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RESUMO
A obra TATEBUIAS é um manifesto de criação cooperativa do diálogo do artista, artivista,
ambientalista, citadinos, passantes e transeuntes na ilha do Mel, Vitória-ES, com parâmetros
bem definidos de objetivos poéticos de intervenção socialmente engajada, que tem na sua
prática, atravessamentos de inúmeros desejos, possibilidades, negativas e afirmativas dos
comuns que envolvemos na realização do projeto; configura-se tecnicamente na cartografia
das frutas públicas da ilha, na coleta e manejo dos frutos mapeados, bem como a criação de
uma cozinha experimental, com principal proposta de transformar o salão nobre do Museu
de arte do Espírito Santo (MAES) em Casa, onde todos são moradores – ao passo que o
projeto fora idealizado a ser horizontal, colaborativo, interativo, participativo e comunitário.
Ao atribuir uma nova dimensão prática e crítica definidora da arte no evidenciar da prática
social realizada, TATEBUIAS propõe reflexões ‘alongadoras’ sobre os enfrentamentos
museográficos do Brasil, refletidos, aqui no ES, o artista que desafia suas tradições.
PALAVRAS-CHAVE
arte comunitária; arte colaborativa; museografia; arte socialmente engajada; cozinha
experimental.
ABSTRACT
The TATEBUIAS work is a manifest of a cooperative creation of the artist's dialogue artivista,
environmentalist, urbanites, bystanders and passers-by on the Mel island, Vitória-ES, with
well-defined parameters of poetic objectives of Socially Engaged Intervention, which has in
the practice crossings of numerous wishes, possibilities, negative and affirmative common of
which engage in the realization of the project; set up technically in the mapping of public
fruits of the island, in the collection and management of mapped fruits, as well as the
creation of an experimental kitchen with the main proposal to transform the main hall of the
Museum of Art of the Holy Spirit (MAES) Home, where all are residents – while the project
was designed to be horizontal, collaborative, interactive, participatory and community. By
assigning a new practical dimension and art of defining the critical evidence of social practice
performed, TATEBUIAS proposes reflections ' extenders' on museographic clashes in Brazil,
reflected here in the ES, the artist who challenges their traditions.
KEY-WORDS
community art; collaborative art; museography; socially engaged art; experimental kitchen.
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Tabebuias: cozimento de ideias
Em “Tabebuias – Cozinhas Experimentais” o artista quer
resistir à vitória do apartheid entre humanos e natureza. Ele
quer sobreviver ao cimento restituindo os laços primordiais que
nos sustentam como espécie conectada à biosfera. Piatan
critica o caos com a doçura de um doce de goiaba colhida no
quintal. Esta é a potência do artista, celebrar a vida em sua
sabedoria vegetal. E como toda celebração, a obra em questão
é coletiva. Nos lembra os momentos de compartilhamento das
boas colheitas, das festas em que se reparte a fartura da terra
e ao mesmo tempo se agradece por seus frutos. (CANALE,
2015, p. 127–128)
Este artigo elabora conteúdo acerca de uma pratica artística social no âmbito das
Artes Plásticas realizada no Espírito Santo, Brasil, através de edital 015 da SecultES 1, 2013. A proposta é em essência nominal um movimento de busca as
ancestralidades dos gestos tradicionais entre homem e natureza, intencionalmente
provocativo e conclamando ás matérias originárias de subsistência dos seres
humanos antes da revolução neolítica. Logo, a coleta de frutos ativa uma revolução
dos modos de habitar as cidades contemporâneas, consolidando, por conseguinte,
um ativismo contra a fome no mundo. Assim sendo, o título evoca a força aborígena
brasileira: TATEBUIAS 2: COZINHAS EXPERIMENTAIS. 3
TABEBUIAS se edifica em três frentes de empoderamento artístico: 1º –
mapeamento e cartografia das árvores frutíferas públicas da ilha de Vitória. 2º –
articulação deste mapeamento com colaboração dos moradores e usuários da
cidade, através de web-site, criado exclusivamente para execução de obra. 3º – criar
manejo das matérias primordiais elegida na construção da obra com frutas
distribuídas gratuitamente para os moradores e passantes da cidade. A proposta
inicial seria fazer cozimentos e orquestrações em praças públicas, entretanto no
decorrer engenhoso do projeto, o dispor dos alimentos, bem como as vivencias para
com eles, foram adequados a exposição coletiva com todos os seis selecionados do
Edital de artes visuais 015 de 2013 para a ocupação de sala do museu de arte
gesticulado pelo curador da mostra Júlio Martins 4, em Modos de usar.5
A articulação do projeto possuiu fases bem definidas: muitas matérias de ação e
seus trajetos –- resultados sensíveis e interativos com os contextos de sua ação;
muito trabalho técnico – com visitas incessantes a cidade, com fomento a
1842

TABEBUIAS COZINHA EXPERIMENTAL: PRÁTICA COMUNITÀRIA
Piatan Lube Moreira / Mestrando PPGA – UFES, Lissa Tinôco / Graduanda UFES
Comitê de Poéticas Visuais

colaboradores-usuários e representantes administrativos das áreas técnicas da
prefeitura municipal de Vitória-SEMAN 6 (Secretária Municipal de Meio Ambiente). As
movimentações urbanas foram significativamente registradas e relatadas, a saber
das árvores frutíferas situadas na cidade e analisando o potencial delas para
colheita (considerando destas arvores especificidades como: idade, posição física da
planta). Juntamente com os instrumentos necessários para tais colheitas, fora criado
um banco de informações visuais geográficas das rotas e itinerâncias do projeto.
A consolidação da obra acontece impreterivelmente da troca de vivências, de
integração e comunicação. Diálogo este, em instancias formais e informais, a saber,
da página virtual de apoio ao mapeamento real de arvores frutíferas pelo entorno da
capital. A fascinante experiência se dava pelo fomento a comunicação socialmente
construída:

uma

determinada

pessoa do

projeto

reconhecia

uma

árvore,

compartilhava a condição vivaz desta e a dispunha suas delicias e zelos para com
natureza em meio as calçadas urbanas. Uma das vibrações mais cooperativas e
desafiadores do projeto seria as árvores frutíferas de divisa de terreno, onde metade
dela se encontra na propriedade privada e a outra metade na área pública - uma
negociação muito saborosa sempre fora posta em prática, a fim de ampliar a
quantidade de frutas acolhidas no projeto Tabebuias. A engrenagem interativa da
plataforma www.tabebuias.com.br em um dado momento ficou fora do ar por
problemas de invasões de hackers, quiçá, este seria o reflexo maior de plataforma
colaborativa (por ser uma plataforma colaborativa, todos os usuários poderiam se
cadastrar e em seguida adquiriam automaticamente sua própria senha de acesso,
contribuindo para a máxima das interações).

Fig. 1 – Web-site do projeto Tabebuias
Fonte: arquivo do artista, 2014
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Fig. 2 – Web-site do projeto Tabebuias plataforma mundial com as
primeiras marcações da ilha de Vitória
Fonte: arquivo do artista, 2015

Fig. 3 – Web-site do projeto Tabebuias, com demarcações das arvores frutíferas e
seus ícones referentes às espécies das frutas
Fonte: arquivo do artista, 2014
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Fig. 4 – Web-site do projeto informativo das demarcações das arvores frutíferas,
acoplando a esta ícones, afetos e datas das colheitas.
Fonte: arquivo do artista, 2014

Procedimentos coletivos
Tabebuias – Cozinhas Experimentais é um processo coletivo e
constante. Iniciou com o mapeamento colaborativo das árvores
frutíferas da capital, como um convite para que os moradores
encontrassem suas frutas, reencontrassem suas raízes, olhassem
para aquilo que floresce, vira polpa e fenece. Passou pela coleta dos
frutos. (CANALE, 2015, p. 128)

Refletir sobre o empoderamento social desta obra é fascinante pois ela o tempo todo
se faz de forma coletiva. Com isso, podemos canalizar várias intenções e
atravessamentos pessoais que esta obra possui liberdade de influir.

A cidade-

cenário escolhida para sua consolidação é um espaço interativo, regado de afetos:
as arvores tem suas particularidades que muitos condizem com seus habitantes
próximos, assim as informações e criações são negociadas, legitimadas,
modificadas a partir da interação social e ambiental.
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A prática colaborativa da arte é sua a relação inter-humana, processo
de reversão do desencantado fracasso das Vanguardas aonde
artistas enfrentam a separação da arte e vida, a partir do lado de
dentro, não do dentro de Bourriaud, de dentro institucional mais de
dentro da vida o qual pode significar o lado de fora do território
tradicional do mundo da arte ocidental. Na atualidade: “Cada vez
mais e mais artistas buscam aventurar-se no universo dos espaços
públicos como lócus de instauração de sua criação artística [...] esse
transbordamento em direção ao mundo ocorre como se o artista
tivesse sido expelido de seu antigo domínio, de seu antigo abrigo – o
ateliê modernista. (OLIVEIRA, 2011, p.30–31)

Enfatizo, TATEBUIAS é certamente uma criação colaborativa7 da cíclica ação
socialmente regada, frutificada e saboreada. O artista articula um desejo universal
em que com outros artistas e ‘não-artistas’, em que todos e todas criem as cozinhas
experimentais dentro de sí, a suas maneiras, com seus dados de criatividades,
desejo, sensações, histórias e partilhe está com o todo. O papel do artista é de
incentivador de sonhos coletivos, a plataforma é direcionada pelo artista a uma
pratica ampliada que desestabiliza a verdade de sentidos, que ‘deslimita’ a pratica
do artista no jardim das artes. No mais, sua condição não é apenas de produtor ou
criador de arte, mas também sensor social é responsável por reinventar a tradição
arte – que é a própria arte.
Embora o projeto esteja inscrito estatualmente em meu nome (Artista Piatan), essa
autoria é nômade, deve ser rebatida em todos os passos do processo, com
princípios abertos relacionais, princípios fluidos cooperativos, metodologia dialógica
e social: que em essência fundamentam Tabebuias. Nesta proposição existe a
demanda geográfica e monumental de uma prática comum para o sucesso da
operação, coletividade não é uma escolha é um ponto de metodologia de realização,
assim a figura do artista desvai-se e transformam-se em muitos artistas, em
moradores, em passantes: O artista é um agenciador de todos os seres da cidade
como artistas, um articulador de situações poéticas. O tempo do artista de criação é
uma prática de vida. A ideia em guerrilha e orquestração é poderosamente
enigmática: apagamento do artista para o surgimento da prática social – da
construção da obra em si, importantes agentes da costura relacional que podemos
experimentar na Arte Socialmente Engajada. A obra de arte aqui salientada, evoca a
contradição da comum palavra ‘Artista’, fazendo com que ela se alongue por
dimensões pratico social:
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O termo “prática social” acaba por obscurecer a disciplina da qual a
arte socialmente engajada se originou (ou seja, a arte). Dessa
maneira, percebe-se um distanciamento crítico de outras formas de
fazer arte (centradas e construídas essencialmente na personalidade
do artista), inerente à arte socialmente engajada, a qual, por
definição, depende do envolvimento de outros, além daquele que
promove a obra de arte. Também, levanta-se a questão de se tal
atividade pertence, de fato, ao campo da arte. Tal questão é
importante, já que os estudantes de artes que são atraídos por essa
forma de fazer arte descobrem-se frequentemente questionando-se
se não seria mais útil abandonar a arte e ser um líder comunitário. A
arte socialmente engajada trabalha na relação com sujeitos e
problemas que, normalmente, pertencem a outras disciplinas,
movendo-os temporariamente para um espaço de ambiguidade. E é
justamente nesse deslocamento temporário dos sujeitos para o
mundo do fazer arte que se obtêm insights para um determinado
problema ou condição, tornando-os visíveis para outras disciplinas.
Por essa razão, acredito que o melhor termo para esse tipo de
prática seja aquele que tenho usado até agora como um descritor
genérico; ou seja, “arte socialmente engajada” (ou SEA, socially
engaged art). Esse termo surgiu em meados dos anos 1970, visto
que reconhece inequivocamente uma conexão com a prática da arte.
(HELGUERA, 2011, p.38–39)

A obra é maior que o f ru to a ut oral da criatividade de um artista, ou da técnica
deste artista. A obra vai se construindo gradativamente no decorrer das somas de
criação, a partir de um ponto de atravessamento, diálogos e troca de saberes. Ao
passo que, em determinado momento, pode-se imaginar a idealização teórica e
histórica da arte num novo patamar, batizado por Estética dos Diálogos, que parece
abarcar o processo de uma construção física constante, algo em transito, uma
espécie de ecossistema criativo em intermitente conversação e crescimento – o
instantâneo ‘em tempo real’, interfere completamente na obra e espectador (que
deixa de ser espectador e passa a ser co-criador, interlocutor construtivo e ativador
da existência da obra, de outro modo). No ato criador, o artista passa da intenção à
realização e concretização das ideias, a partir de processos subjetivos e complexos,
de avanços e recuos. O resultado desse processo – a obra – confere nitidez à
distância entre a intenção inicial do artista e a sua realização. Esse mecanismo
subjetivo que produz o que o autor denomina “arte em estado bruto”, seja ruim, boa
ou indiferente, é denominado pelo artista de “coeficiente artístico”. Para este, o artista
“falha” por sua inabilidade em expressar a sua intenção integralmente, fazendo com o
que realiza se distancie daquilo que intencionou inicialmente. Para Marcel Duchamp
(1975) o coeficiente artístico pode ser explicado por “uma relação aritmética entre o
que permanece não-expresso embora intencionado, e o que é expresso não1847
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intencionalmente”. Este conceito traz à superfície a fundamental presença do público
no ato criador, pois este “não é executado pelo artista sozinho; o público estabelece o
contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e interpretando suas
qualidades intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua contribuição” (DUCHAMP,
1975).
As premissas aqui são aumentadas a partir do instante em que o artista não resolve
por inteiro a obra, por sua vez, a obra se dissolve em seus mais complexos
processos criativos. Logo, salienta-se a crença da arte baseada em comunidade de
grandiloquência de processo de criação. Dado isto, vale ressaltar uma possível
diferença entre esta linha de criação e a arte social onde o social passa por um filtroartista, que escolhe uma linha ativista de atuação, selecionada um gênero e um
extrato social para empregar seu trabalho. Já a arte baseada em comunidade, há
uma pré-seleção intuitiva e de demandas sociológicas da comunidade, em que o
processo só se torna real quando é alimentado e criado pela comunidade em
questão.
Há fortes movimentos teóricos sobres estas dialógicas metodologias de criação:
esboçada levemente numa conclamação inovadora – A Estética dos Diálogos. Mas
quem sabe seja bem como a Estética social, de Suzi Lacy? Ou estética emergente
de Laddaga? Pois bem, ao estudar conteúdos sobre práticas artísticas comunitárias,
troca e coletivização dos processos criativos, como de contato e construção
multidimensionais das discussões sobre arte e ao revelar o laço entre o ativismo
político, cultural, ecológico, criativo, humano e alimentar da sociedade. As
proposições definitivas são a troca – a “estéticas dos diálogos”, que ainda há de
enfrentar muitas problematizações, por trazer a tão carrega estética para a linha de
diálogo, que em nada confere com suas premissas históricas (a não ser para
apresentar um outro rumo de materialidade e de beleza). É como se usássemos a
estética para negar a própria “estética”.

Aqui, a abertura fomentada pela obra

TATEBUIAS, em muito contribui para as clarificações de um novo rumo social e
político da arte e dos artistas. O ativismo artístico, são instrumentalizados numa
reconstrução do estatuto dos modos de usar a capacidade criativa. A saber,
Gabriele Canale8, atesta em seu texto publicado no catálogo da exposição Modos
de Usar:
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Assim, esta proposta resignifica também este espaço sacralizado da
tecnologia e desenvolvimentos ecológicos, tornando-o lugar de
comunhão, fluxo, (im)permanência. Nos mostra que os itens
cotidianos de comunicação é também cozinha um lugar de ativismo
alimentar, e partilha de alimentos e de saúde urbana. Os resultados
de “Tabebuias – Cidades comestíveis ” seguem se fazendo e
refazendo. Sem autoria, brotando em cada árvore, crescendo, livres
nos galhos resili entes dos quintais, cozinhas coletivas e cidades
cheias de árvores de onde nasce os sustentos da Família. A
subjetividade coletiva é foco especial de nosso interesse, pois a
padronização contemporânea dos valores por meio da comunicação
de massa e da indústria cultural tem exterminado diversidades
culturais e reduzido pessoas à condição de meros consumidores.
Diferentes imaginários e modelos existenciais estão sendo
suprimidos e queremos contribuir para a inversão desse processo.
(CANALE, 2015, p. 129)

Acrescentando ainda mais a importância deste novo modo de ser Artista, Tom
Finkelpearl (2001) sublinha a importância de trabalhar com a comunidade local,
respeitando seus membros e apreendendo com eles. Ele faz uma ponte entre o projeto
de Paulo Freire e a situação da arte, do artista e do museu na contemporaneidade.
Propõe discutir a arte contemporânea nos entremeios onde a arte possibilita diálogo,
participação e troca entre artista e o usuário da obra de arte. As obras transformam-se
no contexto social, político e econômico como no contexto simbólico (dos museus)
achando na multiplicação e na metodologia dialógica A criação.
Museu como casa
Parece claro que é necessário ir além dos procedimentos instituídos pelas
convenções museológicas para entender onde o projeto TATEBUIAS se localiza,
revendo os modos de exibição, curadoria e relacionamento entre obra e espaço
expositivo. Os processos legitimados por sua natureza participativa e colaborativa
trazem novas cargas de emoção e autonomia para uma conduta institucionalizada
do público com as obras de arte. O projeto TABEBUIAS, quando se direciona para a
área expositiva, alonga em campos de provocações, questões dentro do contexto do
museográfico brasileiro (como por exemplo a estrutura proposta, presente no Museu
de Artes do Espírito Santo – MAES). 9 O uso do museu acirra e aflora as novenas
históricas de uso contemplativo em seu espaço, tão marcadamente respeitado e,
ainda propaga um modo delimitado de relacionamento em exibições de coleções de
arte no Brasil: uma linha amarela inibindo aproximação com a obra; monitoramento
de segurança - humanas e digitais, que orientam a postura do público na exposição.
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Ao ser determinista na forma de contato e interação entre a audiência e as obras,
usamos comumente o termo expectador, para a exibição de espetáculos, parece nos
firme a ideia de exposição “espetacular” dentro das diretrizes afirmadas acima, a
Arte Socialmente Engajada e colaborativa já se propõem uma perspectiva
totalmente “usual” das esferas de empoderamento: O público torna-se usuário da
obra de arte, e TATEBUIAS luta incessantemente a favor dos diálogos constantes
entre a construção da obra de arte juntamente com o público, podendo chama-los de
usuários e co-autores da criação.
TATEBUIAS, em plena consciência destes determinantes, ativa uma troca de
completudes no museu, na criação de uma obra de arte que seja a conversa entre
espaço institucional e a comunidade, seja proposto, fomentado, promovido e
desenhado um novo campo de atravessamento entre estes, logo, ao construir uma
cozinha dentro da sala expositiva com fogões, panelas, colheres, água, panos de
prato e todos os utensílios necessários para a realização de refeições das mais
variadas possíveis as frutas colhidas na cidade, devendo só a criatividade do usuário
do espaço expositivo. O artista provoca com o uso de objetos domésticos e comuns
de total afetividade e reconhecimento do cotidiano do humano, construindo uma
plataforma relacional, colaborativa e afirmativa, do estar totalmente à vontade no
museu – em casa. O objetivo é a quebra total de rigidez ainda possível no contato|
interação entre arte e público.

Fig. 5 – Ação de cozimentos dentro do museu
Fonte: arquivo do artista, 2015
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O processo de transformação do museu em casa obrigou-nos a enfrenta as
questões museológicas de: temperatura, luz controlada, o fechamento das janelas
fechando por completo o acesso visual a cidade, uso de alimento dentro do espaço
expositivo, entre outras questões, dá a propostas uma autonomia de negociação da
arte com o espaço institucional rediscutindo as entranhas da relação entre o artistaobra-cidade-museu. O processo de criação TABEBUIAS transbordou em vida, a
obra é totalmente pensada para a cidade, para os canteiros, para a comunidade,
para vida cotidiana. As cozinhas experimentais seriam montadas em praças da ilha
de Vitória de forma itinerante – instruíram a movimentos autônomos e sustentáveis,
frutos de uma autentica criação de guerrilha, de sustentabilidade e afetividade
urbana. Entretanto, por questões de limite orçamentário e a obrigatoriedade imposta
pelo edital de financiamento da SECULT-ES de realizar uma mostra coletiva, as
‘energias’ foram direcionadas de outra maneira para montagem de espaço
expositivo no MAES museu.
A primeira adaptação do projeto piloto condiz também com alteração do plano
paisagístico comestível – este por sua vez, contava com o plantio de 3000 arvores
frutíferas na ilha de Vitória. O Museu de arte do Espírito Santo, nesta perspectiva,
seria um grande viveiro de mudas onde os visitantes do espaço institucional
levariam após sua visita uma muda de fruta de sua livre escolha para ser o guardião
e assim planta-la num lugar desejado dentro dos limites físicos da proposição ilha de
Vitória (ao passo que ao retirar a muda dalí, este seria seu guardião e ainda
marcaria tal intervenção na plataforma visual do projeto, contribuindo fielmente a
colaboratividade proposta pelo artista Piatan Lube).
As problemáticas museógrafas impediram a transformação da sala expositiva no
viveiro de mudas frutíferas, houve assim, a necessidade de reterritorizar as ações do
projeto. O argumento utilizado pelo museu foi de que ao irrigar as plantas
diariamente, tal ação danificaria a arquitetura do museu. Houve também
intervenções por parte da Secretaria de Meio Ambiente no setor de arborização, no
que tange ao plantio livre de escolha das mudas pela cidade. Após um comunicado
negativo de tal instância, o projeto desloca-se de uma afirmativa poética expositiva
para uma poética de “guerrilha”, de plantio de arvores frutíferas na cidade de vitória.
Com o procedimento primário, através da comunicação em ato oficial da obra com
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Secretária de meio Ambiente ES, TATEBUIAS aprovado na Secretaria de Cultura do
Governo do Espírito Santo, já representava dois entes do Estado (SECULT e
MAES), por isso a anarquia foi negociada pluri-doscentemente ao passo que o
plantio livre das mudas com ativação pelo público dá mostra seriam detectados – a
plataforma TABEBUIAS apresentaria com isso, a posição das frutas, das mudas e
plantas, entretanto tal procedimento sofreu retaliações de plantio (segundo um dos
gestores da prefeitura). Por conseguinte, a obra desvincula-se da forma inicial de
manejo para, por fim, ser realizado dentro dos moldes passiveis e possíveis de
conclusão expositiva no museu em tempo hábil.

Fig. 6 – Colheita urbana, o artistas e um funcionário do museu
Fonte: arquivo do artista, 2015

A cozinha experimental e colaborativa, funcionou assim: após demarcação de 480
árvores, as frutas poderiam ser colhidas e deixadas no museu para o próximo
visitante come-las e/ou cozinharem os alimentos para sí e para os prospectos do
museu. Muitos se permitiram a ser ativos na Obra a ponto do proponente após dois
meses de exposição e trabalho intensos, o artista escolhe a diluição completa de
sua presença em prol da construção da obra no espaço expositivo, deixando todas
as estruturas montadas para seu auto funcionamento. Assim, a colaboratividade de
fato se consolidasse conforme o desejo do artista. A figura do artista, ao desparecer,
é o fiel sinal de obra comunitária. Vale ressaltar o funcionamento do museu com
práticas e oficinas constantes, com disponibilidade móvel para carregamento de
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equipe e coleta, a mobilização e todo equipamento humano e instrumento do museu
para a realização das colheitas em um raio de 50 km. Na abertura oficial da mostra
coletiva, TABEBUIAS recebe doações de frutas de agricultores que conheciam o
projeto da região de morada do artista, além de receber também algumas colheitas
urbanas - com tais frutas se realizou uma grande mandala comestível no centro da
sala expositiva, além do doce de banana cozinhado e comido no museu:

Fig. 7 – Mandala de frutas
Fonte: arquivo do artista, 2015

Fig. 8 – Plano de abertura dos tapumes que fecham as janelas existente na arquitetura o MAES.
Fonte: arquivo do artista, 2015

Durante a idealização da sala expositiva, com obrigações e possibilidades dadas
pela direção do Museu, a proposta de escrita colaborativa nas paredes da sala, teve
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como função afirmativa o gesto construtivo do público na consolidação da criação
colaborativa. A parede da sala do museu tornou-se viva, relacional e histórica - uma
autentica provocação aos espaços institucionalizados de contemplação, uma
ocupação do desejo comunitário em referencias as problemáticas expressas pela
Obra: comunicação dos endereços físicos das árvores frutíferas públicas, na quais
foram colhidos os alimentos da exposição, receitas usadas na realização de doces e
geleias cozinhadas no museu e livre expressão artística dos usuários da obra.
Excepcionalmente, TATEBUIAS – Cozinhas Experimentais, funcionou como um
fenômeno muito maior que poderia-se conceber, o fenômeno ativo ganhou
proporções em escalas multiplicadoras: filosóficas, sociais, anárquicas, plásticas,
dialógicas e uma potência de tomada do museu pelo público de comunicabilidade
autônoma sustentável, alimentar, artística e religiosa.
A força de realização do público re-territorializou o artista, o público, a obra e o
museu. Relatos dos monitores da mostra Modos de usar atestam a quantidade de
tempo que os usuários se permitiam no espaço expositivo, lendo, criando,
comunicando em infindáveis linguagens de comunicação, a funcionar como um
modo explicativo e fazedor da obra em sí. Ali todos os visitantes (usuários) se
apropriavam dos materiais deixando suas marcas e demandas, pensamentos e
desejos que circundam a Cozinha experimental. A Escrita livre no museu, por
exemplo, fez com que tais usuários pensassem e ativassem a obra para sí e para os
próximos. A Sala expositiva transformou-se em um lugar de compartilhamento de
afetos alimentícios, de criação de novos imaginários urbanos da cidade em trabalho
comum para com a natureza que gratuitamente tudo nos dá.
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Fig. 9 – Escrita colaborativa
Fonte: arquivo do artista, 2015

Conclusão
A consideração final de TATEBUIAS consiste na fiel e particular relatoria do Artista
articulador em partilha de sensível Piatan Lube: Hoje existem milhares de atividades
referentes a marcação das árvores públicas no mundo que fortificam o desejo de
sermos um: a saber de atividades em Berlim, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília,
entre tantos outros exemplos que nos somam. Muitas pessoas me marcam devido a
esta referência de Obra em suas atribuições paisagísticas, a provocação e
consolidação artística da obra proposta em sua potência social, criativa e urbana é o
afloramento do uso destas informações em partilhas poéticas: Colher as frutas,
cozinha-las de forma reciproca. Sensibilizar-se dos diretos de uso da cidade e afinar
o público do espaços institucionais de arte são desejos consolidados. Um
MANIFESTO CONTRA A FOME NO MUNDO, um manifesto a favor das trocas de
sabedoria vegetal e, principalmente as novas atribuições possíveis da obra em Arte
Socialmente Engajada.
As problemáticas, dentre as institucionais citadas e vivenciadas, se tornaram mais
delicadas com a disponibilização virtual das informações artísticas. Com o mapa de
alimentos gratuitos, pode ser acionado as poéticas por meio de recurso tecnológico
que provem da internet, com plataforma TATEBUIAS com base de dados públicas e
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gratuitas paras as comunidades. O déficit do projeto aconteceu uma vez que as
informações sectárias e virtuais do site foram interpostas por mídia paga e o acesso
a tais informações com a pratica artística não se alimentou mutuamente.
TATEBUIAS é uma grande escola da Arte em prática social urbana, espécie de
artevisimo, de ocupação de espaços públicos e de ocupação institucional do Museu.
Supreendentemente a maior descoberta e funcionalidade do projeto foi a parte não
pensada pelo artista: a escrita colaborativa. Os afetos evidenciados e publicados
como obra de arte muito marcaram a áurea da construção artística na primaria
prática da obra TABEBUIAS: COZINHAS EXPERIMENTAIS que por sua vez,
pretende ser articulada em muitas outras cidades e Museus do mundo – ao dar seu
caráter no processo de construção características de identidade culturais e ativistas
do Site-specifit na criação. No caminho de execução, por sua dimensão
monumental, o trabalho foi se desdobrando em muitos outros caminhos de ativação
da obra.

É em absoluto a justificativa mais poderosa de toda a discussão

contemporânea das artes, torna-la legitimamente um bem público por meio de ações
compartilhadas, ampliando assim o diálogo e toda sua benevolente esfera social.
Uma nova cidade se constrói com novos olhares com novos desejos. Um novo mote
de vivências poéticas com heranças do situacionismo da escultura social voltadas
em especial ao real uso do ambiente público se constrói com novas práticas diárias.
Saliento a questão prática de TABEBUIAS, posicionando esta como a real atuação,
o toque de caules, o observar das cores, variando entre as sutilezas das estações,
do cheiro de seus brotos que tomam conta dos espaços, e, por fim, o paladar de
seus frutos colhidos- matéria elementar da sobrevivência humana. Uma nova
proposição de artista, de Museu, de obra, de público, de gestão de poéticas
contemporâneas, enfim, novas estratificações da arte-vida!
Prevalece o alongamento das práticas dos artistas numa possível evolução da arte e
seus campos de poder que redimensionam a fluidez permeável da criatividade como
instrumentos e ferramenta evolutiva do contexto histórico, político, cultural, social.
Praticabilidade que deve por exercício de humanidade compor os princípios de
criatividade social á todos os seres humanos. Todos somos criativos e devemos
potencializar ao máximo a arte e Obras para a cura do mundo.
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Notas
1

Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo
Tabebuias: Língua Tupi-guarani, árvores de cor ou de Cheiro. Conta-se que os modos de habitar e de se
localizar geograficamente em florestas muito densas, é principalmente pela água, a segunda maneira possível é
a demarcação simbólicas de referências cartográficas.
3
Proposição de articulação comunitária das frutas em gratuidades poéticas,
4
Júlio Martins é curador, historiador de arte e editor. Colabora desde 2003 com o Centro de Experimentação e
Informação de Arte (Ceia), ligado à Rijksakademie Artist´s Initiative (Amsterdã). Em 2009, participou do
Programme Courants du Monde, na Maison des Cultures du Monde (Paris).E curador mapeador do Rumos Artes
Visuais 2011-2013, Instituto Itaú Cultural (São Paulo) e curador-geral do Museu Inimá de Paula desde 2008.
5
As obras de Dionísio Del Santo, Maurício Salgueiro, Elpídio Malaquias, Nice Nascimento Avanza, Nelson Ramos e
Raphael Samú, do acervo do museu de Arte do ES - MAES, apresentaram-se em diálogo com os trabalhos de pesquisa
contemporâneas desenvolvidas ao longo do Edital 015 -SECULT, dos/das artistas: Daniela Zorzal, Gabriel Borem,
Ludmila Cayres, Piatan Lube, Rubiane Maia e Thiago Arruda. A exposição não tem como objetivo exibir resultados
acabados, mas tornar acessíveis e evidenciar os processos, interesses e experimentos realizados pelos artistas.
6
Tal setor correspondente a área de arborização da ilha, me apresentou planos e a localização de 22.387
árvores urbanas- públicas, frutíferas e não frutíferas na ilha de Vitória, além de negar o florestamento de frutas
urbanas o qual desejava neste projeto efetuar.
7
Inserir uma nota aqui ou com uma definição do termo breve, e mais uma indicação de leitura.
8
Professora e doutora em literatura social de arte, da escola Latino Americana em Foz de Iguaçu.
9
Museu de Arte do Espírito Santo, em Vitória.
2
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