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RESUMO: O texto mostra e questiona duas experimentações: a Oficina Ações CriAdas 
e CriAtíveis (Paço das Artes/SP) e a Imersão CriAtiva, Comedorias, Palavras e Quilos 
(Memorial da América Latina/SP). Nas Ações CriAdas analisamos percursos criativos de 
artistas contemporâneos que exploram o tema “comer e atos de comer” e nas Ações 
CriAtíveis, as experimentações poéticas dos alunos-professores. Artes visuais, literatura, 
filosofia, cinema, história, saberes andarilhos e errantes foram os pontos de partida para 
proposições estéticas, estésicas, práxis colaborativas em espaços educacionais, 
culturais, ONGs, ruas, cidades. Abordamos as visibilidades mínimas do cotidiano, “ditas 
populares”, considerando universos pessoais/coletivos, memórias, histórias, 
provocações, “mínimos-catados-poiésis”, agregados e colocados em circulação, no 
sistema da arte, fora dele, entre-lugares. 
 
Palavras-chave: Arte contemporânea, artes visuais em comunidades, proposições 
estéticas colaborativas. 
 
 
 
ABSTRACT: This text shows two trials: two workshops Ações CriAdas e CriAtíveis (Paço 
of Arts/SP) and Imersão CriAtiva, Comedorias, Palavras e Quilos (Memorial da America 
Latina/SP). In these actions created we analyzed creative pathways of contemporary 
artists exploring the theme "to eat and acts of eating", the poetic experiments of student-
teachers. Visual arts, literature, philosophy, film, history, knowledge and errant wanderers 
were the starting points for aesthetic propositions, esthesics, collaborative practice in 
educational, cultural, ONGs spaces, streets and cities. We approach the minimum 
visibility of everyday life, "named as popular", considering personal/collective universes, 
memories, stories, teasers, “minimum pick up-poiesis", aggregated and put into 
circulation, in the art’s system, outside, between places. 
 
Key-words: Contemporary art, visual arts in communities, aesthetics proposals 
collaborations. 
 
 
 

O andarilho é um antipiqueteiro por vocação.  
Ninguém o embuçala.  

Vagabundear é virtude atuante para ele. 
O próprio esmo é que o erra. 

Manoel de Barros 
Introdução 

O texto em episódios, cenas e cenários de ações compar-trilhadas inquietas e 

invenções incessantes, interliga comidas-corpos-presenças-ambiências-cidades-
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lugares-dúvidas. 

episódio UMemUNS 

Inter.dependemos de uns e dos outros, somos estrangeiros de nós mesmos. 

Criamos em aula, estrangeirices “à esmo de um vazio.cheio”, apostando em 

ações mini-políticas, ao invés de micro, macro políticas, e da denominada 

“educação popular”. Dialogamos com Sakir Gokçebag, Tiravanija Rirkrit, Regina 

Silveira, Débora Bolsoni, Amilcar Parker, Ana Mae Barbosa, Virgínia Kastrup, 

Gilles Deleuze, Felix Guattari, Milton Santos, João Cabral de Melo Neto, Gabriel 

Axel, Italo Calvino, Amálio Pinheiro, Lezama Lima, Suely Rolnik. 

episódio DOiSemDUPLaS 

As duas Oficinas começam com atos de comer e beber juntos e as categorias: 

“fazedores, comedores, cozinháveis, comíveis, famintes, fomedores, 

com.mentes”. Na primeira Oficina, pão-folha rasgado com as mãos, de mão-em-

mão, vinho bebido em mini-copo, feijão catado (poema, catamentos), o per-formar 

Matérias Corpo Ambiências. Na segunda Oficina, o ambiente invadido por 

especiarias e o sequilhos de milho, o per-formar Matérias Corpo Ambiências 

Lugares Memórias – imediações do Metrô na Barra Funda, SP. Os materiais não 

eram lápis, pincéis, nem tintas. Mas arroz, café, feijão, soja, manteiga, limalha de 

ferro, bananas não-comidas, de verdes a mofadas. E a palavra posterior, 

“silenciados”, impressas e coladas nos plásticos envolvendo todos os objetos e 

seus conteúdos, os comíveis anteriores. 

episódio TrÊSemTrÊSES 

Os pensadores artistas, poetas, filósofos, provocadores fizeram contaminar “um 

fora dentro mantendo o fora” ampliado e mostrando frestas entre culturas. O 

“popular” foi trabalhado como saberes não-domados, saberes pelos intervalos, 

intensivos de “fôrças” do mundo a pedir “fórmas” de criação na arte e na vida. 
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episódio QUA(r)TrOemQUATrOS 

Trabalhamos nas frestas “criatíveis” que escapam nas 

aulas.trabalhos.poiésis.colaborativas em arte; nas pesquisas em arte 

contemporânea, fragilidades e potências; nas visibilidades do que nos des.a.loca 

para territórios movediços. 

episódio CincOemC(S)iMCOS 

Provocações para os participantes levantarem questões sobre a “cultura popular” 

e “estudos culturais”, em seus trânsitos, contágios, hibridismos, mestiçagens 

questionando a ideia de purismo e/ou primitivismo do “popular”. 

episódio UMemUNS 

Só é belo o que é necessariamente belo.  

Kandinsky 

 

Atuamos em atos de transição. A proposta não parte de criação de identidades, 

não herdamos sequer as subjetivações, somos migrantes, mestiços, abertos,  

(Amálio Pinheiro). Vivemos subjetivações em contaminações proliferantes e 

colaborativas – sou-um-em-muitos-sempre, a cada instante. As palavras e as 

imagens são organismos vivos, esferas polimorfas nas dimensões intra (eu 

comigo, você com vocês, ele com eles), inter (eu com você, vocês comigo, uns 

com outros), entre (as espessuras, as finuras culturais em miscigenações). As 

imagens podem ser consideradas como pertença de mundos e como sustento, 

afetam e se deixam afetar, pro(in)duzem, (des)estabilizam, criam e inventam 

partículas sensíveis. As imagens são inter-Ações; os atos estéticos são 

configurações das experiências sentidas e compartilhadas. Arte é rede imbricada 

nas subjetivações “criatíveis”. Arte é campo ampliado, ecosistemas estéticos, 

estésicos e não sistêmicos muito menos sistematizados. A lógica é ecosófica, a 

ecologia é ambiental, os acontecimentos são incidentes mais do que acidentes. 

São fissuras, quebras em linhas anteriormente contínuas peles e superfícies 
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mutantes. Eco de ecologia contém oikos, casa habitat, meio natural, ambiências 

em estados de criação incessantes, e não apenas ambientes modificados, ou 

mesmo inventados. Em nossas experimentações, as ambiências são de mini 

espessuras frágeis, delicadezas e colaborações de cada um com o outro e, de 

todos com todos. O trabalho se realiza somente com a cumplicidade do outro ou 

de outrem. 

Felix Guattari trabalha com as três ecologias, o meio ambiente, as relações 

sociais e as subjetivações humana(s), modos de viver no(s) mundo(s), atrelados e 

imersos numa revolução midiática, “pós-industrial, pós-máquinas”, acionando as 

mínimas potências de transformação do sensível. Os coletivos que se fazem e se 

desfazem, são zonas moleculares de sensibilidades, sociabilidades, compartilhas, 

desejos-desejantes que vingam, fincam, furam o ser movediço, o ser que nunca é. 

Você próprio terá de encontrar algo que desperte seu corpo vibrátil, algo que 

funcione como uma espécie de fator de a(fe)tivação em sua existência. Pode ser 

um passeio solitário, um poema, uma música, um filme, um cheiro, ou um gosto... 

Enfim, você é quem sabe o que lhe permite habitar o ilocalizável, aguçando sua 

sensibilidade à latitude ambiente (Suely Rolnik). Penso e atuo no ilocalizável em 

ecossistemas estéticos e estésicos; em acontecimentos, atos, situações; em 

agrupamentos de pessoas, escolas, museus, instituições culturais; em casas, 

ruas, cidades, nos quais acontecem processos contínuos de dinâmicas frágeis, 

mobilidades fugidias, equilíbrios precários, organicidades tênues, inteligências 

(in)adaptáveis, cartografias artístico-estéticas. Os dispositivos de agregação 

agregação e de circulação acontecem no coletivo, quer no sistema da arte, quer 

fora dele.    

Há uma ecosofia mental: corpos e fantasmas de corpos, halos de corpos, corpos 

e sombras, vidas/mortes/vidas agregadas/latências de in(com)possíveis. Se 

instala, assim, um work in progress, in process, no plural – um-se-por-a-ser – 

partilha de ocupações em lugares. A educação, em seu sistema “fôrmático”, ainda 

precisa da “sala de aula”, das “carteiras umas atrás das outras”, permitindo que 

nucas sejam vistas, mas não o rosto com sua(s) rostidade(s) (Deleuze). Os 
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mínimos sensíveis são, muitas vezes considerados “perigosos”. As práticas 

ecológicas se dão nas macro, micro e nas minipolíticas do(s) desejo(s) e das 

subjetivações, dos assalariados, dos não-garantidos, das subjetividades elitistas e 

campesinas, das subjetivações em campos ampliados de diferenças sutis. 

Busquemos essas diferenças mínimas e as latências pulsantes do vivo, aa serem 

esboçadas e visivas. Busco, nesses desenhos de sabores mínimos, esse vivo-

pulso em latencia. Não somente os rostos, mas a rostidade- corpo-vivente, com 

toda sua fragilidade e suas inquietações. Pergunta Deleuze: como desfazer o 

rosto, liberando em nós as cabeças exploradoras que traçam linhas do devir? 

(Gilles Deleuze e Claire Parnet, em Diálogos, p. 59) 

Para Jacques Ancière, o regime estético da arte é a ruina do sistema de 

representação, desfaz o tema e a representação, pensa a vida dos anônimos – 

“menos é mais” (minimal is more). Pensando assim, é necessário investirmos em 

modos de visibilidade além das visualidades. Visibilidade é construção por muitos, 

vendo, perguntando, vendo mais e mais vezes, explorando o pensado, o 

“conferido”, o “constatado” e as frestas das linhas de fuga que deles escapam e 

mostram visibilidades buscadas e não “as encontradas”, Picasso afirma, eu não 

busco, eu encontro. Visivilidades são fabricações que geram perguntas, mais do 

que respostas (Por uma pedagogia da pergunta, Paulo Freire). Os atos estéticos 

são configuração da experiência coletiva: modos de sentir e “fôrças” de 

subjetividade eco-políticas, além das “fórmas” (o acento diferencial caiu, mas 

preciso deles, por favor). 

episódio DOiSemDUPLaS 

                              

                                           Ações CriAdas & CriAtíveis 
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Feijão espalhado na longa mesa. Arroz misturado. Comidas populares, do dia-a-

dia brasileiros. Toalha vermelha. Desenhos das pessoas. Catar os feijões, separar 

o arroz. Com o catado, construir poiésis (não vale enfileirar, agrupar, juntar sem 

pensar). Desafios se instalam para as aulas seguintes. O tema passa a ser “catar 

feijões em casa”, em sentido ampliado. Assumir o ato de criação como prática 

cotidiana. Viver uma semana de “catamentos”, deambular, ver-ouvir as coisas e 

dar-lhes “fórma” a partir das “fôrças” do mundo. Brindar com vinho em mini-copos, 

mini-gestos, quase-rostos com rostos. Comer pão-folha rasgado com as mãos, 

sem aparatos, pão e vinho, partilhas para as Ações CriAtíveis a serem 

trabalhadas numa semana e nas outras. Apresentação aos colegas e inter-

relações com um tema ou assunto escolhido e acolhido, com fragmentos da 

história da arte, com a fatura e conexões com outras áreas de conhecimento, 

enfatizando a arte e seu ensino. De que modos podemos ativar as sensações de 

“catamentos” para gerar poiésis, quer sejam em salas de aula ou em espaços 

formados por comunidades flutuantes, movediças, que se formas e, rapidamente, 

se desfazem?  

Catar Feijão  

João Cabral de Melo Neto 

1. 

Catar feijão se limita com escrever:�joga-se os grãos na água do alguidar�e as 

palavras na folha de papel;�e depois, joga-se fora o que boiar.�Certo, toda 

palavra boiará no papel,�água congelada, por chumbo seu verbo: pois para catar 

esse feijão, soprar nele,�e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 

2. 

Ora, nesse catar feijão entra um risco: o de que entre os grãos pesados entre� 

um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar 

dente.�Certo não, quando ao catar palavras:�a pedra dá à frase seu grão mais 

vivo: obstrui a leitura fluviante, flutual, açula a atenção, isca-a como o risco.    
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Leio o Museu dos queijos, de Italo Calvino, em Palomar. …Mas se em lugar do 

queijos vir nomes de queijos, conceitos de queijos, significados de queijos, 

histórias de queijos, concursos de queijos, psicologias de queijos, se – mais do 

que souber – pressentir que por trás de cada queijo existe tudo isso, eis que seu 

relacionamento se torna muito mais complexo (p. 67). Se por trás de cada sabor, 

vierem nomes, conceitos, significados, histórias, concursos, psicologias… no 

sistema da arte e seu ensino, de que modos podemos ativar devires? Quanto a 

formas, consistências, materiais estranhos, experimentações? Cada queijo, cada 

sabor é uma enciclopédia. Esta loja de queijos é um dicionário. Como construir 

dicionários de sabores a partir dos saberes e sensações advindas de paisagens 

comíveis e comentes? 

 

                                     

                       Imersão CriAtiva, Comedorias, Palavras e Quilos  

Durante 5 semanas, realizamos a Imersão CriAtiva: Comedorias, Palavras e 

Quilos, na Galeria Marta Traba, no Memorial da América Latina, em São Paulo. 

Em tardes e tardes, pessoas-passantes eram recebidas num ambiente chamado 

Gabinete de Comedorias. Ali estavam pequenas louças brancas e especiarias 

que aumentavam, dia-a-dia, em fartas quantidades. O cheiro invadia o ambiente e 

o nariz dos chegantes, convidados a degustar pela memória, um sabor de 

infância, de adolescência, de adultidade. Numa mesa longa, na primeira semana, 

uma penca de bananas maduras. Na segunda, as bananas foram descascadas e 

ensacadas em plásticos. Na terceira e quarta, mofaram. Na quinta, foram 
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etiquetadas com a palavra “silenciados”. O Memorial da América Latina, fora 

antes, Largo da Banana, local dos tropeiros, passaporte para abastecer a “grande 

São Paulo”. Hoje, é local de trânsito entre metrô, terminal de ônibus, trem, desova 

de presidiários em seus dias de folga, dias de indulto no Dia das Mães, no Natal, 

em datas chamadas de “especiais”. A Barra Funda é uma barra afundante. Por 

isso, a Imersão, em local onde anteriormente funcionava a cozinha do restaurante 

do Memorial (em tempos inaugurais, hoje desativada). As pessoas degustavam 

os sabores, contavam histórias e memórias neles adensadas, tinham que 

escolher uma cor dentre as linhas de bordar, coloridas, à disposição. Tinham que 

pensar, escolher a dimensão do sabor e o tamanho da linha. Depois, esticar da 

parede até ao Gabinete de Comedorias, escrevendo na parede preta, com giz 

branco, o nome da comida, sobremesa, sorvete, “o degustado”. Assim, 

construímos uma Cartografia de Sabores, com os nomes de 38 degustações. 

Essa Imersão contrói mínimos coletivos de sabores-saberes errantes, andarilhos, 

devires coletivos enunciando passagens que escapam, receitas-memórias 

“medidas” por escapatórias – cores e linhas. Receitas inventadas foram escritas, 

misturando aromas e lembranças de comíveis de outros tempos e lugares, além 

da Barra Funda. No final, os nomes colocados na parede foram apagados, 

deixando apenas contaminações, ecos, rastros…                

episódio TrÊSemTrÊSES 

Conheço-o a ti mesmo, conhece-te ao outro.  

Noemi Jaffe 

Arte é testemunho do encontro; um modo de articulação entre maneiras de fazer, 

formas de visibilidade; modos de pensabilidade; ideia da efetividade do 

pensamento, um conhecer a ti que eu nem conheço, um conhecer a ti-outro-em 

mim. A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que não é 

visto; ver para dizer; propriedades do espaço; propriedades do tempo. Arte é 

forma de inscrição de sentido de comunidade e de circulações aleatórias. 

Superfície é uma forma de partilha do sensível, é potência heterogênea, potência 

de pensamentos compartilhados, saber transformador o pretenso “sabido” em 
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não-saberes, intenção do (in)intencional do que escapa, da borda da ferida com 

seu dentro e seus foras. O estado estético é suspensão, momento em que a 

“fôrça-forma” é co-presença de temporalidades e de espacialidades 

transgressoras. As fricções da arte e da política são heterotipias e não apenas 

utopias, são partilhas de sensíveis, mínimos que nos (a)tentam sem cessar. 

Atos de comer, saborear, degustar, compartir são essas camadas mínimas de 

uma boca focinho que não apenas come, mas engole, expele, expande mundos. 

A boca e os atos de comer – as paisagens comíveis – são frestas para devires. 

Nas pesquisas em arte, busquemos os mapas do visível e de (in)visíveis a devir; 

trajetórias entre o visível e o dizível, relações entre os modos do vir-a-ser, modos 

do fazer, do dizer, do entrever, entreouvir, do imagizante – atos incessantes de 

imagizar, sem término, sem final, sem conclusões. 

Quando estou só, não estou aí, não estou dizendo de estados psicológicos. 

Posso separar-me do ser: negamos o ser, ser sem ser. “Eu sou” minora, constata. 

O que “me faz”, se posso dizer isso, são as indecisões de “ser e estar”, o ser-

sem-ser. Eu sou o que não é. Somos outros que não são eles e que escapam ao 

ser por um desafio, um risco, uma luta que vai até à morte e que é história. (O 

Espaço Literário, Maurice Blanchot). Nos mínimos atos de comer, escapo de mim 

mesma, sou-não sendo, sou devir(es). 

O sabor é experiência geográfica (Eduardo Marandola). O sabor é experiência 

eco-estética e eco-estésica. Sabor-saber(es) de mundos, além dos chamados de 

epistemológicos.  O sabor atua na experiência sensória, ser cognoscente – visão, 

olfato, audição, tato, paladar e entre eles, justaposições, contaminações, um 

furando e sustentando o outro. No Ocidente há historicamente, uma divisão dos 

sentidos: visão e audição estão ligados ao belo, ao objetivo, à distância (Peter 

Pélbart). A distância é cognitiva, escapatória, linha do horizonte, quanto mais se 

anda mais estica. Percorro as minhas distâncias. O olfato, paladar e tato são 

proximais, prazer, dor, intimidade. Uns e outros sentidos perturbam e 

(des)estabilizam a ordem de “um corpo” em contaminações fortes, intensivas. O 

tato é toque. A imagem é tátil. O olho é tátil. O paladar é tátil, palato, ingestão, 
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degustação, salivação, sabores, sensações-sentidas apreendidas ou não. O 

objeto torna-se sujeito. O sujeito é transtornado pelo objeto, o objeto é fundido ao 

sujeito. Gosto e paladar compõem uma estética do “belo” e do “gosto”. Os 

hedonistas buscam o frugal e o prazer numa oscilação metafórica. Os sabores 

não são metáforas, são co-existências de uma boca ampliada a abocanhar e a 

expelir mundos de diferenças. O tato permite ver o volume das coisas nos 

chamados 5 sentidos, aos quais acrescentaria, sensações nas paisagens 

comíveis e nas imagens famintes, atuando todas juntas. Os sabores estão 

imersos nas (inter)culturas multiformas. Podemos fazer leituras de circunstâncias 

e de formas nos atos de comer: doce, salgado, azedo, amargo, ácido, indeciso. 

Os sentidos, palativo, aromático, toques, escolhas estão imantados de cheiros da 

cana doce das Índias, dos aromas da canela do Ceilão, do coco das Ilhas do 

Pacífico, do cravo das Molucas, do ardor da pimenta do Reino de Balabar, da noz 

moscada da Ilha de Banda (Rota das Especiarias, Rosa Nepomunceno), dos 

comíveis dos quintais e das regiões brasileiras com seus temperos e riquezas 

gastronômicas. Os sabores pretéritos hoje estão ao alcance de todos, as estesias 

no auge na “alta gastronomia”. Busco o sabor “menos é mais”, sabores do dia-a-

dia, de qualquer pessoa em atos gustativos. Quais os sabores do imaginário 

atual? Diluição entre sujeito e objeto? Sabor como cognição e sensações? 

Experiência(s) corpórea(s) coletivizáveis (coletivos incessantes sem pausa, uma 

vez que sujeito/objeto “comentes” são inter-relações). Observemos a paisagem 

natureza, as paisagens humanas, as paisagens gustativas, as paisagens 

sensórias, as paisagens comensais.  

O sabor/saber, gostos e inter-relações, são experiências corporificadas, corpadas 

em e com mundos inquietos, movediços, fugases (encontros e acontecimentos 

em redes). Espaços e lugares falam do paladar e de paladares compostos por 

associações inesperadas. O ato gastronômico, comer, é absorver a paisagem, 

Lezama fala em “mata comestível”, um entra e sai pela boca de seus 

personagens. Busquemos os sabores perigosos e desejantes, além dos 

conhecidos e/ou desejados. 
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A memória está sequestrada e sobrecodificada pelas macropolíticas e gerida 

pelos autoritarismos. O saborear são mínimos a devir em dispositivos de 

agregação e de circulação, antes das chamadas ações de “comer, engordar, 

emagrecer, comer para satisfazer, comer para sustentar um corpo”, itens a 

questionarmos. Estou trabalhando em performances colaborativas com mini 

experiências anteriores ao comer e as ações contidas nesses atos primevos, 

arcaicos, laicos. 

No centro desejante de maquinação do real está o desejo: um constante diferir-se 

que persevera em cada ser, uma diferença de si para si na repetição implicada 

em sínteses do tempo: o conatus, princípio imanente do desejo, exprime uma 

função demiúrgica de organização do mundo e a memória envolvida no desejo 

que retorna a si e repete, incansável. Não há produção de desejo sem afecção do 

desejo por si mesmo, e o que seria a memória senão essa afecção anterior e 

intempestiva? (Gilles Deleuze). Atuo não apenas na memória, mas também nas 

(in)tempestades de mini e multi mundos. 

O espantoso é que o espantoso não espanta mais (Modesto Carone), vivemos 

enfiados no espanto e o perdemos por um excesso excludente. Os sabores estão, 

em nós, encavados e (des)espantados. Paramos, nos “self-services” a cada dia 

mais presentes em nossas vidas, para saborear? Ou mesmo em nossas casas ou 

onde comemos, nas correrias do cotidiano? Penso em Espinoza, o filósofo do 

carrapato, do imperceptível, sempre no meio, sempre em fuga… (Diálogos, p. 76). 

Penso nas mínimas ações inter-culturais. Penso em comensalidades em devir – 

compartilhantes, no meio, sempre em fugas. Comer com os prazeres, os 

aconbtecimentos e encontros que surgem e habitam a comensalidade coletiva. 

episódio QUA(r)TrOemQUATrOS  

Os meus.nossos percursos estão ancorados em artistas e obras; em poemas e 

filmes; em literatura e arte. Em obras que possibilitam escolhas de mínimos e 

frestas do mundo, além das “fórmas” e da representatividade: Regina Silveira, 

Marina Amabrovich, Tunga, Tehching (apesar de, no começo do texto, estarem 
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enunciados mais artistas, neles igualmente bebo, mas não trabalho aqui pelo 

limite do texto). Filmes: O segredo do grão e A Festa de Babette. 

O segredo do grão, filme cujo centro é o grão, a semolina, base para receitas de 

cuscuz marroquino. A trama do filme de Kechiche gira em torno do cuscuz, a 

metáfora da cultura árabe, que resiste e não se deixa engolir pela cultura 

francesa. Em sua jornada quixotesca pelo negócio próprio, Slimane luta não só 

pelo seu orgulho, mas também e com intensidade, pela sobrevivência de sua 

cultura. A todo momento Kechiche reforça as diferenças entre os dois territórios, a 

informalidade do almoço árabe versus a burocracia do banco francês, e as 

intersecções entre as duas culturas.  

A Festa de Babette, um filme que conta uma história numa vila da Jutlândia, em 

1854, duas filhas de um pregador ficam solteiras depois de romances frustrados. 

Anos depois, recolhem uma francesa refugiada, a empregada Audran. Quando 

ela ganha na loteria, prepara um banquete requintadíssimo que coloca a 

gastronomia na categoria de grande arte.�Ao mesmo tempo, o filme faz um 

paralelo irônico entre aquelas vidas vazias e austeras que usaram a religião como 

desculpa para fugir dos prazeres, inclusive os da mesa e da orgia alimentícia. Até 

hoje restaurantes de classe procuram emular as receitas do "Festim" de Babette 

(quase um anti-comilança), enquanto filmes menores seguem sua trilha (como 

"Chocolate"). O menu da Festa de Babette: potage à la tortue; blini Demidoff au 

Caviar, caille em sarcophage com molho perigourdine; salada; queijos, baba ao 

rum com figos, vinho (Clos de Vougeot). 

Regina Silveira – Pudim Arte Brasileira 

2 xícaras de olhar retrospectivo 

3 xícaras de ideologia 

1 colher, de sopa, de Ècole de Paris 

1 lata de definição temática, gelada e sem sôro 
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1 pitada de exarcebação de cor 

1 índio, pequeno, ralado 

Com o olhar retrospectivo e a ideologia prepare uma calda e quando grossa, junte 

a Ècole de Paris, sem mexer. Em repouso, bata um pouco a definição teórica, 

junte os demais ingredientes e leve ao fogo em banho-maria em forma 

caramelada. 

Cobertura para a Arte Brasileira 

Misture 1.1/2 Xicara de função social com 5 colheres, de sopa, de vitalidade 

formal e leve ao fogo brando até dourar; retire do fogo, junte mais 2 colheres, de 

sopa, de jogos mercadológicos e sacuda um pouco a frigideira para misturar 

muito bem; não se deve mexer c/ a colher. 

Deixe esfriar, cubra o pudim e sirva gelado. 

Essa receita sustenta caminhos e passagens que escapam a um “pudim comível”, 

mas nos mostra um “pudim análise” – sensações da arte e de estar, ao mesmo 

tempo, dentro e fora do sistema da arte. Pudim-receita-posição sobre arte e 

contemporaneidade; arte e criação que escapa; receita impossível dentro do 

tradição, mas receita criatível de questionamentos – crítica, ética, arte. 

Marina Amabrovic é uma artista performativa. Considera-se a avó da arte da 

performance (vem desde os anos 70). Seu trabalho explora as relações entre o 

artista e a platéia, os limites do corpo e as possibilidades infindáveis da mente. As 

Ações CriAdas e CriAtíveis e a Imersão CriAtiva, Comedorias, Palavras e Quilos, 

dialogam com Marina, não no limite de um corpo que não aguenta mais, mas em 

um corpo-mínimo, quase (in)visível, que come, engole, cospe, deglute, nutre, 

expele, expande… Tanto na performance da “cebola” como na do “silêncio”, de 

Marina Amabrovic, o rosto se esvai nos atos de comer. Maquiada, morde, come, 

baba, chora, quase-vomita. The Onion - 

www.youtube.com/watch?v=bI8zl6UuSOs. Marina, na Performance do silêncio, 
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www.youtube.com/watch?v=traUaknfR5o, fica durante 1 minuto olhando para as 

pessoas que se sentam a sua frente. Marina Abramovic viveu nos anos 70, uma 

história de amor com Ulay. Durante 5 anos fizeram intensas performances. 

Quando sentiram que a relação esgotara, decidiram percorrer a Grande Muralha 

da China. Cada um caminhou de um lado, se encontraram no meio, se abraçaram 

e ficaram 23 anos sem encontrar. Em 2010, no MoMa em Nova Iorque, Marina 

compartilhava um minuto de silêncio com cada pessoa que sentasse a sua frente. 

Ulay e ela se olharam por 1 minuto sem trocar uma única palavra. É esse instante 

mínimo que me move e tenta sustentar as ações com.mentes, imersas nos atos 

de comer, pessoais, coletivos e colaborativos. 

Tunga, cria em 1985, as “Xipófagas Capilares Entre Nós”. A história começa com 

pesquisas na época da construção do Tunel Dois Irmãos que Tunga empreendeu 

para a filmagem de Ão. Assim surge a história das gêmeas xifópagas, duas irmãs, 

como os dois irmãos do túnel que, antes de chegarem à puberdade, haviam sido 

sacrificadas pela comunidade. Essa, arranca as cabeleiras das duas com 

desculpas de evitar catástrofes. A cabeleira vira troféu e vai parar numa outra 

história, e assim, sucessivamente. A narrativa continua através de 

acontecimentos casuais, que estão na origem de cada uma das obras que 

compõem a exposição (Aõ, Torus, As jóias de Madame de Sade, Troféu, 

Manifesto Oculto, Pintura Sedativa, Revê-la Antinomia). 

artebrasileirautfpr.wordpress.com/2012/10/23/tunga. Essas fissuras que compõem 

as Xipófagas me nutrem para as associações de in(com)possíveis e 

(in)existências de in(com)sistências que existem, se fazem e se sustentam no 

imaginário cultural, social, da arte e suas histórias. Uma história encrava outras. 

Ações CriAtíveis encravam memórias e pessoalidades comíveis e comedoras. 

O taiwanês Tehching Hsieh raspou seus cabelos em 11 de abril de 1980 e iniciou 

a sua segunda Performance de Um Ano (apresentada na 30ª Bienal de São 

Paulo). Viveu por seis anos como imigrante ilegal nos EUA. Vestiu um macacão 

de operário e registrou em um relógio de ponto cada hora de 365 dias, até 11 de 

abril de 1981. É apenas uma obra sobre tempo e vida, diz Tehching, um artista 
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avesso a ser categorizado na arte performática. Apesar disso, é chamado de 

mestre por Marina Abramovic, www.tehchinghsieh.com. Bebo em Tehching esse 

tempo adensado de inesperados que se grudam e formam um trabalho único, 

acessado por camadas de tempos e imagens sobrepostas. Um instante corpando 

minutos de mini e múltiplas diferenças. 

Os sabores andarilhos e errantes: Pudim de Arte Brasileira, The Onion, The 

Silence, as associações de Tunga encravadas nas Xipófagas, os 365 dias de hora 

em hora, de Tehching, compõem nesse texto, o episódio 

QUA(r)TrOemQUATrOS.  

episódio CincOemC(S)iMCOS 

1. O mundo diário – mundo de profusão de gentes, falas, gestos, movimentos, 

coisas, abriga táticas do fazer, invenções anônimas, desvios da norma, do 

instituído, embora sem confronto, mas não menos instituintes (A Invenção do 

Cotidiano, de Michel de Certeau). 

2. Milton Santos diz que o lugar é o espaço praticado. Praticar o lugar, os 

diferentes lugares da cidade, vislumbrar frestas, intervalos para perceber e ativar 

potencialidades. Tomando como base a Arte como Experiência, expressão de 

subjetividade e comunicação, Interterritorialidades propõem encontros e leituras: 

do “eu com o outro”, leituras da “cidade e do mundo”, compondo e recompondo os 

imaginários urbanos, desde os fragmentos, dos espaços e experiências, aos 

inúmeros lugares para constituir-se em imagem coletiva do corpo da cidade, 

mutante, híbrida, transitória (Lilian Amaral). Ações CriAdas & CriAtíveis e Imersão 

CriAtiva, são instâncias de sabores inter-culturais e inter-territoriais. 

3. Os processos criativos relativizam os paradigmas tradicionais. A cultura popular 

tornou-se plural no século XX, apostando na compreensão do “outro” e de 

“outros”, além da noção de cultura etnocêntrica. Os campos disciplinares, ao 

invés de proclamarem grandes verdades, preocupam com a inter-relação de 

saberes e de formas inter-culturais. A cultura popular volta à cena com os estudos 
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culturais, tráfegos, trânsitos, contágios, hibridismos e mestiçagens, uma vez que 

não tem mais sentido, nem o purismo nem o primitivismo. A ideia, hoje, é na 

circulação das experimentações inter-culturais, dialogando com diferentes 

campos de saberes, antropologia, psicanálise, feminismo dentre outros da cena 

contemporânea. A visão mono-cultural se trasnforma em compreensão de trans e 

inter-culturalidades. Gera-se, assim uma multiplicidade de formatos e artefatos 

materiais e imateriais: visuais, orais, escritos, eletrônicos, virtuais, circulando 

pelas várias camadas sociais da população dos países europeus e latino 

americanos. 

4. Trago de Suely Rolnik, fragmentos do texto, Furor de arquivo, no qual ela 

aborda a compulsão de arquivar que toma conta de parte significativa na arte nas 

duas últimas décadas, indo desde investigações acadêmicas, até as exposições 

baseadas em arquivos, passando por acirradas disputas entre coleções e 

aquisições. Alguns dos objetos de análise incluem as propostas artísticas latino 

americanas dos anos 1960-1970, quando o político se imbricou nas entranhas de 

muitas poéticas. O que causa a emergência deste desejo no atual contexto? Que 

políticas de desejo movem as diferentes iniciativas de inventário e seus modos de 

apresentação? O que causa esse interesse nos sabores? E os sabores em aulas 

de arte e suas contaminações enquanto poiésis e ativação de criações? Que 

presenças surgem em “comer” e nas “ações comíveis e com.mentes”? 

5. Seria esse texto, um arremedo de escrita? Um dispositivo de agregação e de 

circulação de inquietações comentes? Seriam circulações de mínimos que nos 

(a)tentam para criações poéticas em artes visuais? Ou nada se sustenta? 

Podemos ousar e pensar os sabores em aulas de arte e para onde nos levam, 

considerando-os culturas imateriais, no entanto repletos e imersos em matérias e 

materiais? Quais artistas contemporâneos, ou mesmo de outros tempos, nos 

desafiam com suas experimentações para pensarmos os atos de comer, como 

Ações CriAdas e Ações CriAtíveis? Quais Imersões CriAtivas podemos propor? 

Onde? Quando? Para quantos, nas inter-relações entre Arte Contemporânea e 

Comunidade(s), imbricadas em “seus” sabores e saberes criAdores?   
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