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RESUMO 
Este artigo aborda a proposição de vínculos como poética nos trabalhos Achados e 
Ramificações (2016) de Evelyn Lima, nas ações realizadas pelo coletivo Cidades 
Germináveis, do qual a artista é integrante, e em uma série de Pílulas sonoras, iniciadas 
em 2012, e seus desdobramentos no projeto As cidades descaradas (2015), de Viviane 
Gueller. São desenvolvidas reflexões sobre a potência da conversa como procedimento e 
produção, explorando semelhanças e diferenças no trabalho de cada uma das artistas. A 
conversa em distintos contextos pode ter suas falas ressignificadas, bem como produzir 
novos dispositivos relacionais, atribuindo novos sentidos à experiência do encontro. 
  
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
This article approaches the bonds as a main poetic in the works Achados and 
Ramificações (2016) by Evelyn Lima, in the actions performed by Cidades Germináveis 
collective, of which the artist is a member, and in a series of Pílulas sonoras started in 
2012, and its developments in the project As cidades descaradas (2015) by Viviane 
Gueller. We reflect on the power of conversation  as procedure and prodution, exploring 
similarities and differences in the work of each one of the artists. The conversation on 
distinct contexts can have its speech resignified, as it can produce new relational devices, 
giving new meanings to the experience of the encounter. 
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bonds; conversation; encounters; creative process; artistic production. 
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No presente artigo exploramos a poética de vínculos proporcionados por 

produções artísticas de Evelyn Lima e Viviane Gueller. Para tanto, trazemos 

nossas respectivas visões sobre a importância de encontros e conversas como 

parte do processo de trabalho e como trabalho em si. Em sua série de Pílulas 

sonoras1, Viviane Gueller propõe trazer uma nova perspectiva sobre o cotidiano, 

ressignificando-o por meio da montagem de trechos de áudios capturados a partir 

de diferentes situações que tinham nos diálogos um ponto de partida. Este 

trabalho, abordado em sua dissertação de mestrado Pílula de um dia qualquer: 

dose para remontar o ordinário (2014), se estendia também para proposições 

audiovisuais, as quais não serão enfocadas neste artigo uma vez que não tinham 

a conversa como marco metodológico. O foco central da pesquisa havia sido a 

análise de um processo de criação que partia da captura de fragmentos do 

cotidiano – achados que vemos todos os dias, mas não notamos – e sua 

remontagem em pílulas sonoras e audiovisuais, propondo diferentes 

possibilidades de ocorrência e de instauração. Já o projeto As cidades descaradas 

(2015), premiado pelo Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais – 11ª 

edição e realizado no primeiro semestre do ano passado, oportunizou a retomada 

da conversa como procedimento de trabalho nas diferentes etapas de sua 

execução. Os trabalhos Achados e Ramificações de Evelyn Lima operam de modo 

semelhante no sentido da coleção de excertos de falas e situações do cotidiano, 

porém, no primeiro, a artista compartilha fisicamente seus registros, enquanto no 

segundo, ela relata essas breves histórias oralmente, ao passo que os ouvintes 

muitas vezes retornam histórias suas, as quais passam a fazer parte do repertório 

de fragmentos coletados pela artista. Além disso, são abordadas duas ações do 

Coletivo Cidades Germináveis2, do qual a artista Evelyn Lima participa, que 

propõem encontros na forma de oficinas ou eventos como ações.  

Constelação de relações 

Ao conversar criamos um contexto comum, podemos compartilhar trivialidades, 

medos, vitórias, frustrações, dores, prazeres, desejos, sonhos, expectativas, 

incertezas, entre tantos outros assuntos. Tudo que brota depende das relações 

que vão sendo estabelecidas entre as pessoas, ou de sua proximidade ou 

distância, ou dos rumos tomados pelo diálogo. 
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Uma série de trocas ocorre enquanto duas pessoas conversam, uma constelação 

de relações é construída. Nesse desenho camuflado, determinados elementos 

podem emergir aos olhos do artista – há histórias escondidas dentro de outras 

histórias – gerando possibilidades e caminhos para novas proposições. Em outras 

palavras, essas criações resultariam de um desdobramento do emaranhado 

desenvolvido nesse vai e vem tecido junto ao outro. 

A conversa é uma via de mão dupla, ela realiza intercâmbios, cria vínculos e 

estabelece relações. Como invisíveis castelos de areia feitos a quatro mãos, 

estruturas delicadas aos poucos são criadas, são conexões difíceis de serem 

apreendidas por sua multiplicidade e nuances, uma vez que conversar envolve 

interpretações constantes de um processo de reciprocidade, ações e reações. 

Cartografias afetivas 

Para Viviane Gueller, a conversa foi revelando-se como um formato interessante 

em seu processo de criação, o conhecimento que se cria a partir do encontro – 

perguntas, indagações que há muito a artista vinha colecionando – e a maneira 

como o interlocutor lida com essas questões, como ele devolve, que tipo de 

possibilidade se abre a partir da escuta. 

Ao utilizar a conversa informal como parte de seu trabalho, ela buscava extrair 

fragmentos, trabalhar com retalhos, com o que há de residual no pensamento, a 

espontaneidade das inflexões da voz, das diferentes formas/fôrmas do dizer, 

apresentando nossas redundâncias cotidianas, provocando um estranhamento 

diante das coisas. 

Para além da conversa em si, o que a interessava era criar a partir de um todo, 

fragmentando-o, marcando uma maneira de pensar. O ponto de vista do outro e 

as relações que acabavam dando mais ênfase para a potência do que poderia ser 

dito – fagulha que nos escapa – insistindo em alguns aspectos, extraindo, 

desvelando o pensamento do interlocutor. O diálogo como uma possibilidade de 

construção de uma confiança mútua: é preciso que cada um se escute para que 

ocorra. A artista buscava fazer com que o interlocutor se sentisse à vontade e 

falasse naturalmente a partir da cumplicidade do encontro. 
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Neste sentido, Viviane Gueller vinha colecionando várias conversas, sons e vozes 

que colhia na rua a partir de seu gravador. Sempre que alguma oportunidade de 

conversa se colocava, ela realizava o registro. Os sons e ruídos das ruas, dos 

automóveis, das sirenes, dos sinos, dos equipamentos urbanos também faziam 

parte destas coletas. As situações das quais extraiu trechos que passaram a 

constituir as Pílulas sonoras variavam de encontro entre amigos, colegas ou 

simplesmente pessoas que ela conhecia e que tinham alguma história para contar. 

Passado alguns meses no qual este procedimento passou a fazer parte de sua 

poética, a artista percebeu uma recorrência a diferentes sotaques, línguas e 

dialetos. 

Numa noite chuvosa, em conversa com sua colega paraense Flavya Mutran, 

doutoranda em poéticas visuais na UFRGS, grande amiga desde então, uma 

história emergiu:  

A gente tem uma simpatia lá em Belém que quando tu tás muito a 
fim de ir pra rua e a chuva não deixa, tu fazes uma bonequinha de 
papel, uma espécie de daruma3 de janela: ´Mariazinha, faz parar 
de chover que a gente vai pra rua.´ [informação verbal]4 

Outros sotaques também fizeram parte das pílulas seguintes. Quando Janaína 

Rodrigues, de Belo Horizonte, preparou um frango à mineira para um grupo de 

colegas do mestrado, Viviane Gueller perguntou sobre os segredos da receita. Ela 

evocou então os ensinamentos da mãe que tantas horas dedicava à cozinha a 

qual toda uma metodologia especial era devotada: “Você deixa ele de um dia pro 

outro. Aí você coloca dentro de uma sacola, amarra e tal. [...] Pus uma cachacinha 

no final” (informação verbal)5. Na hora da edição, a artista deixou apenas alguns 

trechos que intercalou com sons ou ruídos e outras vozes.  

Também usou a fala do fotógrafo alagoano Walter Karwatzki, há 30 anos radicado 

em Porto Alegre ainda com forte acento nordestino. Eles haviam se encontrado 

em um evento e entre suas contações de histórias, ela ligou o gravador e 

provocou perguntas sobre as diferenças marcantes em seus hábitos. Em meio a 

isso, surgiu seu depoimento sobre a cultura indígena. 

Índio é assim, não tem comida vai ali no rio, dá um tapa no peixe, 
o peixe morre de tapa. Aí pega o peixe, assa o peixe, chama os 



 

1570 CONVERSAS E ENCONTROS COMO PROCESSO E PRÁTICAS ARTÍSTICAS 
Evelyn Gonçalves Lima / Graduanda UFRGS, Viviane Gueller 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

amigos tudinho, come todo logo de uma vez porque eles querem a 
espinha do peixe pra fazer um brinco. [informação verbal]6 

Como Julio Cortázar, em Cronópios e Famas, a artista se interessa pelas formas 

de comentar o cotidiano, por como ele se faz. Possibilitar que a qualidade tátil da 

palavra se torne um elemento constitutivo da nossa leitura, da nossa visão.  

Pequena história destinada a explicar como é precária a 
estabilidade dentro da qual acreditamos existir, ou seja, que as leis 
poderiam ceder terrenos às exceções, acasos ou 
improbabilidades, e aí é que eu quero ver. (CORTÁZAR, 2007, p. 
57) 

Nesse mundo onde o sentido humano vem se perdendo, sair do lugar, do idioma, 

de um modo de falar conhecido, estável, sair do hábito, estar à deriva, poderá 

apontar para aquilo que ainda não sabemos. Como em A foto saiu fora de foco 

que Cortázar descreve a aflição de um cronópio em sua tentativa de abrir a porta 

quando ao colocar a mão no bolso para pegar a chave encontra ali uma caixa de 

fósforos, “seria terrível que o mundo se houvesse deslocado de repente”. Ou em 

História, o que para um exímio contador de histórias não parece um título 

aleatório: 

Um cronópio pequenininho procurava a chave da porta da rua na 
mesa-de-cabeceira, a mesa-de-cabeceira no quarto de dormir, o 
quarto de dormir na casa, a casa na rua. Por aqui parava o 
cronópio, pois para sair à rua precisava da chave da porta. (ibid., 
p. 110) 

O trabalho ele mesmo em estado de circulação, ingressando em um fluxo, uma 

corrente sanguínea de uma cidade, de uma cultura, de uma experiência pessoal. 

O trabalho como uma viagem. A busca por um lugar de origem, de um filho por 

seu pai, como na Odisseia, de Homero, a primeira viagem que se tem notícia na 

história universal. A proposta do gravador móvel, que capta várias falas e 

circunstâncias humanas, vinham acompanhando Viviane Gueller pelos lugares 

onde circulava: Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de 

Janeiro e, na voz de seus interlocutores, por vários outros estados, por diferentes 

sotaques e culturas do Brasil. Assim como nos registros fotográficos ou em formas 

nas quais os textos utilizam as imagens para afirmar seus discursos, nos registros 

sonoros ela buscava fazer um recorte da realidade, acrescentando uma ideia mais 

da ordem reflexiva. Ao retirar esses fragmentos do todo – do texto ou da fala – era 
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possível notar algumas sutilezas do discurso, da voz poética. Como se as palavras 

que a voz carrega, sua capacidade de formar sons pela qual passa alguma coisa 

de si, fossem táteis, “donde emana, em virtude de sua própria materialidade, uma 

espécie de testemunho existencial, independente até das palavras pronunciadas” 

(ZUMTHOR, 2005, p. 171). Para o especialista em poéticas da voz, Paul Zumthor, 

as vozes, particulares e concretas, se colocam como objetos centrais em uma 

sociedade humana ao representar um conjunto de valores fundadores de uma 

cultura, criadores de inumeráveis formas de arte. 

O que importa mais profundamente à voz é que a palavra da qual 
ela é veículo se enuncie como uma lembrança; que esta palavra 
enquanto traz certo sentido, na materialidade das palavras e das 
frases, evoque (talvez muito confusamente) no inconsciente 
daquele que a escuta um contato inicial, que se produziu na aurora 
de toda a vida, cuja marca se apagou em nós, mas que, assim 
reanimada, constitui a figura de uma promessa para além não sei 
de que fissura. (ibid., p.64) 

Fora os amigos, a artista também conversou com um senhor que trabalhava há 50 

anos no Mercado Público de Porto Alegre (“só perguntar pelo vovô aqui que todo 

mundo conhece”), com um norte-americano há pouco tempo na cidade (“estou 

aqui estudando música e aprendendo sobre myself”), com um típico malandro 

carioca (“você vai e bota aquele vintinho dentro do documento, o cara do Batalhão 

que escala o cara no trânsito tem que levar todo dia um sorriso”), uma caingangue 

que vendia colares de turquesa na beira da praia (“o cacique e o capitão não deixa 

as índia casá com os branco nem os índio casá com as branca”), com um 

mendigo na rua (“é que eu tenho família e a minha voz não vale nada”). 

De toda forma, ela sempre elegia trechos específicos na fala, numa tentativa de 

chegar a um núcleo, a um fragmento-síntese. No meio do dizer, algo se recortava. 

Imagens que remetiam a outras imagens. Como na teoria do escritor argentino 

Ricardo Piglia, para quem um conto sempre conta duas histórias, também na vida 

ordinária uma história profunda, irônica, lírica pode emergir. Segundo Piglia, a arte 

do contista consiste em saber cifrar uma história nos interstícios da outra. 

Uma história visível esconde uma história secreta, narrada de um 
modo elíptico e fragmentário. O efeito de surpresa se produz 
quando o final da história secreta aparece na superfície. (PIGLIA, 
2004, p.89–90) 
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De certa forma, era essa dinâmica que ditava os fragmentos que a artista elegeria 

para compor cada uma das Pílulas sonoras. Como dar a ver/ouvir estas histórias 

orais, estes momentos que sobrevivem às gerações e à mecanização da vida, 

como a boneca de papel que faz parar de chover, trazida por Flavya Mutran? 

Talvez seja isso que Zumthor iria chamar de energia poética, reminiscências que 

ele traz da canção de um ambulante de sua adolescência. Para ele, tal canção 

implicava a pulsação do corpo do ambulante e daqueles ao seu redor, pelo ritmo 

da melodia, da linguagem e do gesto. 

Sem o saber, reproduzíamos, todos juntos, em perfeita união laica, 
um mistério primitivo e sacral. E esse mistério continua a se 
reproduzir incansavelmente hoje, [...] cada vez que de um rosto 
humano, de carne e osso, tenso diante de mim com sua carga ou 
suas rugas, seu suor que peroleja nas têmporas, seu cheiro, sai 
uma voz que me fala. Renova -se então uma continuidade que 
inscreve nos nossos poderes corporais, na rede de sensualidades 
complexas que fazem de nós, no universo, seres diferentes dos 
outros. E nessa diferença reside alguma coisa da qual emana a 
poesia. (ZUMTHOR, 2000, p. 46) 

 
Elevação Sonora, 2013 

Registro fotográfico da intervenção nos elevadores do 
Museu de Arte Contemporânea/Casa de Cultura Mário Quintana – Porto Alegre/RS 

Fotografia: Viviane Gueller 
 

Em um primeiro momento, estas Pílulas sonoras veicularam na Mobile Radio da 

30ª Bienal de São Paulo (2012). Paralelo a Bienal, foram pensadas outras formas 

de circulação, em locais onde se produzissem pausas necessárias à adesão do 

trabalho, situações nas quais frestas no automatismo do cotidiano pudessem se 
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abrir. Lugares de espera, a relação física com o corpo que o som tem, que 

possibilita experimentar, ativar uma sensação diferente de um espaço que 

atravessa outros espaços, como elevadores, barcos, ônibus, aeroportos, assim 

como o rádio que atravessa o ar. Foi então que surgiu a ideia para Elevação 

Sonora (2013), a transmissão de algumas das Pílulas sonoras nos elevadores do 

Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, na Casa de Cultura Mario 

Quintana, em Porto Alegre, a partir do acionamento de sensores. Assim, cada vez 

que algum visitante entrava, o som era disparado, surpreendendo-o pela maneira 

como surgia e por seu conteúdo.  

 
As cidades descaradas, 2015 

Registro fotográfico da intervenção em Belo Horizonte/MG 
Fotografia: Vitor Amaro 

 
Em 2015, um outro projeto nasceria a partir de uma proposição de vínculos 

interpessoais. Ao eleger Belém e Belo Horizonte como lugares para ocorrência do 

trabalho As cidades descaradas7 (2015), contemplado pelo Programa Rede 

Nacional Funarte Artes Visuais – 11ª edição, Viviane Gueller partiu das relações 

estabelecidas com duas amigas, também artistas, naturais das duas capitais. Em 

As cidades descaradas, o território de ação se configurava como uma cartografia 

afetiva, evidenciando como as relações pessoais ou circunstanciais – 

oportunizadas por situações em deslocamento – caracterizam e modulam seu 

trabalho. Vínculos que engendrariam cartografias afetivas que disparariam ações. 

Na primeira etapa do projeto, colaboradores participaram enviando arquivos 

sonoros e audiovisuais de curta duração utilizados como material bruto para a 
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edição final – o mesmo formato que já vinha sendo desenvolvido pela artista. 

Tratava-se de uma proposta de extensão desta prática para a participação de 

outras pessoas, com os quais o princípio ativo das Pílulas passou a ser 

compartilhado. A partir da pergunta Na vida cotidiana, o que faz você pensar sobre 

o que ainda não conhece?, lançada como disparadora da proposta, novas 

conexões foram produzidas – experiências de escuta e do olhar colhidas e 

deslocadas de seus contextos acabaram por produzir diferentes significados, 

potencializando novos discursos sobre as coisas mínimas do cotidiano. Um 

convite para se atentar ao que há de estranheza na familiaridade do dia-a-dia, 

suas mecanizações e formalizações. A proposição de uma conversa sobre o que 

ainda não conhecemos. 

Vínculos efêmeros 

Parte dos trabalhos de Evelyn Lima só existem junto ao outro, que pode ser um 

estranho, um amigo ou um passante. A artista realiza proposições artísticas que 

se originam das relações dos indivíduos entre si e com seu contexto, podendo 

partir de seu meio privado, seu círculo social, ou mesmo fora dele – inserindo-se 

em outro contexto, como por exemplo, um espaço público como a rua. Esses são 

alguns dos deslocamentos que a artista faz, ampliando a complexidade dessas 

redes de contatos. Encontros e conversas, portanto, podem ser ora procedimento, 

ora proposição artística, revelando-se como formas de aproximação entre as 

pessoas de diferentes contextos, criando vínculos efêmeros ou não, breves elos 

entre pessoas, os quais passam a existir somente em função de um trabalho 

artístico proposto. 

Através da analogia do conceito de ecossistema – complexa rede de relações dos 

organismos entre si e dos organismos com o meio, influenciando-se mutuamente 

– Evelyn Lima busca refletir de forma poética sobre as interações ocorridas entre 

as pessoas, ou entre as pessoas e determinados contextos. Em sua produção, as 

relações dialógicas podem funcionar tanto como proposições artísticas, 

propriamente ditas, quanto como disparadoras de outros trabalhos. Desse modo, é 

possível compreender que a conversa se circunscreve às vezes como instrumento 

de trabalho e em outras como trabalho em si, dependendo da proposição 

realizada pela artista. Em outras palavras, a conversa como um trabalho pode 
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desdobrar-se em uma nova proposição, tornando-se parte do processo criativo 

desse novo trabalho. 

Podemos realizar uma aproximação com outros saberes observando as relações 

entre a pluralidade de uma conversa e retomar a perspectiva da analogia com o 

conceito de ecossistema. A artista Cláudia Zanatta (2013) ao refletir sobre conceitos 

do campo da biologia nas artes enfatiza as distintas relações possíveis acerca da 

noção de sistema, lembrando que o ambiente é um sistema aberto e por isso está 

em constante adaptação devido à imprevisibilidade das influências sofridas por ele, 

adaptação essa que ocorre, com frequência, por vias criativas. Para Evelyn Lima, a 

conversa também pode ser assimilada metaforicamente como um sistema aberto, 

uma vez que se constitui dos aportes trazidos pelas pessoas e está em constante 

reestruturação pelas falas inesperadas que vão mudando seu rumo. 

A partir dessa reflexão podemos falar dos encontros propostos pelo coletivo 

Cidades Germináveis, composto por Evelyn Lima, Lisiane Brolese, Luise Brolese e 

Vania Pierozan. Em Porto Alegre/RS, desde sua origem, em 2013, até o momento 

atual, o coletivo propõe práticas que visam discutir modos de habitar o espaço 

urbano. As proposições partem de convites abertos de oficinas ou eventos, onde 

há um espaço de troca e aprendizagem que serve como mote para o encontro e 

estabelecimento de relações entre as pessoas. Os convites ocorrem indiretamente 

através da criação de eventos públicos via rede social na web e, pela via direta, 

pessoalmente, através da rede de contato de conhecidos. 

O coletivo Cidades Germináveis sempre parte de uma conversa inicial para propor 

a execução de uma ação. Durante esse processo, a formação de elos e 

intercâmbios entre os presentes é favorecida através de experiências conjuntas. 

As pessoas que realizam as proposições variam do passante às pessoas 

interessadas que buscaram ativamente as atividades para aprender determinado 

conhecimento na prática, reunindo um público bastante diversificado e de várias 

faixas etárias. Nesse desenrolar todos interagem por um propósito comum. A 

conversa é a principal forma de interação, estabelecendo, portanto, relações 

horizontais em diferentes contextos. No fazer das atividades, atitudes e relações 

são criadas e mobilizadas pelas ações propostas. Em outras palavras, os 

trabalhos propiciam a formação de vínculos entre as pessoas. 
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É importante destacar que a atuação do coletivo localiza-se numa zona híbrida: 

Evelyn Lima é bióloga e artista, Lisiane Brolese é agrônoma, Luise Brolese atua 

na área da moda e é também artista e Vania Pierozan é educadora. Aproximando-

se dos trabalhos comentados pelo autor argentino Reinaldo Laddaga em Estética 

da Emergência (2012), muitas vezes a artista atua juntamente a coletivos e grupos 

de pessoas de fora do meio artístico, que discutem e buscam novas práticas em 

sua realidade local, onde cada um compreende essa mesma experiência sob 

diferentes prismas. Nessas situações, a interpretação dos vínculos criados 

extravasam o território da arte, estabelecendo em um eixo transdisciplinar. 

Para uma melhor visualização das situações criadas, comentaremos brevemente 

duas proposições do Cidades Germináveis. Estas ações foram financiadas pela 

Escola de Invenções Caseiras – projeto educativo da 9ª Bienal do Mercosul (2013), 

partindo do convite para a criação de um jardim efêmero no terraço do Memorial do 

Rio Grande do Sul. Na ação Construindo um sistema de coleta e irrigação com 

água da chuva (2013), em meio a mangueiras, alicates, entre outras ferramentas e 

materiais de descarte, em um grupo heterogêneo, 15 pessoas construíram 

cooperativamente um mecanismo, promovendo a interação de todos os presentes. 

 
Construindo um sistema de coleta e irrigação com água da chuva, 2013 

Proposição: Coletivo Cidades Germináveis; aproximadamente 15 participantes. 
Registro fotográfico de ação no terraço do Memorial do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS 

Fotografia: Evelyn Lima 
Também com a reutilização de materiais, a ação Sala de passar (2013), reuniu 

aproximadamente 45 pessoas. A proposta consistia na realização de um evento 

de confraternização e ocupação de uma praça que havia sido adotada por uma 
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construtora.  Nesse local, as pessoas criaram uma sala de estar com materiais e 

móveis trazidos por elas de suas casas ou encontrados em seu caminho pelas 

ruas da cidade. Aos poucos chegaram sofás, tapetes e até objetos decorativos, 

criando um ambiente agradável e de celebração, como se um pedaço de casa 

estivesse na rua.  

 
Sala de Passar, 2013 

Proposição: Coletivo Cidades Germináveis; aproximadamente 45 participantes. 
Registro fotográfico de ação na praça Salvador Allende, Porto Alegre/RS 

Fotografia: Ana de Carli 
 

A ação originou-se de uma conversa entre as componentes do coletivo sobre a 

necessidade de mais espaços de convívio na cidade e maior uso dos espaços que 

ainda resistiam, assim como também abordou o medo disseminado nas ruas, o 

abandono do poder público desses poucos espaços restantes, relegando sua 

responsabilidade a empresas privadas que realizam “revitalizações” desses locais 

em troca de publicidade nos mesmos, entre outras vantagens.  Somando-se a 

esta conjuntura, destacavam-se na cidade movimentos de demanda e ocupação 

dos espaços públicos por conta da indagação sobre as decisões da administração 

municipal em benefício da especulação imobiliária e a privatização de áreas 

comuns.  

Ainda sobre estes encontros e conversas, discorremos sobre mais dois trabalhos 

de Evelyn Lima: Achados e Ramificações, ambos de 2016. Tais trabalhos 

propõem a criação de vínculos numa esfera mais íntima, abordando questões do 
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que é comum entre as pessoas, pensar o que é comum entre eu e o outro, no 

sentido do que é corriqueiro e também no sentido do que pertence a universos 

pessoais entre os sujeitos que interagem. 

Em Achados (2016), a partir de encontros ocasionais que ocorrem no cotidiano da 

artista, ao identificar situações familiares da vida comum, ela seleciona estes 

excertos como pequenas descobertas que podem encontrar distintos ecos entre 

outras pessoas. São fragmentos de comentários ou acontecimentos que remetem 

a outras histórias com as quais outras pessoas possam se identificar. Situações 

não planejadas, encontros que são parte do dia-a-dia em que a conversa flui 

naturalmente enquanto paralelamente age como disparadora de possibilidades de 

novas interpretações. Esses recortes de conversas ou de situações vividas são 

registrados com fotografias ou vídeos, ou, na maioria das vezes, como anotações. 

No processo de socialização de tais experiências, a artista compartilha os 

registros materialmente expondo notas e outros elementos coletados e também 

imaterialmente, contando os acontecidos registrados. Ao contar tais histórias, as 

pessoas que as ouvem espontaneamente, compartilham com a artista outras 

histórias com algum ponto relacionado àquelas situações relatadas. Foi assim que 

surgiu um novo trabalho: Ramificações (2016). 

Em Ramificações, Evelyn Lima conta histórias e recebe outras de volta, essas 

novas histórias passam a fazer parte do repertório das histórias contadas pela 

artista, desenvolvendo uma árvore-coleção de micro-acontecimentos da vida 

ordinária, na qual cada pessoa que retorna uma narrativa passa a ser um ramo 

imaginário dessa árvore nascida a partir dos registros do trabalho Achados. Não 

há uma combinação prévia para que exista uma troca de histórias, o trabalho só 

existe quando consegue germinar no outro espontaneamente o desejo de 

compartilhar também uma parte de si, um fragmento que foi colhido por ele. 

Conversas infinitas 

Por meio das produções aqui abordadas, a questão do vínculo é evidenciada de 

diferentes formas. A conversa pode ser vista de maneira ampla, para além de 

palavras trocadas, diálogos estabelecidos e discursos. Conversar pode ser um 

compartilhamento de experiências, doar um pouco de si para o outro, de modo 
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que cada pessoa reconfigura-se com o que vem até ela e com o que ela traz, não 

se resumindo a um processo de trocas, uma vez que fica um pouco de cada um 

no outro. Sendo assim, não somos mais os mesmos. Blanchot (2010) pondera que 

falar é uma ambiguidade e simultaneamente uma pluralidade, sendo peso 

excessivo para uma única pessoa. 

[...] o diálogo deve nos ajudar a compartilhar esta dualidade; 
formamos uma dupla para carregar a dupla palavra, menos 
pesada então pelo fato de ser dividida e, sobretudo, tornada 
sucessiva pela alternância que se desdobra no tempo. Ser dois, 
pensar e falar a dois, na intimidade do diálogo, [...] mantém o 
movimento do pensamento que se exclui necessariamente do ser 
um. (BLANCHOT, 2010, p.139) 

Em A Conversa Infinita, Blanchot aborda algumas nuances desse ato que instaura 

o encontro, afirmando que a primeira significação da palavra não ocorre no sentido 

de um resultado prático ou científico. 

Encontrar é tornear, dar a volta, rodear. Encontrar um canto é 
tornear o movimento melódico, fazê-lo girar. Aqui não existe 
nenhuma ideia de finalidade, ainda menos de parada. Encontrar é 
quase exatamente a mesma palavra que buscar, que diz “dar a 
volta em”. (ibid., p. 63–64) 

Para as duas artistas que trazem neste artigo uma articulação teórico-prática de 

suas poéticas, este encontro pode se dar de maneiras distintas, como extensão de 

vínculos afetivos ou como proposições efêmeras. De qualquer forma, tais 

encontros sempre irão gerar trocas, criando ou modificando relações já 

estabelecidas. A inspiração nas histórias, sejam elas narradas, evocadas ou 

construídas aponta para algo que se configura como mote para criação. Ao 

conversarmos, o vai e vem que constitui a melodia da fala, as inflexões da voz e a 

escuta podem gerar diferentes desdobramentos poéticos. Sob este viés, Paul 

Zumthor (2000) pontua algumas questões a partir da experiência e dos sentidos 

atribuídos pela fala. Para ele, a voz atravessa o corpo sem rompê-lo, 

possibilitando uma ruptura de sua clausura. “Ela significa o lugar de um sujeito que 

não se reduz à localização pessoal. Nesse sentido, a voz desaloja o homem de 

seu corpo. Enquanto falo, minha voz me faz habitar a minha linguagem” (p.84). O 

autor observa que nisto residem os valores produzidos pela voz humana e sua 

escuta, uma vez que elas se manifestariam somente “de maneira fortuita e 
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marginal” nos discursos do cotidiano levando a poesia a se situar como extensão 

de uma linguagem afirmada como universal.  

 

 
Notas 
 
1 Pílulas são fórmulas farmacêuticas em formato esférico; de fácil administração, possuem peso reduzido e 
conteúdo concentrado. Pílula também é um termo utilizado na linguagem audiovisual, se aproxima de drop, 
que significa gota, pingo. Apropriado da área da comunicação, neste trabalho extrapolamos seu significado 
para situações do cotidiano. 
2 Maiores informações em https://www.facebook.com/cidadesgerminaveis 
3 O daruma, talismã de origem japonesa, é feito de madeira e sem os olhos. Como no caso da Mariazinha, 
quando um pedido é feito um olho do boneco é desenhado; assim que o pedido é atendido, desenha-se o 
outro olho. 
4 Entrevista concedida por MUTRAN, Flavya. [nov. 2012]. Entrevistador: Viviane Gueller. Porto Alegre, 2012. 1 
arquivo .mp3 (30 min.). 
5 Entrevista concedida por RODRIGUES, Janaína. [dez. 2012]. Entrevistador: Viviane Gueller. Porto Alegre, 
2012. 1 arquivo .mp3 (15 min.). 
6 Entrevista concedida por KARWATZKI, Walter. [mar. 2013]. Entrevistador: Viviane Gueller. Porto Alegre, 
2013. 1 arquivo .mp3 (20 min.). 
7 O trabalho gerado a partir da convocatória pode ser visto no link https://vimeo.com/125997442 
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