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AQUI ERA O SPA
DE LAMPIÃO
Adones Valença

Este é um conjunto de passagens escritas por um artista durante a execução de um projeto
itinerante. São anotações do caderno de viagem, dados e resultados de pesquisa que refletem
sobre arte, lugar, desenho e geografia. Tomando por referência as proposições de Hélio Oiticica
e utilizando o desenho como estratégia, o autor investiga o sertão atual, revendo narrativas e
identificando discursos acerca dessa região do país.

I
Para Hélio Oiticica (1937-1980), a arte é um
campo de possibilidade capaz de modificar a
realidade. Assim como Oiticica, Cildo Meireles, em sua obra Inserções em Circuitos
Ideológicos (1975), busca efetivar uma ação
que, neste caso, não recria uma realidade ou
sensação, mas se insere na realidade para
subverter. Uma obra que se infiltra para comunicar no silêncio de um sistema.
Oiticica trabalha com as categorias de
tempo e espaço para propor ao seu público
um mundo de coisas livres de sentidos a
priori. Ele quer um descondicionamento;
já Meireles, uma revolução política. Seria
curioso pensar que a libertação da caverna

platônica viria pelas sombras, primitivas
imagens projetadas, primeiros indícios da
arte, conhecimento que Platão criticava por
estar a três pontos da verdade. Para Platão, o
que liberta é a verdade. Para Oiticica, a arte
é uma verdade criadora de mundos possíveis que libertam os sujeitos; seu projeto é
também um projeto político.
Assim como Oiticica e Meireles, uma
série de artistas tentou, ao longo do século
XX, tirar a arte de museus e galerias, tornando-a presente na vida cotidiana. Essa
tentativa culminou no registro de tais ações
como produtos, dentro dos espaços dos
quais deveriam ter saído.
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II

“Aqui nós somos muito esquecidos”, denunciou seu Manoel em Sozinho (PB). Ele trabalha para finalizar um tanque de pedras e
criar peixes.

III
Quando delimitei a área em que ocorreria
o projeto Viagens Não Têm Títulos,1 elaborei um conjunto de rotas que passava pelo
interior dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Pernambuco.
Como artista viajante, não iria apenas produzir, mas também mostrar uma obra a um
público previamente escolhido. Este foi o
objeto do projeto.
Deslocar um item da prateleira da arte
subverte a lógica de uma estrutura social.
É como colocar um quadro debaixo do braço
e fazer uma viagem, mostrando-o às pessoas.
O projeto ocorre então como um jogo em que
é preciso o outro para que a obra aconteça. É
a troca que efetiva a poética. Este é um trabalho que só é possível a partir do encontro
com o outro, com o público, que muitas vezes
não é passivo. Existe uma ética nesse sistema
de trocas. Esta é uma obra tecida com outros
que vivem e produzem naqueles lugares,
onde cada um, a seu modo, continuamente
reinventa sua existência.

IV
“Aqui era o spa de Lampião! Era aqui que
Lampião vinha descansar!”, disse-nos um memorialista, no alpendre de sua casa, na estrada
para Sozinho. Um pouco mais à frente, avistamos um casarão abandonado; o motorista que
nos levava apontou e disse que iria parar ali.
As ruínas estavam cheias de marcas de bala.

“Foi aqui que teve aquelas guerras.
Está vendo?”, disse ele. Quando me voltei
para Renata, a parte branca dos seus olhos
se fazia vermelha como sangue. Perguntei
se ela estava sentindo alguma irritação, disse que não. Saímos e, na calçada, encontro
o desenho de um revólver gravado no piso.
Faço um frottage no caderno que levava. De
lá, viajamos até Sozinho.

V
As capitais regionais do interior do Nordeste recriaram seu capital cultural atualizando seus modos de fazer arte. Cito como
exemplo os Centros Culturais do Banco do
Nordeste em Sousa (PB), Juazeiro do Norte
(CE) e Cariri (CE); as ações de formação e
fruição do Centro de Arte e Cultura Ana das
Carrancas e do Sesc em Petrolina (PE); os
cursos de artes visuais dos campi da Universidade Federal do Vale do São Francisco e
de design na Universidade Federal do Cariri.
Esses espaços constituem um lugar de fluxo
criativo com ação de realizadores locais e circulação de artistas e projetos. Desenvolvem
importantes ações de formação e estímulo no
âmbito cultural, por meio de editais públicos
anuais e programação sistemática.

VI
Conheci várias Sousas porque me perdi na
cidade em vários momentos. Sousa é cheia
de dinossauros. Tem esculturas deles espalhadas por todos os lugares. Há um ar de Michelangelo na postura das estátuas brancas
ao lado da matriz. Marquei com Rayra de
nos encontrarmos. Às 7h30, ela apareceu na
pousada de D. Geralda. De lá fomos comprar
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pão e café. Ela é uma artista que mora em
Sousa e trabalha com fotografia. O que
propus foi que ela fosse uma médium entre
mim e as pessoas que encontraríamos nas
rotas. Além disso, faria registros fotográficos desse trecho da viagem. Ela concordou.
Sendo artista que vive e trabalha em
Sousa, o começo da carreira de Rayra está estreitamente atrelado às atividades do Centro
Cultural Banco do Nordeste como possibilidade de mundo. Mantivemos contato e frequentemente conversamos sobre nossos trabalhos
e sobre a vida. Desde que estive por lá, ela fez
duas exposições individuais e, recentemente,
a fotografia de um filme. Rayra reflete sobre
seu lugar de mulher, o corpo feminino e o peso
das tradições que vêm sendo questionadas por
rompimentos como os que ela provoca.

VII
O desenho tem o mesmo poder mágico das
palavras. Ele é uma ação do espírito que atinge determinadas ondas de sensibilidade. Sua
frequência atrai. As primeiras sociedades já
sabiam disso.

VIII
Cada lugar em que andei possui um ritmo de
tempo próprio. Há lugares como Pintadas
(BA), em que ao meio-dia todas as atividades do comércio se encerram, pois cessa o
transporte para outras cidades. Há lugares
como Gangorra (RN) e Simpatia (PE), onde
as pessoas se recusaram a participar da minha proposta. Lugar de encontro é todo lugar
onde pode ocorrer a experiência entre artista,
público e objeto. Se o cientista experimenta no
laboratório, o artista experimenta no mundo.

IX

Sete da manhã, sento numa praça em
Sousa à espera de uma lotação que me
levaria até Marcelino Vieira (RN), onde
teria início a rota 2. Começo a desenhar,
por observação, a carroça de Maria, que
vende café e tapioca e serve de rodoviária.
Quatro ou cinco pessoas percebem o que
estou fazendo e ficam em volta, dizendo: “Como é interessante aquilo, olha só,
é a barraca de Maria!”. Depois chega um
homem curioso olhando com minúcia, um
tanto desconfiado daquilo que eu fazia.
“Este é um bom desenho, eu reconheço
um bom desenho! Você faz quadros?”
Respondi que sim.
“Eu sei que você desenha bem, eu
já fui um pintor letrista. Mas vocês conseguem dar volume às coisas, conseguem efeitos que nós não conseguimos”,
disse ele.
Mostrou-me, no caderno, que sabia
fazer letreiros e disse que nos anos 1990
ganhou muito dinheiro como pintor de
letreiros em São Paulo e no Rio Grande
do Norte. Mostrou a propaganda de Elias,
o “deputado da água”, tipo de político característico da indústria da seca, que vem
acabando por causa da transposição do
Rio São Francisco. Ficou empolgado com
o encontro, mostrei-lhe meus pincéis e
os materiais que trazia. Disse-me que
depois, em São Paulo, vendia limão. Em
seguida, foi cantor de banda de forró e fazia sucesso, mas, por causa das andanças,
preferiu ficar mais próximo da família.
Mostrei-lhe o projeto, as rotas que faria
e o que levava: uma mala que virava uma
galeria de arte.
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X

Ao projeto, então, é necessário corrigir os
processos de produção de sentido estabelecendo uma relação significativa com a
aprendizagem. Se arte implica modificação
da realidade, os produtos do artista devem
subverter as sensações de tempo e espaço,
para descondicionamento dos sujeitos. Isso
é possível na área da educação e da arte.
Em seu Les Beaux-Arts Réduits à un Même
Principe (1746), o abade Charles Batteux
dedica parte do texto à formação do gosto,
apontando a importância de se trabalhar a
sensibilidade ainda na infância. O que ele
chama de formação do gosto é aqui entendido como formação da sensibilidade.

XI
Foram percorridos mais de 3.484 quilômetros, entre os dias 10 de janeiro e 18 de
fevereiro de 2017. Foram realizados 203
atendimentos, entre escolas, alpendres e
terreiros, sendo 89 professores e 17 artistas
e artistas-professores.

XII
As figuras parecem estar mascaradas. Nas
roupas que vestem faltam peças e as que
existem estão em farrapos. Nos corpos
faltam gorduras. Ao que parece, a fome devorou a derme, restando os músculos. A paisagem que serve de fundo a esse conjunto é
um deserto com restos de ossos, pedras no
chão e montinhos de terra que se assemelham a covas.
O grupo, intitulado “retirantes”, desloca-se para algum lugar. Parecem fugir da
morte, que não está apenas na terra, mas

avança pelo céu com uma revoada de urubus à espera de que algum daqueles desvaneça. Não são faces alegres, são máscaras
encaveiradas. Todo tom do quadro é sombrio. A luz que dissolve o horizonte ao fundo serve para destacar as figuras tristes.
Algumas nos fitam. São uma família, o conjunto ao centro deixa isso claro. Carregam
consigo tudo que restou: duas trouxas, uma
na cabeça e outra nos ombros.
A imagem, criada em 1944 pelo pintor Candido Portinari, foi amplamente
reproduzida em cartazes, livros didáticos
e revistas. A pintura de Portinari foi acompanhada de um discurso que reforça uma
determinada ideia de sertão e de sertanejo. Se quisermos entender o sertão atual,
é preciso atravessar essa imagem, ir para
além das sombras que por tanto tempo foram expostas ao nosso olhar.

XIII
Na garupa, apoiando a maleta portátil na
perna, segui por estradas de terra. Para
percorrer os caminhos de Sozinho até
Passagem (BA) é preciso subir em algumas
motos sem capacete, com algum motorista
desconhecido, até os lugares traçados nas
rotas. Atendia pela manhã e, à tarde ou à
noite, no quarto do hotel ou da pousada em
que estava, me sentava, abria o computador e ia escrever sobre aqueles lugares e
personagens. Era escrevendo que eu fazia
a obra existir.
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Nasceu em 1989 em Belo Jardim (PE). O artista vive e trabalha em São Cristóvão
(SE), onde é estudante de artes visuais na Universidade Federal de Sergipe. A partir de
2008, sistematiza sua produção em artes visuais, tendo participado de exposições individuais e coletivas e da execução de projetos. Publicou Viagens Não Têm Títulos, trabalho
que reúne relatos da pesquisa homônima realizada em 2017 com apoio do Rumos Itaú
Cultural 2015-2016.

Nota
1

O projeto Viagens Não Têm Títulos (publicação disponível em: https://issuu.com/
jamelo.aurora/docs/vntt_2018), realizado em 2017, foi apoiado pelo Rumos Itaú
Cultural 2015-2016. Consistiu na viagem de um artista, com uma mala contendo
desenhos, escultura, objetos e poemas, pelo interior de cinco estados do
Nordeste brasileiro.
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