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RESUMO 
O presente artigo é inspirado no filósofo grego Sócrates que, antes de tomar o veneno que 
irá lhe tirar a vida, é impelido à criação de uma composição musical, movido por um sonho. 
Sua morte inaugura, também, a transcendência aos valores morais de sua época, uma vez 
que sua obra permanece viva até hoje. Todavia, ao criar uma música, o mesmo Sócrates 
que expulsou os artistas de sua “República” (do livro “A República”, do filósofo Platão) revela 
a urgência necessária da ação de resistência, ainda que essa se resuma à composição de 
um hino. Por essa mesma via da urgência, senti-me impelido a realizar um trabalho artístico 
enquanto corria o processo de afastamento da presidenta eleita, acontecido em 2016. 
Assim, busco refletir, sobre a importância política do ato artístico enquanto descrevo o 
resultado de criação de uma obra sonora. 

PALAVRAS-CHAVE 
Desmaterialização; silêncio; resistência; imortalidade. 
 
 
ABSTRACT 
This article is inspired by the Greek philosopher Socrates who, before taking the poison that 
will take his life, is impelled to the creation of a musical composition, moved by a dream. His 
death also inaugurates the transcendence of the moral values of his time, since his work 
remains alive to this day. However, in creating a song, the same Socrates who expelled the 
artists from his own country (in fact, a work of another philosopher, Plato) reveals the 
necessary urgency of the action of resistance, even if it is summed up in the composition of a 
hymn. In the same vein of urgency, I felt compelled to do some artistic work while running the 
removal process of the president-elect held in 2016. Thus, I seek to reflect on the political 
importance of the artistic act while describing the result of creating a sound work. 
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Arte política: uma possível interpretação  
Em “Fédon: a imortalidade da alma” – livro que pertence à série de “Diálogos”, de 

Platão, escrito por volta do ano 387 a.C. – o filósofo Sócrates, acusado e condenado 

pelo crime de corrupção da juventude ateniense e pela recusa de adorar alguns 

deuses é levado, através de um sonho, a fazer e cultivar a música, enquanto espera 

a hora de sua morte, na prisão. Lá, decide não tentar a fuga, embora um plano 

elaborado por seus discípulos pudesse ser realizado. Ao aceitar, porém, seu destino 

fatal, inaugura igualmente sua própria imortalidade – ou melhor, da criação da ideia 

da existência da alma – como se seu gesto transcendesse a decisão que os juízes 

lhe imputaram: tomar cicuta. 

Ainda que o tema da obra musical seja periférico ao assunto do livro, somos levados 

a pensar em um „desvio‟ da função do filósofo de seu raciocínio lógico de homem 

teórico para uma abertura dionisíaca, da criação artística. O fato é que a urgência 

cria em Sócrates a decisão de compor uma música. E ele, então, faz um hino de 

louvação ao deus Apolo, por força de um chamado que lhe apareceu em sonhos, 

antes de ser morto. O interessante, nisso, é que Sócrates expulsa os artistas da 

República (em outro livro de Platão), pois entende que eles são imitadores e, 

portanto, uma espécie de enganadores e ilusionistas, obnubilando o ideal de pureza 

que o filósofo defende. Acontece que nossa razão em busca de ideais às vezes nos 

traem. E essa talvez seja uma grande lição a ser aprendida até por aqueles que um 

dia disseram: “só sei que nada sei” 1. 

Do mesmo modo, percebo claramente um limite no que se refere ao campo 

ampliado dentro da arte contemporânea, particularmente ao enfrentamento direto e 

aberto no campo social e político. Porém, a conclusão é que a extrema exposição de 

posicionamentos leva a um comprometimento programático e pragmático que difere 

de um aprofundamento reflexivo maior com relação à linguagem e ao fazer contínuo 

e “desinteressado”, no sentido da “finalidade sem fim”, como define Kant (2012), no 

livro “Crítica da Faculdade de Juízo”, escrito no final do século 18, sobre a estética, 

em sua “Analítica do Belo”. O fato, real, é a percepção de que o abalo institucional 

que atingiu, em 2016, o comando do governo federal, de maneira tão súbita, 

também atinge a mim, que não me vejo fora do corpo social do Estado de Direito2. 

Pelo menos, não fora o suficiente para continuar um artigo sobre arte que não faça 
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sentido com uma possível ação, nesse instante. Para isso, é preciso fazer com que 

a ação do corpo se torne também um corpo em ação, verificando, de maneira 

concreta e palpável, o que ocorre como fenômeno entre a prática da arte e a 

realidade vivida no país. 

Sócrates, sendo obrigado a tomar cicuta, enquanto uma voz lhe diz para fazer 

música, é uma metáfora que cabe, aqui, para pensar em que arte e em que filosofia 

endereço meus esforços físicos e mentais para se sustentarem. Se a arte não é 

mais a mesma arte de outrora, que buscava a autonomia dos meios, talvez a 

questão a ser posta não seja mais, também, a da forma que se torna conteúdo, mas 

daquela que, ao atingir as bordas que a comprimiam, amplia ainda mais o seu lugar 

de ação. Portanto, não é uma questão central discutir se a arte, ao expandir para 

além de sua especificidade, perdeu seu contorno, até se transformar naquilo que ela 

não é. O filósofo sendo condenado à morte não se torna músico, mas sua 

condenação inventa uma negatividade que se torna presente através de outros 

corpos. Há uma mudança que não é morfológica ou simplesmente da ordem da 

nomenclatura, mas uma mudança estrutural. O vazio passa a significar. Nada se 

restringe àquela forma de visibilidade que até então se sabia sob o entendimento do 

que é natural ou artificial. A morte imposta ao homem, enquanto corpo físico, obriga 

um pacto entre os que sobrevivem de uma manutenção daquilo que tornava vivo 

aquele que se foi: a manutenção das ideias. A condenação à morte, de Sócrates, o 

idealista, é o início de uma filosofia que contamina o Ocidente de maneira 

incontornável e hegemônica, pelo menos até os questionamentos feitos pelo filósofo 

alemão Friedrich Nietzsche, no século 19, sobre o platonismo. 

Trazendo o problema para as artes plásticas, a expansão de campo não leva ao fim 

da forma em benefício do conteúdo, nem de algum resquício pela a manutenção de 

uma autonomia fechada, mas sim às próprias questões da arte quando se dispõe a 

se abrir para as performances, para as instalações e para a arte conceitual, trazendo 

consigo a crítica institucional e o posicionamento político. Negatividade, nesse 

sentido, não quer dizer negar um fato consumado, mas de experimentar outras 

equações não previsíveis pela lógica do sistema numérico, como operar com 

números negativos, por exemplo. Também não se trata de uma passividade cômoda 

de quem se retira da ação, negando, simplesmente, sua participação no jogo. É agir, 
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mas levando em consideração outras determinantes além daquelas dadas, a priori, 

com as quais nos acostumamos a buscar soluções. 

Cito, aqui, por exemplo, as experimentações com o silêncio e com a retirada de 

materiais do espaço – arquitetônico ou da paisagem – como vem acontecendo 

desde os anos de 1960. Nesse contexto, podemos conjecturar que quando não há 

som para se ouvir, nem imagem para se ver é porque tanto o som quanto a imagem 

se naturalizaram a tal ponto que não mais os percebemos. E é justamente aí, 

operando nesse vão, que o trabalho de arte, como posição intermediária entre o ver 

e o ouvir, pode acontecer. O negativo, então, é revelado como o avesso de uma 

normatização espacial e temporal. Nessa contemporaneidade em que vivemos, o 

simulacro e o real vivem trocando de posições, como bem teorizou o filósofo Jean 

Baudrillard3 e questões como multidisciplinaridade e campo ampliado muitas vezes 

voltam como mais uma especificidade para fazer parte de um mundo 

compartimentalizado. 

Gravidade da matéria e vazios silenciosos 
Como artista, venho produzindo uma obra que sempre se pretende chegar a um 

ponto zero de intervenção nos lugares, operando o mínimo de transformação na 

matéria. Torna-se muito mais uma militância direta e focada em lutas pontuais do 

que um aprofundamento nas políticas que são próprias à arte. O que sobra, então? 

Talvez o que sobra da própria sobra: o buraco, o vazio, uma vez que não há mais 

volta. Tudo está submetido ao mesmo sistema de controle. Retirar-se, então, pode 

ser uma manobra de ação, no inventar de paradoxos para não se perder do sentido 

crítico que o trabalho de arte pode revelar. 

Retomo, pensando nisso, a alguns exemplos de minha própria produção onde o 

silêncio, “sempre “grávido de sons”, como dizia John Cage, torna insuportável tudo o 

mais à sua volta, como a negação de um dizer, tal como se configurou no trabalho 

“O X da questão”, de 2011, gerando, inclusive, polêmica pelo fato de eu ter levado 

um mendigo que morava na rua para habitar um apartamento reformado que foi 

inaugurado como um espaço de arte em frente ao aterro do Flamengo, na cidade do 

Rio de Janeiro. Ainda que a condição para que ele entrasse, permanecesse e saísse 

do local fosse a de que eu estivesse sempre o acompanhando, não faltaram críticas 

de que eu estaria usando a miséria do outro para obter glórias como artista, sem me 
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preocupar com sua humilhação. Mas também não faltaram elogios à minha conduta, 

como aconteceu nos textos que o poeta e professor Alberto Pucheu escreveu sobre 

o impacto que aquela situação causou sobre ele, que reproduzi no catálogo 

“CromoSapiens”, de 2012 e, também, no texto escrito pelo acadêmico Manoel 

Friques, publicado no catálogo “(in)possível”4, que foi resultado de um curso 

realizado no Parque Laje, em 2011, em que estivemos juntos, como alunos. 

Portanto, esse „mutismo‟ da obra ou, na obra, deve, no caso proposto, se tornar arte 

ativista, participante, política, mas também arte que procura desvendar o meio e a 

mídia que serve de suporte para que ela seja realizada. Ela não pode ficar presa 

nem em sua morfologia e nem no conteúdo discursivo que ela quer tomar como 

tema. 

 

Figura 1 – Rubens Pileggi, “O X da questão” (2011). 
Ação de intervenção no espaço de arte para que um morador de rua permanecesse no espaço 

expositivo durante a data do evento. Foto: Liza Santos. 

 

Outro trabalho que reputo estar na mesma sintonia „silenciosa‟ e que implica em 

uma ideia de tornar „pastoso‟ o tempo e impenetrável o espaço, entrelaçando tema e 

suporte, é uma série de 3 vídeos realizados em 2013, intitulados, cada um, de “O 

retrato da velha”5, “Ex-cultura”6 e “Ausência”7, com duração de pouco mais de 1 

minuto cada um, em que as preocupações com a linguagem coincidem com a 

preocupação de revelar interioridades, subjetividades e modos de percepção daquilo 
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que se perde constantemente. Eles lidam com a perda, com a retirada, com a idade 

avançada e com a ignorância, procurando enxergar essas situações que estão 

presente na vida em termos de posicionamento de câmera, duração das cenas, 

cortes, texturas das imagens e edição, como se a uma pudesse corresponder a 

outra. 

No sentido de uma economia cada vez maior de meios para se chegar a um 

resultado cada vez mais contundente, nessa ideia de „obra silenciosa‟, penso em 

algumas obras da artista francesa Dominique Gonzalez Foerster, cuja a aparência 

parece não demandar esforço de realização e, além disso, se confundem 

camaleonicamente com o lugar onde está implantada. Um exemplo disso, entre 

tantos, é a obra realizada para a 27ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, em 

2006, em que a artista mimetiza as colunas do prédio da Bienal, criando uma 

insuspeitada e naturalizada coleção de colunas no espaço que aparentam terem 

nascidos ali, desde a construção do prédio. No entanto, aquela instalação causava 

um estranhamento silencioso no visitante, que não conseguia identificar direito o 

porquê da sensação de estranhamento entre lugar e percepção de espaço. 

 

Figura 2 – Intervenção de Dominique Gonzalez-Foerster para a 26ª Bienal de Arte de São Paulo. 
Foto: Reprodução 

Em termos práticos e concretos, partindo para a prática material concretizada em 

objeto: é possível propor um paradoxo em que o silêncio e o ruído sejam, eles 

mesmos, o visível articulado de uma ação? Ou melhor, o apenas tornado visível por 

força de uma experiência de ocupação e uso de um território? Assim, com o recurso 

da aliteração, da dobra, do duplo sentido, do choque entre palavra e ação, do uso do 
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título para reforçar, negar ou alterar a imagem, penso, nesse momento, na criação 

de um exemplar de uma obra que seja muda. 

Muda, no sentido que a palavra se torna verbo, indicando movimento; advérbio de 

modo, em seu silenciar e; como substantivo, indicando um estado vegetativo em 

crescimento. Além de muda, cega. Como quem olha diretamente para a luz e nada 

vê. Assim, acredito poder realizar um trabalho onde o silêncio possa agir como um 

grito, como se ele operasse no sentido de criar um „buraco negro‟, tal como faz um 

entalhador que retira a matéria da pedra, lembrando as lições das aulas de 

escultura. 

Para ilustrar esse raciocínio, recorro a um trabalho que realizei em 1999, na cidade 

de Bela Vista do Paraíso, interior do norte do Paraná, intitulado “Linha da Horizonte”. 

Tratava-se de uma intervenção artística solitária realizada na zona rural da cidade, 

precisamente em uma das grandes fazendas de soja que rodeiam a cidade, 

conhecida como Fazenda Horizonte. Essa intervenção tinha como foco intervir nas 

ações empreendidas pelos trabalhadores contratados para cortarem uma área de 

árvores daquele local afim de preparem a terra para plantarem soja. Acontece que 

tais árvores, além de serem das poucas que restavam na região, protegiam a cidade 

da força do vento noroeste, criando uma barreira natural, além do que alegravam a 

vista dos que por ali passavam, aromatizavam o lugar e quebravam a monotonia da 

paisagem que se assemelha a um deserto coberto de soja por todos os lados. 

 

Figura 3 – Rubens Pileggi, da série “Linha da Horizonte (1999): “A cova”. Foto do autor. 
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Bem, diante dessa situação, durante pelo menos uma semana do mês de dezembro, 

época em que o sol se põe mais tarde no horizonte, eu fui nesse local, depois do 

horário de trabalho dos capatazes da fazenda e, com a câmera fotográfica em 

punho, realizei três ações singulares. Comentarei apenas a que mais interessa aqui, 

ligada ao elemento terra, que consistia em cavar o desenho das sombras projetadas 

pelas árvores no chão, antes que elas fossem cortadas, no outro dia. Era a última 

sombra que faziam e eu queria dar uma materialidade a essa situação, ainda que 

fosse criando uma cova para acolhê-las depois de mortas. Não há voz que suplante 

esse silêncio. Não há como preencher o contorno desse vazio. Apenas afirmá-lo em 

seu desaparecimento, em sua invisibilidade. Tudo o mais parece inútil. 

É por isso que a dimensão morfológica, a sequência linear do uso de meios, os 

materiais e as técnicas específicas que parecem não acompanhar o fio da meada 

dos „segredos de artista‟ não são empecilhos para seguir uma sequência de 

enunciados criteriosamente escolhidos que vêm se desenhado há tanto tempo. Por 

isso, os exemplos dados, em sua maioria, não tratam de adicionar ou transformar 

mais matéria em um mundo onde a produção e o consumo de massa, padronizado, 

já as movimenta para além de nossa necessidade, mas, sim, de dar sentido a uma 

produção que elabora signos e conceitos, tornando-os tão palpáveis quanto uma 

rocha, uma paisagem ou uma paixão. Além disso, tanto as referências teóricas 

quanto nos exemplos práticos, meus e de outros artistas, históricos ou 

contemporâneos, há um rigor com os aspectos da realidade onde a obra se dá à 

visibilidade. Assim, a questão do contexto, da participação e do conceito que subjaz 

à obra é tão importante, uma vez que a mudança imposta à rotina – seja 

desfuncionalizando produtos consumíveis, lugares e padrões – impõe uma mudança 

na retina, também. E, pensando na desmaterialização, o fato que existam obras 

efêmeras, produzidas com objetos precários, ou aquelas que, ao inverter sinais já 

existentes, desconstroem uma lógica fundada no capital e na mais valia, como modo 

de desenvolver um pensamento plástico, não menos materializado do que uma 

escultura de bronze, uma pintura com tinta óleo ou uma fotografia exposta na parede 

uma galeria de arte. 

Nesse sentido, mostrar algo como insignificante pode ser uma estratégia de 

resistência, também: uma arte de renúncias, como fazem a arte de Mallarmé, 
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Schwitters, Malevich, Mondrian, Cage, Décio, Haroldo e Augusto de Campos. O 

branco sobre branco, o branco da página em branco e um pequeno poema, lapidar: 

“nada/ ou quase/ pouco/ o poema/ faz-se” (Augusto de Campos). Trata-se, pois, de 

colocar o que está mudo e soterrado como material de enunciação. É o caso da obra 

“Plegária muda” (2008), da artista colombiana Dóris Salcedo. Sua peça é feita de 

mesas viradas umas contra as outras e, no meio dela, montes de terra. Esses 

montes de terra espremidos pelas mesas recebem água diariamente e, de dentro 

deles germinam gramíneas. Metaforicamente, nos lembram caixões de defunto, 

covas funerais, mas, ainda assim, algo vivo deles brotam, anunciando uma 

renovação. O silêncio e o vazio, portanto, em arte, podem nos remeter para lugares 

plenos e cheios de sons que a visibilidade e a sonoridade, muitas vezes, não 

conseguem demonstrar ou, que o barulho e o excesso de elementos visuais 

acontecem, justamente, para que deixemos de ver e ouvir o que realmente 

interessa. 

 

Figura 4 – Dóris Salcedo, “Plegária Muda” (2008-2010). Obra exibida na Pinacoteca do Estado, São 
Paulo. Foto: reprodução. 

 
Obras sonoras silenciosas. Artes plásticas invisíveis 
Um desses problemas que gostaria de apresentar está ligado ao processo de 

criação e recepção, onde o fator de indiscernibilidade é fundamental para a 

discussão sobre o participador da obra de arte, pois convida o espectador a 

completar, em sua imaginação, uma parte que o artista deixou apenas sugerida. 

Assim, cria-se uma atmosfera de dubiedade que depende de uma espécie de 

diálogo com a obra, para que ela se realize plenamente. Ao estudar a história da 

arte, podemos ver que esse procedimento já vem sendo realizado pelos artistas, há 

séculos. Obviamente que a influência tanto de Duchamp – por sua estratégia de 
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silenciosa retirada, sua busca pelo acaso e os ready-mades – quanto de Cage são 

fundamentais para que esse tipo de leitura possa fazer sentido. A famosa 

composição “4‟33‟‟ ” (1952), de Cage, que consiste em sentar-se na frente do 

teclado de um piano durante quatro minutos e trinta e três segundos sem tocar as 

suas notas, é um importante exemplo da introdução do silêncio para além do 

intervalo e da pausa musical, deixando que o som ao redor do instrumento possa ser 

apreciado como música, também.  

Um exemplo de trabalho de forte tendência conceitual e, ao mesmo tempo, filiado à 

arte sonora, que está dentro dessa concepção de “incompletude” é “The sound of 

silence”, de 1988, do artista americano Christian Marclay. Trata-se da fotografia do 

disco “The sound of Silence”, gravado nos anos 70, em vinil, da dupla “Simon e 

Garfunfel” com um pequeno pedaço de papel colado sobre o furo central, impedindo 

que o mesmo possa se encaixar em um aparelho de reprodução para ser tocado. 

Não podemos ouvir o som. E é justamente este o sentido literal que Christian 

Marclay torna palpável ao fazer uma simples alteração nos princípios técnicos que 

nos fazem ouvir sons gravados em discos de vinil. Um outro exemplo, mais atual, é 

“Moby Dick”, de 2007, obra do grupo de artistas cariocas “Chelpa Ferro: uma bateria 

enorme é exposta no centro de uma sala de exposição, sem as baquetas. Portanto, 

nem os artistas tocarão o instrumento e nem o público é convidado a tocá-lo. Mas, 

pelo título, imaginamos um enorme, potente e vibrante animal marinho na 

profundidade silenciosa dos oceanos, admirando o vazio à sua volta. Para fazer 

esse tipo de cognição, no entanto, o espectador, individualmente, deve ser capaz de 

processar uma série de dados próprios à arte contemporânea8, entrando e saindo da 

obra para criar sua própria interpretação sobre seu sentido. Podemos imaginar, 

também, a sala, pequena para o tamanho e a potência do instrumento, sendo 

preenchida por um som futuro. Ou, ainda, e tanto mais, por um silêncio maior do que 

poderia ser ouvido, caso o instrumento musical não repousasse, de forma tão 

imponente, no meio de uma sala. 
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Figura 5 – Christian Marclay, “The sound of silence”, 1988. Fotografia: Adan Reich. Foto: reprodução. 

 

Figura 6 – Chelpa Ferro, “Moby Dick”, 2007. Apresentação no Instituto Cultural Itaú. Foto: reprodução 

Nesse sentido, venho desenvolvendo alguns trabalhos que podem ser vistos dentro 

do que se chama “arte sonora”9, utilizando-me, para isso, de um sistema de áudio e 

de dispositivos sonoros, para produzir impactos sutis no corpo do espectador, de 

modo a fazê-los vibrarem. Assim, ao invés de usar o som como presença 

endereçada ao ouvido, busco encaminhá-lo ao corpo do participante da experiência 

e, em seguida, aos olhos, porque algo deve vibrar através da ressonância das 

caixas acústicas. Um desses trabalhos é uma caixa fechada de vidro de 214 x 90 x 

70 cm, que instalei, em novembro de 2016, na frente do vão da porta da Galeria da 

ExpoLab, que é a sala de exibição de trabalhos artísticos dos alunos da FAV. Essa 

caixa torna a sala impenetrável ao público, apenas deixando à vista do espectador – 

devido aos vidros transparentes – o interior do ambiente, onde um projetor simula, 

na parede, o efeito de uma lâmpada piscando. Escondida em uma das paredes, uma 

caixa de som ligada a um amplificador reverbera uma frequência capaz de fazer os 

vidros dessa caixa vibrarem. Intitulado de “Iminência”, esse trabalho seria como que 
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o momento que precede a morte do filósofo grego, quando algo trágico está para 

acontecer, tal qual um terremoto ou um golpe de Estado. Seu efeito? Quando 

alguém passa, o vidro pode estar tremendo. E nada mais. 

 

Figura 7 – Rubens Pìleggi, Iminência (2016) – Caixa de vidro, alto-falantes sub-woofer e projetor de 
imagens. Foto do autor 

Dentro dessa mesma série, pensada em termos de vibração e ressonância acústica, 

fiz um trabalho em que coloquei água em uma bacia e, abaixo dela, introduzi um alto 

falante ligado a um aparelho de som doméstico com caixa amplificada e alto falante 

subwoofer, produzindo sons graves, fazendo a água saltar, em pingos, para fora da 

bacia, de acordo com a carga de som que recebe, dando a este conjunto o título de 

“Turvo”, pensando em uma água cujo recipiente se mexe demais, não permitindo 

que as impurezas se assentem. 
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Figura 8 – Rubens Pileggi, “Turvo”. Obra em processo com alto falantes para sons graves, 
amplificador e fonte sonora. Foto do autor. 

Fiz, também, um outro trabalho para esta série, levando em consideração a questão 

da vibração. Suspendi, com fios de nylon, alguns talheres sobre uma mesa de jantar, 

além de um copo, uma jarra e, com um ventilador ligado as peças se 

movimentavam, em uma composição inusitada, intitulando este trabalho de “Alto-

mar”10, pois lembra uma tempestade dentro de um navio, como se a cena 

apresentada passasse em um drama no cinema e, levando em consideração a 

questão da performance e do desempenho de um corpo em relação a um espaço, 

ou melhor, criando relações de espaço, no tempo. 

 

Figura 9 – Rubens Pileggi, “Alto-mar”. Obra em processo de produção. Mesa, toalha e talheres de 
mesa de jantar suspensos por linha de nylon e ventilador. Foto do autor. 
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Ora, mais o que pode uma vibração acústica? Penso nas muralhas de Jericó, que, 

segundo a Bíblia foram derrubadas pelo barulho dos tambores. Uma ponte 

gigantesca, nos EUA, caiu por efeito de ressonância sonora, em 1940, obrigando os 

engenheiros, a partir de então, levar esse efeito em consideração11. 

Mas o que a morte do filósofo tem a ver com a arte que eu produzo em tempos 

turbulentos? Em primeiro lugar, o fato de que fica explícita que a relação entre arte e 

vida não está restrita a uma categoria de produção. E que essa produção não é, 

necessariamente, material, ou, pelo menos, não seu resultado. Que o artista 

também reflete, enquanto o filósofo também cria. De que, em tempos de barbárie, é 

preciso saber posicionar-se para evitar tanto a militância panfletária reativa quanto a 

“neutralidade” dos que, por sua ausência passiva, apoiam a barbárie cometida 

contra o Estado de Direito. 

Sócrates morre acusado de adorar outros deuses e perverter, moralmente, a 

juventude. Às vezes a ação é sacrificada pelo silêncio. Sócrates é assassinado. Às 

vezes, a retirada se faz necessária. Este silêncio e esta retirada, no entanto, são 

estratégicos. Dentro deles anuncia-se a imortal resistência, que talvez seja a arma 

mais poderosa dos artistas desde, pelo menos, que foram condenados a viver fora 

da república platônica. 

A razão da razão 
É desmesura em dose dupla 

Tomado o veneno 
Viciei-me em Cicuta 

 

 
 
Notas 
                                                           
1
 A história de Fédon compõe o livro “Diálogos”, escrito por seu discípulo, Platão, assim como a citação ao livro 

“A República”, em que acusa os artistas de imitadores. A famosa frase, “só sei que nada sei”, atribuída ao 
filósofo, não aparece em nenhum de seus escritos. 
2
 Refiro-me ao estrangulamento da governabilidade da presidenta Dilma e ao processo de impeachment sofrido 

em 13 de maio de 2016. 
3
 Cito dois de seus livros onde essa questão é debatida: “O sistema dos objetos”, escrito em 1968 e “Simulacro e 

simulação”, de 1981. 
4
 Parque Laje, curso Aprofundamento. Exposição Impossíveis. 2012, p.47 

5
 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=EE7dKMW-fwM > 

6
 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=ZNAfjpAmChU > 

7
 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=nHeg5eQz9G8 > 

8
 Entre esses, que o processamento de dados não é um problema da arte, mas do acesso a ela. Trata-se de 

uma questão de repertório e não do hermetismo de seus códigos. 



 

 
SÁ, Rubens Pileggi. Formas de acontecimentos: a obra muda (mudança, devir, silêncio), In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2324-2338. 

2338 

                                                                                                                                                                                     
9
 Termo esse que tem origem nos anos de 1990, enunciado por Dan Lander, compositor e artista sonoro 

canadense (Vaz, 2008, 3). 
10

 Disponível em: < https://vimeo.com/170661581> 
11

 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw> Consultado em 10/07/2016. 
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