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RESUMO  
A cidade{i}móvel e a Exposição/Imersão – A Inteligência das Flores – a casa, foram duas 
exposições realizadas em Universidades Brasileiras (2014 e 2015). A primeira, na PUC/SP e 
a segunda, na UFPE/Recife. A “cidade e a casa, ruas e mapas” se agregam para 
pensarmos as intensidades entre invenções, escapatórias e fraturas na arte, nas culturas e 
na educação. Pensamos em atos e ações de/e para habitar, passear, conversar, comer, 
trabalhar e sustentar as artes visuais e seu ensino, ligando literatura, semiótica Greimasiana 
e filosofia. Artistas e arte educadores adensam e questionam as experimentações 
colaborativas que permeiam acontecimentos e situações “criatíveis” ancoradas na estética 
do frágil e do mambembe, da fissura e do inacabamento, da lasca e do quase-insuportável.  
 
PALAVRAS CHAVE 
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ABSTRACT  
The city {i} mobile and Exhibition/Immersion – The Intelligence of Flowers – the house were 
two exhibitions held in Brazilian Universities (2014 and 2015 ). The first, at PUC/SP and the 
second, at Federal University/Recife. The city and house, streets and maps "aggregate to 
think intensities between inventions, evasions and fractures in art, in culture and education. 
We believe in deeds and actions of/and to live, walk, talk, eat, work and support the visual 
arts and their teaching, linking literature, semiotics Greimas’s and philosophy. Artists and art 
educators and denser question collaborative trials that pervade events and situations 
"criatíveis" anchored in the aesthetic of the fragile and rickety, the fissure and 
incompleteness, flaking and almost unbearable. 
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Se não fosse a borboleta, a lagarta teria razão?  
Guimarães Rosa 

 
Para o nascimento da borboleta, a lagarta lhe dá a razão. A lagarta se desafirma. 

Uma “casa” e a “cidade”, nesse texto, se desalinham e se desafirmam na fragilidade 

em “si mesmas”. Ede uma pesquisadora-em-andamento. Tento mergulhar nas duas 

exposições, na primeira, cidade{i}móvel, no Saguão da Biblioteca, PUC/SP, 2014 e 

na segunda, Exposição/Imersão – A Inteligência das Flores – a casa, na Galeria 

Capibaribe, UFPE/Recife, 2015. As duas intervenções geram encontros, 

acontecimentos em estados de fragmentação e de deriva, um chegar que não se 

chega. Longes tornam-se pertos, “cidade e casa”, outras, diversas das quais 

moramos e nas quais (nos) habitamos. Cidades e casas incitam a buscas para Uma 

vida nua, vida besta, uma vida, como afirma Peter Pál Pelbart. Cita Agambem, o 

biopoder contemporâneo é sobreviver. Não basta e nem podemos sobreviver. A 

questão não é de sobrevida, mas assumir coletivamente, o desafio para alçar voos 

de borboletas-lagartas. Viver na carne, uma fita de Moebius, na qual biopoder e 

biopotência se imbriquem. O poder sobre a vida e os desafios na arte e seu ensino, 

são tecer potências de Uma Vida e de Muitas Vidas. As buscas são para as práticas 

não-disciplinares, para esgarçar o poder-disciplinar, ir além de um corpo-espécie a 

gestar a vida (Michel Foucault). As buscas são para transgredir as sociedades 

disciplinares e as sociedades de controle (Gilles Deleuze). As redes hoje, são 

flexíveis e flutuantes (Toni Negri), sujeitos disponíveis para gestar/criar Uma Vida. A 

biopolítica é o terreno de lutas e de re-existências. Tento, nas duas Universidades, 

esbarrar nessas questões e desafiar os “cubos brancos” a receberem produtos e 

produções estanques. Prefiro as lagartas e suas razões. Prefiro a lesma, é um ser 

que se reside (Manoel de Barros) e as lesmas que se residem em “caracóis, casas 

que se andam”. Prefiro e aposto nas desafirmações. Na Imersão, em Recife, todos 

os dias, uma pessoa perguntava “Quando a exposição vai ficar pronta?” e “Quando 

abre a exposição?” Como se nada estivesse acontecendo ali. No entanto, muitas 

pessoas que viveram a proposição, voltavam para mais conversas e para se afundar 

nas experimentações colaborativas. Muitos mergulhamos! Na “cidade”, na PUC, 

muitas pessoas passarem sem parar sequer um segundo, outra leram os verbetes, 

perguntaram, deixaram escritos, marcaram horários para conversas. A mediação, 

num lugar e noutro, aconteceram em devir(es).  
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A cidade, a casa, as ruas e os mapas inventados, não são nada mais nada menos 

do que uma aposta imensa de ancoragem em estéticas do frágil e do mambembe. 

No entanto, nada frágeis, nada mambembes dialogando com os filmes Terra em 

Transe, de Glauber Rocha e As praias de Agnès Varda. Ambos trabalham com a 

fissura e o inacabamento que nunca terminam. Enunciados exigem enunciatários. 

Enunciatários se embrenham em enunciados a dar-lhes sentidos-sentidos. Busco 

uma estética da lasca e do quase-insuportável, de o que fica do que escapa (Edith 

Derdyk, nome de uma das suas exposições). Uma estética de quase-nadas de 

casas em moradas de palavra-bicho (Haroldo de Campos). Uma estética e estesia 

aguardando estados de amizades larvar(es), concomitantemente, um antes, um 

depois, um já, sem passado e sem futuro. Os ontens e os amanhãs são atualizados 

no presente interminável e esburacador. Busco um instante já  de Clarice Lispector. 

Um pede outros. São desejos de estar-por-perto da poeta russa Marina Tsvetaieva e 

suas falas per-furantes: uma dobra da chegada sem o colo da presença; uma 

fidelidade ao advento da coisa; uma corporeidade não domesticada, uma poética da 

fronteira e das bordas que escapam; o aí-enigma; uma lonjura sem chegar (Indícios 

Flutuantes).  

O conceito de amizade, em Deleuze e Guattari, tem um caráter empirista e 

pragmático. O amigo é um personagem do pensamento que permite pensar as 

relações entre um devir-mestre e um devir-aluno-bumerangue que se tecem nas 

diferenças conceituais entre "saber" e "aprender". Aprendi com Noemia Varela, 

apreender, uma aprendizagem-em continuum (John Dewey). Somos diferentes, 

diferidos, diferenciáveis. A relação pedagógica está fora do professor e do aluno, se 

dá pela exterioridade, pelo encontro da solidão de cada um. A aula e, no caso, as 

duas exposições nas Universidades, são expectativas de criar “fôrças” de mundos e, 

não apenas “fórmas” mundos afora. A proposição é se deixar à deriva para o 

acontecimento brotar, assumir uma solidão em fuga. Sempre. A obra é o risco 

(Nelson Aguilar, XXIV Bienal de São Paulo). A condição poética é aposta em uma 

suspensão-complexa: saber ser, saber fazer, saber sem saber, saber ser largarta-

borboletas-casulos em voos – sujeitos em presenças-fugazes. Busco ser uma 

pesquisadora e artista da dúvida e não das afirmações.  

Para Benveniste (Problemas de linguísitca geral I), as pessoas se colocam na e pela 
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linguagem. Cada locutor se enuncia, cada leitor/participante se enuncia nos 

enunciados. O tempo está ligado ao exercício da fala, centro gerador e axial no 

presente e nas instâncias do discurso. Por isso, conversar, habitar, passear, comer e 

trabalhar na “cidade e na casa”. O espaço são as coordenadas espaciais de um “eu” 

e modalizações compar-trilhadas. O campo é campus e centro-espiralar, além de 

referências. A “cidade e a casa” virando lugares de inter-subjetivações e inter-

pessoalidades compar-trilhadas. Essa “cidade” não é. Essa “casa” não, não é, estão 

sendo.  

            
            cidade{i}móvel                                 A inteligência das flores 

A estesia é uma das camadas finas da apreendizagem, convoca as pessoas para 

viver estados de experimentação, na “cidade{i}móvel” e na “casa – a inteligência das 

flores”, como se elas nada fossem, nem cidade nem casa dadas, físicas ou já 

habitadas, mas casas/cidades nas quais se chega como lugares de descortinar a 

vida e dar a ver inusitados; campos de desnudar as sabedorias modistas e 

esmagadoras; lugares de “lagartear e borboletear”; espaços de taquigrafar uma vida 

nua (Peter Pál Pelbart) e muitas Vidas Nuas.  

As duas exposições foram escolhidas e montadas em lugares públicos e de 

passagens, em espaços universitários e comunitários, em ambientes da educação e 

das culturas. Em ambientes da arte e películas de estéticas, de estesias e éticas 

(mesmo que sejam redundâncias, são urgências e necessidades nos momentos 

atuais). A “casa e a cidade” são lugares criados e de acolhidas pela artista e pelas 

curadoras como lugares de questionamentos sobre a vida coletiva, tecida e gestada 
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hoje aqui, agora, guardando e celebrando clarões de inquietudes – guardiãs do 

clarão inquietante (Juliano Pessanha); espaços na academia, não de 

aprofundamentos, mas de afundamentos, locus “criatíveis” (criações incessantes, 

sempre em grupos). A curadoria em Recife foi da Profa. Dra. Lêda Guimarães, da 

UFG/Goiânia e a Coordenação, da Profa. Dra. Vitória Amaral, da UFPE/Recife. Em 

São Paulo, a curadoria foi da Profa. Dra. Ana Claudia de Oliveira da PUC/SP, todas 

cúmplices desde as primeiras ideias e durante todo o processo. As intervenções 

concebidas e montadas acolheram as propositoras, professores, alunos, 

funcionários, passantes, estudantes, visitantes. As vezes, pessoas sozinhas. Outras 

em grupo. Outras, uma mesma classe e/ou instituições de ensino, da arte, das 

culturas.  

Como habitar, como vivermos juntos a arte e a educação em vidas colaborativas, 

dentro e fora da “academia”? A vida, no saguão da Biblioteca e na Galeria 

Capibaribe é pensada como estenografias em que se pode criar a arte e a vida a 

cada instante, inventar a si e a mundos. Essas intervenções são práticas artísticas e 

educacionais. Os discursos propostos e vividos se propõem a camadas 

“verbivocovisuais”, termo criado por James Joyce e atualizado pelos poetas 

concretos brasileiros, como Augusto de Campos. Estão interligados aspectos 

gráficos, fonéticos, visuais e sonoros. E nas duas intervenções, também nas 

ambiências compartilhadas. As artes visuais imbricadas noutras artes, estão em 

sintonias e diacronias com a literatura, a educação, a arte contemporânea e seu 

ensino. As imagens escolhidas, as palavras, as paredes, chão, cantos, vãos, todos 

recebem trabalhos e são significantes, apontam para lugares de-não sabidos muito 

além de “cubos brancos”. As montagens convocam estados de arte ativados pela 

suspensão; pela espera de um sem-fim, uma espécie de recuo; uma prontidão como 

a de um ladrão à espreita; uma moradia em salto sem apoio; testemunhos para 

aparições de mundos (Juliano Pessanha, em “Performance invisível. Pensar a 

literatura incomparável:. II Seminário de Estudos Literários. Belo Horizonte, UFMG, 

28 e 29,abril, 2016). As montagens fazem parte dos arranjos plástico-semânticos 

que se propõem a experiências vividas e conhecimentos além do habitar, passear, 

comer, trabalhar, conversar (as cinco categorias típicas do cotidiano, pensadas por 

Gilberto de Mello Kujawski). 
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Para Gilles Deleuze, uma aula não tem objetivo. É matéria e movimento, cada 

pessoa assume o que lhe convém, mesmo que numa espera adormecida. Uma aula 

é tanto emoção quanto inteligência, uma textura, em tecido explêndido. Diria, uma 

urdidura coletiva de inúmeras apreendizagens em-se-fazendo-sem cessar. As duas 

intervenções se propõem a estados de aula, sem aulas-dadas, sem aulas-sabidas, 

sem aulas-programadas. Mas aulas-acontecimentos em brotamentos. O saguão da 

Bilblioteca e a Galeria tornam-se salas de aulas esgarçadas e ampliadas, nas quais 

os conhecimentos e acontecimentos são cumplicidades entre cada um e todos. 

Na cidade{i}móvel ocupamos o chão, as paredes, o teto, com foco na cidade, suas 

mobilidades e imobilidades. Os materiais dos trabalhos e da montagem são todos 

frágeis mas cuidados com minúcias de uma artista-professora-pesquisadora, junto a 

pesquisadores em-devir, alunos, passantes, visitantes, nas “cidades casas”, salas de 

aulas públicas abertas, amplas para quem quiser participar como cúmplice de 

pessoalidades e de subjetivações. Cada detalhe é fundante, cada minúcia é uma 

fuga. Papéis são presos na parede com alfinetes e agulhas-grandes. Guaches sobre 

papéis e fotografias (impressas em jato de tinta), não precisam da proteção de vidro 

– tudo se reafirma no frágil, no incerto, no quase-insustentável. A montagem é 

precisa e certeira, fala de uma participante, que corrobora as delicadezas dos 

in(com)possíveis. A poeira, o desgaste, o possível descolar e cair, a possibilidade de 

se tornarem trabalhos ausentes, porque “roubados” – tudo permaneceu nos devidos 

lugares. A fragilidade e as delicadezas acionaram camadas e inúmeros cuidados, 

como por exemplo, colocar uma cadeira por perto e nela fazer descansar uma faixa 

de céu impresso em papel, caída no chão e, ao lado, as agulhas que a fixavam. 

Todos os trabalhos estiveram onde foram colocados, em estados e esperas dos 

passantes-cuidadores-atentos de tudo que ali estava e permanecia – uma frouxidão 

e bambeza duradouras, fissuras e lascas que se sustentam pela poiésis e 

escapatórias. 

Em São Paulo, o saguão da Biblioteca transforma-se em espaço de acolhida de arte 

contemporânea e os visitantes são convidados a colocar no corpo, os Desenhos de 

Vestir – impressões em tecidos, de fragmentos de prédios construídos e acumulados 

em São Paulo e em inúmeras cidades, mundo afora. As pessoas vestidas tornam-se 
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“cidades ambulantes”, cúmplices e componentes de uma cidade{i}móvel, 

“acontecente” naquele lugar, naquela hora, naquele instante.  

Na casa fictícia, em Recife, as pessoas habitam os cômodos, “rezam na capela”, 

descansam no quintal dos mapas de nascimentos dos prologados de Borges, mas 

transformados em mapas-mentiras (pela artista). Na “cidade”, em São Paulo, a 

exposição-em-exercício, é pensada e construída como lugar de imagens-citadinas. 

O espaço público e privado acolhe pesquisas e pesquisadores, visitantes e 

prestadores de serviços em camadas da mini e das megalópoles. Cada participante 

torna-se co-autor e cúmplice de uma e de muitas cidades, inclusive a imaginada. Os 

olhos não veem coisas mas figuras de coisas que significam outras coisas. Trata-se 

de praticar uma cidade e várias outras, fusionando e questionando-as: o que é ser-

na-cidade, um vivente educacional, cultural, provocador e propositor da arte na vida 

coletiva? 

A montagem é específica, instaura olhares e percursos desviantes. A parede da 

entrada são placas de vidro. De fora já estamos dentro. De dentro, tudo acontece 

fora, inclusive uma janela com vista para edifícios, árvores, céus. Por essa 

ambiguidade, escolhemos colocar sobre a sinalização no vidro e dos dois lados, o 

trabalho – cidade vestígio – postais rasgados recebidos por correio e/ou de cidades 

visitadas, deixando entrever frentes e versos incompletos, “um certo mal feito”, uma 

“bambeza” de resíduos e de agrupamentos humanos. Entramos. O olhar é 

contaminado e des.estabilizado nas cidades-confusões – figurativização e temática, 

apenas aparentemente, em consonante desalinhos e des.afirmações. O pé direito é 

baixo, o teto tem estrutura quadriculada e não suporta peso. Nele, o trabalho – 

cidade contínua – postais-dobrados pendurados remetem a mini-telhados a roçar as 

cabeças dos passantes. A cidade balança, pega os corpos, desconforta. No chão, 

uma mandala sinalética de proibido – faixa amarela e preta. Essa é para pisar e 

nela, caminhar. É lasca, é faixa-acolhida e não faixa-exclusão. Falsos-telhados 

dialogam e criam um lugar de passagem quase-insuportável. Pessoas tiravam do 

rosto, os “telhadinhos atrevidos”. Se a entrada antes era livre, agora é preciso 

desviar, olhar, escolher, encurtar, esticar, negar, ficar irritado, entrar e sair desse 

espaço, por camadas de cidades que não existem, cidades borboletas-lagartas a-

devir. Estabelecem um diálogo com a temática da 31a Bienal de São Paulo – como 
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procurar/falar/reconhecer/lutar por/ler sobre/usar/imaginar, coisas que não existem? 

Dentro e do lado esquerdo, uma parede arredondada, ao lado um piano. Do outro, a 

entrada para um auditório. O ambiente acolhe, várias vezes ao dia, paisagens 

sonoras praticadas no piano. Sons inesperados surgem nessa cidade-criada. Na 

parede curva é projetado o vídeo cadadia+, stop motion com fotos da construção de 

um edifício em São Paulo. Nela, mais dois trabalhos com único nome – cidade vista: 

1. recortes de cidades impressos em papel manteiga, superpostos e acumulados, 

compõem lugares imaginários, 2. fotos de céus tiradas em viagens de avião e 

impressos em tiras finas (como um continuum de janelas), são colocadas na parte 

inferior da parede, quase no rodapé. Os céus passam a ser vistos abaixo e não, 

acima. Ao fundo do saguão, em oposição à parede de vidro, há uma parede 

angulosa. O lado maior acolhe – cidade palavra – 36 desenhos-palavras em guache 

preto, retiradas de textos e poemas sobre cidades. Os trabalhos cidade palavra, 

cidade vista, cadadia+, cidade contínua, cidade vestígio são quase-ruas, 

desestabilização de certezas e sentidos, em especial o olhar que não se acomoda, 

entra-e-sai, dispersa, escapa para se constituir como um outro, fissuras, fraturas e 

moradas de palavras-bichos. As “cidades e as casas” são fraturas estéticas, raros 

momentos em que a relação do homem com o mundo, é fraturada e carregada de 

sensações de pluridimensionais (escapatórias de Greimas). Instauram-se 

ocorrências e interações com a cidade impressa, visiva, sonora, “leiturável”. Os 

objetos escolhidos têm suas funções tradicionais retiradas. Sobras pedem uma 

construção de sentidos a se fazerem. A comunicação se amplia e tento pensar as 

populações afetivas, mentais e estéticas (David Lapoujade). Surgem cidades in-

visíveis, cidades-lesíveis, cidades-acontecentes. A cidade se embebe como esponja 

dessa onda que reflui recordações e se dilata. cidade{i}móvel contem cidade como 

uma mão e suas linhas (Ítalo Calvino). 

cidade{i}móvel e A inteligência das flores – a casa, são espaços discursivos e 

expositivos frágeis, nos quais se instalam a verdade e a falsidade, a mentira e o 

segredo, modalidades da veridicção que contem as categorias ser x parecer. A 

verdade (ser e parecer), a falsidade (não ser e não parecer), a mentira (parecer e 

não ser) e o segredo (não parecer e ser), modalizam as relações entre enunciador e 

enunciatário. Para que se realize efetivamente a enunciação, é preciso que haja um 
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acordo tácito entre esses dois actantes da estrutura da comunicação que Greimas 

chamou de contrato de veridicção (Mariza B. T. Mendes).  

Nos trabalhos das duas exposições, essa veridicção se dá de forma visível. Não se 

tratam de performances, mas trabalhos que só se fazem acontecer na relação com 

muitas pessoas que se entreolham, conversam, fazem um trato, uma negociação, 

uma parceria. Um doa, outro recebe, o recebedor torna-se doador. Há uma interação 

de fidúcia pela palavra, pelo olhar, pela aceitação ou negativa, pela cidade aceita no 

corpo e, dele desprendida para o corpo de um outro, criando bases intersubjetivas 

de contratos fiduciários.  

As Cidades de vestir criam cidades, não do senso comum, mas cidades sensórias 

de corpos que tateiam e sentem no corpo, a “cidade-casa”, lembrando a Casa é o 

corpo de Lygia Clark e os Penetráveis de Hélio Oiticica. Os corpos são constituintes 

dos trabalhos, canais por onde a intervenção-experiência se faz. As distâncias 

citadinas cognitivas, passionais, pragmáticas, estéticas e estésicas, tornam-se 

proximais, corpos-em-corpos coletivos-colaborativos. Os tecidos-cidades corpados 

parecem ser verdades (são aceitos pela palavra _Sim ou negados pela palavra 

_Não); falsidades (não são cidades, mas são); mentiras (isto não é uma cidade, mas 

é); segredos (voz falante que pergunta e seduz para um querer ou negar). Passam 

de corpo a corpo, com a frase: Você quer se vestir de cidade{i}móvel? Se a resposta 

for _Sim, a pessoa a veste e passa para outra, com a mesma consigna. A 

manipulação é persuadir/convencer o enunciatário para que seja verdadeiro ao se 

tornar/ser cidade móvel. Assim, as cidades se constroem, descontroem, andam e 

desandam, geram cidades-corpos “criatíveis” (criações incessantes). São 

experiências visivas, lesíveis e corpóreas, construções no corpo e de corpos em 

andamento. As Cidades de vestir ou Cidades v  (criadas em 2009), só 

existem nos corpos em relação, na cidade, na rua, nas exposições. Aquele que 

recebe sua cidade/corpante, cria fluxos quase-rituais entre uns e outros. Os 

encontros vão se configurando em relações de surpresas, inesperados, risos e 

alegrias fugidias. Se responder – Não, passe-se a outra pessoa. O não-querer é 

respeitado, é parte da proposição. 

Os objetos de valor: postais, fotos, video, livros, vidros e flores secas, mini biblioteca, 

mapas, palavras são escolhidos, apropriados, trabalhados e expostos de modo 
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oposto às suas funções e aos estados do já-visto e/ou já-sabido. Instauram estados 

de dúvidas, e até mesmo da pergunta – Isto é arte? Isto é arte educação? 

 
A inteligência das flores – a casa 

Nas cidades a vida é mais pequena 
que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. 

Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, 
tornam-nos pequenos porque nos tiram  

o que nossos olhos nos podem dar. 
E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. 

Alberto Caeiro 
 

A cidade{i}móvel e A inteligência das flores – a casa,  exposições-em-exercício, se 

constituem de arranjos e desarranjos, criam figuras do discurso e correlações entre 

regimes de interação e regimes de sentido. O vedor/espectador/participador é 

convidado a formar “cidades e casas” embaralhadas. Todos são cúmplices desde o 

momento que se dispõem a ver, quer seja de fora ou de dentro do Saguão ou da 

Galeria. A cidade/casa e a casa/cidade são  esgarçadas, imaginadas e complexas. 

Geram conexões e vínculos com in.existências lentas, decantadas e desaceleradas, 

pressupostas em devir(es), como as cidades invisíveis de Calvino. A cidade é 

redundante: repete-se para fixar alguma imagem na mente (Ítalo Calvino). A 

cidade{i}móvel e A inteligência das flores – a casa, exprimem tensões entre a 

http://pensador.uol.com.br/autor/alberto_caeiro/
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racionalidade geométrica e o emaranhado das existências cotidianas, urbanas, 

humanas. 

 
Cidades de vestir 

Tanto São Paulo quanto Recife são metrópoles expandidas e escolhidas dentre 

muitas mini-cidades, populações flutuantes e etnias múltiplas, para um recorte das 

práticas de vida na interação habitante/lugar de cidadanias. Dão a ver formas de 

visibilidade e lesibilidade da cidade/corpus, “fórmas” e “fôrmas” de expressão e 

conteúdos “cidadianos”. As “fórmas” referem-se às criações, frestas, lugares 

compartilhados. As “fôrmas”, às obrigações, desocupações, invasões, imposições. 

“Cidadianos” é palavra que incorpora o cidadão, as cidadanias, as cidades e as 

invenções, quer da pessoa, quer dos coletivos, dos espaços e das compar-trilhas 

colaborativas. A cidade se mostra de vários modos, neles estão imbricados nas 

práticas interativas a população, a rotina, os imprevistos, os lugares e os des.lugares 

(Marc Augé). Existem vidas programadas, vidas a-devir, vidas-deglutidas, vidas-

abandonadas, vidas-ao largo, vidas-intensidades, vidas-nascidas, vidas-mortas, 

vidas-ecos. As práticas culturais e sociais também produzem cartografias 

experienciais de resistências e de re-existências. A cidade é visiva, sonora, corrida, 

lerda, turbulenta, voraz, cansativa, possível, prazerosa, fabrica vida e vidas sem 

cessar, contínuos congestinamentos ao lado de alívios de mobilidade, parques e 

praças acionam um “já-já” e “esperas-esperas” em distâncias curtas, longas, 

intervalares. Escolher, perder-se, encontrar, fabricar acontecimentos e encontros, 

deslocar, interferir, mapear, identificar, descrever, analisar a rotina na cidade, geram 

percursos narrativos e discursivos construídos nas aliterações e reiterações de 

mapas compostos de ruas, de lugares, sinais, permissões, abrigos, expulsões, 

andanças. Os estados de confinamento minoram a vida pública e a potência de 
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subjetivações. A cidade{i}móvel e A inteligência das flores – a casa, as duas e cada 

uma, 

neas? E as pessoas-nós, que nelas moramos? Para 

onde estamos indo, na arte, nas culturas, nas práticas educacionais colaborativas? 

O sentido vai surgindo nas junções das palavras-desenhos, na leitura e na entrega 

às combinatórias enunciativas. Na cidade{i}móvel não havia um programa educativa 

pré estabelecido, mas uma imersão de plantões em tardes, dias, noites à espera dos 

passantes. Muitos diálogos, muitas perguntas, muitos desviantes dos “empecilhos” a 

pedir corpos-a-roçar e enunciar casas e cidades, sempre no plural.  

Na Exposição/Imersão, A inteligêcia das flores – a casa, realizamos os dias de fazer 

flores, de comer, de cheirar – cotidianos caseiros à deriva de “surgências” pedindo 

passagens formais e existenciais – potências de Uma Vida. Vivemos tanto a cidade 

quanto a casa, além de uma exposição (na qual se mostra “produtos”). A simulação 

da casa foi a partir do filme Dog Ville, alicerce de tábuas-largas no chão. Durante 10 

dias os passantes foram acolhidos e se dispuseram a entrar e viver os cômodos, as 

situações, os acontecimentos e os encontros naquela casa construída-em-

existência. Todos os trabalhos foram realizados a partir do livro Biblioteca Pessoal, 

de Jorge Luis Borges. Para entrar nessa casa-chão havia um convite, um contrato 

de fidúcia, quer pela artista, quer pela curadora/cuidadora – Você quer entrar na 

nossa casa? Se a pessoa aceitava, entrava. Se não, podia permanecer de fora, 

olhar, ignorar, ir embora. Para entrar, havia um ritual: 

• Depositar os pertences, um modo de se-deixar para trás e assumir o contrato.  

• Tirar os sapatos, se-deixar com pés-nus, aderentes à intimidade “de em 

casa”.  

• Lavar as mãos, um choque térmico n’água fria, acolhida para mãos-corpos-

casas.  
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Lavar as mãos 

Essas ações e atitudes ativam as estesias para viver a intervenção e estados de 

arte, sem arte. A sala de visitas – uma tábua (a ser porta) no chão, tinha livros que 

podiam ser lidos, escolhidos e, depois levados. Livros descartados da minha 

biblioteca pessoal, enviados a Recife, receberam o carimbo Biblioteca Liberada, 

junto a desenhos de flores (cada livro, uma flor diferente). À esquerda, logo à frente, 

outra tábua recebeu mini-vidros com flores secas de orquídea-branca recebida de 

pessoa-querida, trabalho com nome de Convívios. No centro, a Sala de comer, uma 

mesa formada por um pálete (estrado de madeira para movimentar cargas), e toalha 

tecida-a-mão, comprada no Mercado São José (em Recife). Ali, rodavam conversas 

ao entorno dos Desenhos de comer. Os comentes eram as coisas a comer. Os 

comedores, as pessoas que brindavam com mini-copos d’água e comiam frutas-

miúdas, sequilhos, biscoitos, mini-balas, celebrando, em tempos atuais, os desafios 

da arte e seu ensino. No fundo da Galeria, molduras com vidros receberam do lado 

de fora, mapas inventados, feitos a partir das datas e lugares de possíveis 

nascimentos dos prologados, nada verossímeis. Uma varal, de fora a fora, mostrava 

o Quintal dos prologados. Haviam outros mapas transparentes vistos dos 2 lados. 

Um não sustentava o outro, acendendo mortes-nascidas nada verdadeiras, em ruas, 

lugares e países fugidios. À direita, uma madeira sobre cavaletes, recebeu a 

Biblioteca dos 64 – mini-livros com palavras roubadas dos 64 prólogos do livro de 

Borges, Biblioteca Pessoal. Os livros, fechados por cordões finos podiam ser 

manipulados e lidos, um a um. Na sequência de quem vinha do fundo para a frente 

da sala, havia o “quarto/banheiro”, com o trabalho – Limpamentos – um caixote em 

pé, contendo uma caixa de papel-floral com 32 vidros iguais, de perfumes e dentro, 

palavras impressas em papel manteiga embebidas em essência-base para perfumes 

(alfazema e limão selvagem), a esvair e fazer cheirar toda a casa. Mais à frente, 32 
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imagens com flores de decalcomania colorida (das antigas que se descolocavam na 

água), com nomes dos 64 prologados – Galeria das Flores. No mesmo “cômodo”, 

outro trabalho, 32 imagens com fotos 3 x 4, também dos 64 prologados – Galeria de 

Retratos (imagens da internet retrabalhadas e reduzidas, tal qual fotos para carteira 

de identidade), afixadas em espelhos de plástico bege. Na entrada da “casa” à 

direita, n’outro caixote, o livro Biblioteca Pessoal, de Borges e o livro A inteligência 

das flores, de Maurice Maeterlinck (citado em um dos 64 prólogos).  

 
Sala de comer 

No dia da montagem, tivemos a surpresa de marcas de tinta nas paredes laterais, 

preparadas com massa corrida à espera de tinta-branca. Mas não foram pintadas. 

Essas marcas-rastros de exposições anteriores, receberam Desenhos de Flores 

com grafite. Esses, na desmontagem, quanto mais apagados, mais bonitas as flores. 

Flores borravam, delas mesmas vazavam e foram se acendendo. Surgiu o trabalho 

– Flores acendentes, num quase-contrato entre ambiência, surpresas e acolhidas 

“acontecentes”. 

O mundo não é, está sendo.  
Paulo Freire 

 
A cidade{i}móvel na PUC/SP não é, está sendo. A inteligência das flores – a casa, 

na UFPE/Recife não é, está sendo, inclusive hoje, aqui, agora, junto ao leitor desse 

texto. As exposições contaminam os passantes, os modos como são pegos, como 

ficam, entram, saem, veem, negam, descartam, dissecam, agora as fotos, imagens, 

publicações, DVD e conversas em grupos de pesquisa, em rodas de conversas, em 

congressos e exposições. 

...como o bicho-da-seda fia a casa onde dorme 
sua secta obstinada também pode fiar 
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outra sede ou sede: casulo que encasule esta palavra: nada. 
 

um casulo afinal não passa de uma casa 
precária morada de um bicho-palavra... 

Haroldo de Campos 
 

Cidade e Casa, Cidades e Casas, borboletas, lagartas, bichos-palavras, bichos-

sedas, não encasulam, mas a.casulam, se propondo a tecer e aninhar Vidas, 

friccionar tensões e intensidades, fazer fugir sabidos e fazer brotar catamentos, 

modos de fazer Vidas Coletivas Compartilhadas na Arte e na Vida, em quaisquer 

lugares, desde o mínimo lugar de morada, de um quase-nada. 
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