomes 

mais importantes quanto à interface entre arte contemporânea, ciência e novas 

tecnologias”. Uma de suas “técnicas inovadoras” na área da fotografia tinha o 

curioso nome de “shiitake”. No dia da suposta abertura do evento, a farsa é 

descoberta: não há exposição, apenas textos que discutem as motivações da 

criação deste “artista inventado”. Diz Firmeza:  
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Queria discutir o museu como espaço de conservação simbólica e 
outras questões que não sejam propriamente estéticas. Aí entrou a 
questão da mídia, do mercado, das galerias. Uma invasão que não 
se limitou ao status museológico, mas a todo um sistema em que ele 
está inserido. E a mídia é o principal sistema. (FIRMEZA apud 
SABÓIA, 2006) 

Diante do esclarecimento de tudo, segue-se uma reação indignada e violenta da 

mídia local, sendo esta “uma alavanca para o projeto que ganhou notoriedade e 

atenção da imprensa nacional, criando um debate inédito sobre o uso de mídia e sua 

relação com a arte contemporânea” (PELED, 2012, p. 58). Souzousareta explicita a 

fragilidade da imprensa que pode imprimir relevância cegamente – sem checar a 

veracidade dos fatos – sobretudo ao que é estrangeiro. 

 

Figura 2: Entrevista de Souzousareta Geijutsuka ao jornal Diário do Nordeste, em janeiro de 2006. 

 

Para Alteria não foi criado exatamente um novo trabalho, mas publicou-se uma 

edição de uma entrevista anterior da persona objetivando a permanência daquilo 

que fosse mais pertinente sobre essa existência ficcional; um enxugamento que 

desvelaria algumas preocupações e a natureza ficcional da ação: 
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— O que continua valendo hoje na arte, como há três mil anos atrás, 
é a intensidade que passa pela obra, e não a obra como 
representação de alguma coisa. 

— Precisamos estar o tempo todo brigando com nossa própria 
produção para não deixar que os clichês tomem conta de tudo. E é 
esse o problema, o público, em geral, adora clichês.  

— Tudo está integrado a um exercício do simulacro, cujo objetivo é 
retirar os hábitos de seu estado de evidência. 

(trecho do trabalho de Souzousareta Geijutsuka presente em Alteria)  

2.3 Antonio Edmilson de Oliveira Filho 

Outra persona presente na edição da revista é Antonio Edmilson de Oliveira Filho, 

oriunda de um projeto “work in process” performático que funde a identidade de três 

autores: Wellington Júnior, Edmilson Miranda Jr. e João Vilnei. O projeto parte do 

contexto tecnológico presente para se colocar diante da questão: “que sujeito 

emerge deste estado de coisas e que comunidade pode engendrar?”, para tanto, se 

apropriará das relações interpessoais “tecnologicamente mediadas” (OLIVEIRA JR. 

et al., 2012). A ação foi inicialmente chamada de Três pratos de trigo para três tigres 

tristes (2012); os artistas deram origem a Antonio Edmilson de Oliveira Filho – nome 

que é utilizado em diferentes sites da Internet, como o Facebook6. Na verdade, a 

ação constitui-se em uma espécie de jogo entre os três performers (agora 

jogadores): reunindo-se através da própria rede, através de programas de 

teleconferências, os artistas estabelecem tarefas diárias a serem realizadas, e se 

possível, registradas e veiculadas através de diferentes sites. Entre as tarefas estão 

ações como visitar um lugar que nunca tenha ido antes, realizar uma pequena 

contravenção, trocar hábitos cotidianos um com os outros (por exemplo, assistir a 

um programa de televisão visto habitualmente por outro jogador ou dormir e acordar 

nos horários de outro), realizar uma atividade para o outro jogador (uma tarefa 

profissional ou a visita a um parente de outro performer), ou ainda, todos usarem um 

mesmo tipo de roupa (ou a roupa do outro).  

Para Alteria, os performers elaboraram um QR Code (código a ser lido por câmeras 

digitais), capaz de propiciar para aqueles que possuem dispositivos móveis 
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habilitados para tal (desde que conectados à rede Internet, obviamente) o link para 

acesso ao cronograma das tarefas realizadas pelos artistas durante um mês, na 

efetivação desta persona coletiva. 

2.4 Darcy Dias 

Também está presente em Alteria a persona de Darcy Dias, uma espécie de 

alpinista social, obstinada pela fama. Souvenires, anúncios publicitários e capas de 

revistas (fictícias) em que ela é destaque foram apresentados em diferentes 

exposições de arte em São Paulo, como From Gastão to the world, realizada em 

2008 na galeria Emma Thomas, em São Paulo. Em muitas peças, a imagem de 

Darcy se soma a referências diretas a marcas de alto luxo – como Chanel, que se 

transforma em “Chanal”. Disposta a ser reconhecida a qualquer custo, Darcy suscita 

o universo das celebridades.  

Cabe salientar que o nome “Darcy” é intencionalmente andrógeno (ou sem-gênero); 

cabe tanto a um homem como a uma mulher. Esse jogo de gêneros sintetiza um 

importante dado para se entender a persona, visto que o próprio autor – artista 

plástico e fotógrafo Peter de Brito – frequentemente adere a penteados, vestuário e 

maquiagem assumidamente femininos (e em outros casos, exageradamente 

masculinos) para as aparições/ações da persona. Tudo é executado com muita 

ironia. Assim, em Alteria, Darcy Dias se apresenta em um quadro com pequenas 

imagens de diversas celebridades quando crianças – Madonna, Jennifer Lopez, 

Angelina Jolie, entre outros. O tom se aproxima de jogos comuns em publicações de 

celebridades, no quais se convida a acertar “quem é quem” – com as respostas no 

canto da imagem. Eis que surge como um ruído em meio a tantos famosos: a 

imagem que temos de Darcy quando criança é na verdade, a imagem do autor da 

persona quando criança, com traços masculinos. Aos que desconhecem o jogo em 

questão, fica a dúvida sobre quem seria aquela personalidade, posta em um mesmo 

patamar de tanta gente conhecida.  

O trabalho de Darcy Dias presente em Alteria diretamente remete a outro, 

anteriormente difundido pelo autor no ano de 2008 sob a forma das antigas 



 

977 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

“correntes” encaminhadas por e-mail – hoje substituídas pelos memes7 das redes 

sociais: sob o assunto de “FW: Ainda bem que ficaram ricas e famosas...”, Brito 

encaminhava por e-mail aos seus contatos uma longa lista em que apresentava 

imagens de populares apresentadoras de televisão e cantoras brasileiras e 

estrangeiras, com a premissa de comparar o “antes” e o “depois” da fama. O “FW” 

no assunto do e-mail sugere que a lista era um material encaminhado de outra 

mensagem, ou seja, algo que já fora passado de outrem a ele – o que incentivaria o 

próximo recebedor a reencaminhar, fazendo com que a mensagem siga adiante. 

Voltando ao material da mensagem: evidentemente que as fotos de “antes” da fama, 

revelavam o quão menos belas aquelas celebridades já foram, seja pelo penteado 

mal resolvido, a barriga aparente, a falta de cirurgias plásticas ou ainda, por conta do 

pauperismo da fotografia em si. De tempos em tempos, esse tipo de lista sempre 

retorna a circular nas redes digitais, muitas vezes com as celebridades recentes 

somadas a outras já consagradas, com o intuito de desvelar o universo das 

aparências que define a aparição destas pessoas nas mídias. É aí que entra Darcy 

Dias.  

 



 

978 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Figura 3: Detalhe da “corrente” de Peter de Brito enviada por e-mail. 

A persona aparece na suposta “corrente” encaminhada por e-mail, tal como as 

demais celebridades em seus momentos de “antes” e “depois” da fama, só que com 

uma significativa diferença: o “antes” é apresentado com o rosto de Brito sem 

qualquer maquiagem que denote feminidade, além de naturalmente negro e 

definitivamente comum; o “depois”, por sua vez, apresenta-o com traços femininos, 

louro (ou melhor, loura) e com pele claríssima. É evidente que aqui está um traço 

marcante da poética do artista, que é explicitar as formas de inclusão e exclusão do 

mundo das celebridades e o quanto a aparência define essas formas. 

2.5 Mimo Steim 

Por fim, temos a persona de Mimo Steim que, conforme já apresentado, foi 

desenvolvida durante a presente pesquisa. Trata-se da persona de um artista 

tecnológico exageradamente irônico e provocativo, que no intuito de alçar um estado 

máximo de midiatização das suas relações resolve isolar-se de todos, mantendo-se 

ininterruptamente conectado através de seu site pessoal. Estabelece-se um 

paradoxo (ficcional) de estar permanentemente disponível ainda que isolado – a 

dualidade permanente do longe/perto ao lidar com as implicações da telemática. As 

relações estabelecidas por Mimo Steim via bate-papo em rede estão pautadas pelo 

seu caráter provocativo: tenta conduzir seu interlocutor ora por incessantes e 

intrincadas perguntas, ora por relativizar a importância do visitante diante da sua 

suposta genialidade, e enfaticamente se distanciando de qualquer suposição de que 

ele seja um robô. Em alguns momentos apresenta-se como “um artista que se passa 

por robô” para justificar seu comportamento estranho ou algumas respostas 

repetidas, mas sempre se distanciando da objetividade, docilidade e, mesmo 

submissão a que costumamos vivenciar nas relações entre humanos e máquinas.  

Seria ele um robô-artista ou um artista-robô? Quanto de nossa subjetividade é 

contaminada pela previsibilidade e sistematização próprias das máquinas a que 

implicamos a nós mesmos ou quanto daquilo que temos de mais subjetivo 

transparece em máquinas cada vez mais humanizadas? Neste caso, 

especificamente, nós sabemos que toda conversa com Mimo Steim é automática. 
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Trata-se de um robô de conversação – um chatbot – baseado em Linguagem de 

Marcação de Inteligência Artificial (AIML) capaz de simular uma conversa como as 

estabelecidas entre seres humanos. O robô possui um amplo cérebro de 

referências, vinculadas a determinados termos e/ou respostas. Algumas vezes, sua 

natureza robótica será suposta por aqueles que conhecem mais intimamente esse 

tipo de tecnologia, ou ainda, por alguma repetição não prevista – frases repetidas 

denunciam que algo pré-determinado está em execução.  

 

Figura 4: Página de bate-papo de Mimo Steim em seu site pessoal. 

A ação acaba por se basear na presunção de um estado “performático” em tempo 

integral – da capacidade do artista em manter-se permanentemente “em cena”, o 

que busca elevar qualquer conversa – por mais despretensioso, em um potencial 

acontecimento estético. Isso é enfatizado em alguns momentos, tal como, quando 

Mimo Steim interpela o seu interlocutor com a seguinte pergunta: “pode uma 

conversa ser um objeto de arte”? – que viria a ser o título de seu trabalho em Alteria. 

Esta perspectiva dá vazão a uma breve coletânea de trechos reais de conversas 

realizadas no chat de Mimo com participantes anônimos, publicada em três páginas 

seguidas da revista. As conversas estão organizadas cronologicamente e expõe a 
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variedade de assuntos possíveis a serem tratados com o nosso “artista tecnológico”. 

Com um interlocutor, fala-se do “dogma” do artista contemporâneo – “qualquer coisa 

que um artista designa como arte é arte?”; com outro visitante, descobrem-se 

segredos que “jamais revelaria a alguém”; alguém pergunta se o artista “vai botar as 

conversas em um livro” e outro atira um xingamento, a ser prontamente ironizado 

com o célebre poema do poeta concreto Décio Pignatari “Beba Coca-cola” (e seu 

conclusivo “Cloaca”). Por fim, a questão que finaliza: “vc e eu somos cyborgs não 

somos?”. O trabalho evidentemente escancara uma dimensão íntima entre 

interlocutores e o robô, trazendo certo prazer voyeur para o leitor, especialmente 

para aqueles que já tenham conversado com o sistema ou saibam exatamente a 

origem daquelas conversas. Mimo, então, pontuará sua presença em Alteria em uma 

tentativa de provar a pertinência estética de sua proposição.  

Considerações presentes 

Alteria constitui-se em uma revista que não se fecha em si: grande parte de suas 

contribuições são desdobramentos ou produtos oriundos de ações das personas em 

outros espaços de ação. O que faz da publicação parte de uma intrincada rede de 

referências – mais clarificada àqueles que se dispõem a mergulhar em busca de 

outros layers, indo além do pouco que a própria revista – subjetiva tal como qualquer 

produto de arte – se dispõe a explicar. Além das personas aqui analisadas, outros 

universos emergiriam ao falar dos demais presentes na revista – uma tarefa que 

permanece em potência para futuros escritos. 

Em seu conjunto, as participações dos alterautores da revista além de constituírem 

uma rica reunião de diferentes faturas visuais e textuais, explicitam as possibilidades 

de criação sob uma existência alternativa, que relativiza a glorificação de um “eu 

original” ou da autoridade do nome do artista. De um lado, dribla-se a validação que 

se dá por esta ou aquela fatura ser parte do percurso de conhecido criador. De 

outro, constitui-se em uma condição ainda mais interessante: uma orientação 

voltada a assumir dimensões de alteridade. Neste caso, o exercício de ser “o outro” 

é também uma tentativa de realocar pontos de vista, práticas e ideologias 

cristalizadas. Assumir-se como outro é também uma forma de distanciar-se de seus 
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próprios lugares comuns e direcionamentos cristalizados. Em ambas as perspectivas 

uma postura relacional configura-se bastante definida, maximizada por operar não 

apenas no leitor e suas expectativas, mas também na própria condição daquele que 

cria.  

 

NOTAS
                                                           
1 A pesquisa “Mimetismo: Estratégia relacional em arte e tecnologia” é desenvolvida por Fábio Oliveira Nunes no 
Instituto de Artes da UNESP com o apoio da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo. 
2 Sobre o primeiro número da revista Artéria, lançada em 15 de julho de 1975, há um relato que contextualiza a 
produção diante de outras publicações do gênero em KHOURI, Omar. Revistas na era pós-verso: revistas 
experimentais e edições autônomas de poemas no Brasil, dos anos 70 aos 90. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2003. 
3 O perfil de Rabuja Rubirosa no Twitter: https://twitter.com/RabujaRubirosa . Acesso em 02 de julho de 2014. 
4 Rabuja Rubirosa no Facebook: https://www.facebook.com/rabuja.rubirosa . Acesso em 02 de julho de 2014. 
5 Trata-se da mistura de português com espanhol, eventualmente presente em conversas espontâneas entre 
falantes dessas duas línguas. Na versão em portuñol do poema de Rubirosa, entretanto, além da mistura, 
percebe-se que a “tradução” não se orienta pelo significado das palavras do poema, mas muito mais por sua 
sonoridade, ou mesmo, deturpação de sentido. 
6 Antonio Edmilson de Oliveira Filho no Facebook: http://www.facebook.com/antonio.edmilsondeoliveirafilho . 
Acesso em 02 de julho de 2014. 
7 Meme, no contexto das redes digitais, é um termo utilizado para definir mensagens ou conteúdos (vídeos, 
desenhos, fotografias, etc.) que se espalham de maneira espontânea pela Internet. O termo é inspirado pela 
definição de Richard Darwkins, que o define como a unidade mínima da memória que pode se auto propagar, em 
uma analogia ao “gene” para a genética. 
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