
“
“IndicoMonica Barki. Acho
muito instigantes seus novos
exercícios fotográficos
desvelando desejos. Oscila

delicadamente entre o erotismo e a
pornografia, usando uma luz barroca. Há uma
mudança forte de tema em que as imagens
não são mais retiradas de outras cenas, e sim
produzidas com a própria artista nelas.”
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Salinger
Em resenha publicada no site “Slate” a
respeito de “Salinger” (2013), o
documentário de Shane Salerno sobre o
autor de “O apanhador no campo de
centeio”, a crítica Dana Stevens se refere lá
pelas tantas ao verdadeiro “mistério de J. D.
Salinger”, algo que o filme, na opinião dela,
deixa lamentavelmente de investigar. Esse
mistério é o seguinte: “Por que ele escrevia,
por que parou de publicar, quem ele era”.

É preciso admitir quenão é tarefa fácil realizar
um documentário biográfico sobre uma fi-
gura que passou mais da metade dos 90

anos de sua vida deixando claro que não desejava
ser perturbada por ninguém em hipótese alguma,
fugindo da imprensa e dos leitores, implorando
para ser deixada em paz. A dificuldade maior, no
caso, não é a falta de informação — o diretor até
consegue desencavar algumas imagens, depoi-
mentos e revelações interessantes, inclusive a res-
peito de inéditos que supostamente serão publica-
dos entre 2015 e 2020 — e sim a contradição ética
no âmago do projeto: como “honrar” uma figura
tão reclusa com um filme badalado que trata dos
detalhes mais íntimos de sua vida?
“Salinger” é interessante para quem, como eu,

nunca tinha lido uma biografia ou investigado a
fundo a trajetória do escritor. Está tudo ali: a ori-
gemem família abastada, a dedicação egomaníaca
à escrita, a obsessão em ser publicado pela “New
Yorker”, as experiências traumáticas na Segunda
Guerra (com o manuscrito incompleto do “Apa-
nhador” dentro da mochila), o sucesso explosivo
de público e crítica, as relações com mocinhas, a
irritação com jornalistas e editores e a reclusão –
sincera ou maquiavélica, depende da fonte — que
inflou ainda mais sua lenda durante décadas. É
possível imaginar um filme que cumpra a propos-
ta de maneira satisfatória, mas este se perde no
sensacionalismo, na grandiloquência e no excesso
de reverência. Depoimentos banais de pessoas
que certa vez atenderam um telefonema de Salin-
ger por engano ou fotografaram furtivamente o
autor são tratados como trunfos de apuração. A
música retumbante tenta revestir de drama episó-
dios pouco significativos ou já conhecidos, e nos
minutos finais atinge um grau de exagero mais
apropriado a um filme de ação. Encenações taca-
nhas mostram o autor batendo à máquina diante
de projeções de sua psique. As fotografias de Salin-
ger que ressurgem inúmeras vezes na montagem
parecem perplexas com o que se passa, sem saber
como foram parar ali.
Todavia, é interessante refletir sobre o que seria a

abordagem mais adequada. Assim como Dana
Stevens, outros críticos sentiram falta de um enfo-
quemais literário. Os verdadeiros mistérios de Sa-
linger não teriam a ver com sua vida pessoal, e sim
com sua obra. De onde vem a precisão e a beleza
de suas frases, do que tratam seus contos, de onde
surgiram seus personagens, “por que ele escrevia,
por que parou de publicar, quem ele era”.
Esse tipo de expectativa provém de outro tipo de

erro, que é a idealização deslumbrada do trabalho
do escritor. Um documentário que discorresse
apenas sobre a obra e osmistérios literários de Sa-
linger seria tão enviesado quanto esta profanação
infantil e melodramática de sua intimidade. No
que diz respeito à obra, o que esses críticos dese-
jam, no fundo, é um equivalente cinematográfico
de ler “Franny andZooey”, “NoveHistórias” e as di-
atribes de Holden Caulfield, um filme que expli-
casse didaticamente a força dessas obras, algo que
nunca terão. Quanto aos tais mistérios literários,
bem, é preciso dizer algumas verdades.
“Por que ele escrevia?” Não há nada demisterio-

so ou especial por trás das razões que levam qual-
quer pessoa a escrever, e Salinger não seria exce-
ção. É uma vontade, uma vocação, uma dedicação.
Algo entre um capricho e umofício. É uma ativida-
de mundana. Não existe resposta para essa per-
gunta. É uma pergunta tola.
“Por que parou de publicar?” Porque encheu o

saco do sucesso, encheu o saco de editoresmexen-
do em seus textos, porque cansou e encontrou ou-
tros interesses — meditação, hinduísmo, cartas a
leitoras adolescentes, mulher e filhos (no caso de
Salinger, foram mais um estorvo que um interes-
se), a revigorante companhia de uma família ima-
ginária dentro de uma cabana no mato. Ele não
queria mais a exposição e não precisava mais do
dinheiro. Precisa de muita disposição para achar
ummistério aí.
“Quem ele era?” Irrelevante. Leia os livros que

ele optou por publicar. Se o que encontrar ali não
bastar, há umproblema comos livros ou comvocê.
O problema de “Salinger” não é sua cafonice esté-
tica nem a insuficiência de seu enfoque literário. O
problema é que omito de J. D. Salinger é uma pro-
jeção hiperbólica criada ao longo de décadas por
indivíduos iguais a seudiretor e seus espectadores.
Para encontrar Salinger e solucionar seus mistéri-
os, primeiro seria preciso perder a fé no mito. Tal-
vez não seja o caso. l
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Investigação singular

Eduardo Kac é um artista/
pesquisador/cientista
que surge na cena da ar-

te brasileira na lendária mos-
tra “Como vai você, Geração
80?”. Se tal exposição ficou co-
nhecida pelos pintores que ali
surgiam, Kac é um ponto fora
da curva. Aparecia ali alguém
que trilharia o caminho da
junção de arte e tecnologia.
A mostra “ Eduardo Kac: Po-

esia digital”, curada porAlberto
Saraiva, em cartaz no Oi Futu-
ro Ipanema, integra o Projeto
Poesia Visual. O que se vê aqui
é um recorte da produção do
artista, 1982-1999, que exibe
poemas que possuem como
suporte não o livro, mas o
computador e a tela de exibi-
ção, seja de TV ou projeção,
em alguns casos solicitando a

interatividade.
É incontornável, ao escrever

sobre Kac, lembrar da polêmica
causada por seu “trabalho”
“GFP Bunny” (2000), que in-
cluiu a criação, através de enge-
nharia genética, de uma coelha
com o gene GFP, que produz
uma proteína verde fluorescen-
te. Sob luz azul, a coelha, Alba,
emitia luz verde. Ali o artista
instaurava o que elemesmono-
meou como “bioarte”.
Mas voltando para a mostra,

temos um conjunto de 12 tra-
balhos nos quais palavra, som
e imagem semesclam. No Bra-
sil, um artista comoWaldemar
Cordeiro foi um pioneiro no
uso de computadores no cam-
po da arte nos anos 1970. A po-
esia concreta é igualmente
uma referência inevitável
quando vemos estes poemas
digitais.
A junção entre significado e

significante está na raiz de to-
da a pesquisa de Kac. Signifi-
cante sendo a facematerial/vi-
sual; e significado, o conteúdo,
o sentido daquilo que é dito ou
escrito. Na obra “Oco” (1985),
somos convidados a manipu-

lar um mouse para que a pro-
jeção à frentemodifique-se, re-
velando diversas maneiras de
aparição da palavra que dá no-
me à obra. Tais mudanças de
visualidade são felizes no que
conseguem mostrar o sentido
da palavra oco de diferentes
modos, ou seja, na forma com
que as três letras se unem. A
um só tempo lemos oco e ve-
mos/sentimos um “espaço”
oco. Como fazer da palavra, ela
mesma, não um instrumento
para dizer algo, mas sim uma
morada do sentido. Falar na
linguagem, e não pela lingua-
gem.
“O meu interesse não reside

na ciência ou na tecnologia em
si,mas no fato de que a pesqui-
sa abre novos caminhos cultu-
rais e materiais e as novas fer-
ramentas permitem ao poeta e
ao artista criar obras inauditas
que seriam impossíveis comos
meios tradicionais. (...) Ou se-
ja, o que interessa verdadeira-
mente é a arte e a poesia.”
Essa declaração de Kac sin-

tetiza muito do problema exis-
tente em toda manifestação
que vem ao mundo com o ró-

tulo de arte e tecnologia. Na
Grécia antiga a palavra techné
designava simultaneamente
arte e técnica. Ou seja, a poesia
residia na técnica e a técnica
era morada da poesia. Separar
as duas é uma invenção mo-
derna que deve ser posta em
xeque.
Lembro isso pois a obra de

Kac nos leva a tal questão. É sa-
lutar recordar que no sumo
trata-se da potência da arte vir
à tona, seja numa gravura ou
num experimento tecnológico
sofisticado. Usar novas mídias
não garante surpresa e/ou
qualidade, podemos ver traba-
lhos rasos fazendo uso demei-
os muito sofisticados. Bem co-
mo o contrário. Assim, há que
se jogar luz e compreender
mais e melhor a investigação
singular, fora da curva no Bra-
sil, de Eduardo Kac, mas, ao
mesmo tempo, é preciso não
perder de vista os problemas
existentes quando o meio de
produção parece vir antes da-
quilo que se quer dizer. Colo-
car namesa esse campo de de-
bate é uma das virtudes de
"Poesia digital". l

DIVULGAÇÃO.

Mostra. Em exibição estão 12 trabalhos do artista , como a a obra “IO” (1990), um poema 3D interativo: Kac apresenta uma mescla de palavra, som e imagem

Exposição de Edu Kac, em cartaz no Oi Futuro Ipanema, traz um recorte da
produção do artista e põe luz no debate entre a arte e o uso de tecnologias

“Eduardo Kac: poesia digital”
Oi Futuro Ipanema
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Amanhã
lO Centro Cultural Banco do Brasil
(3808-2020) inaugura, às 19h, a
exposição “Amor, amor, amor”, com
60 imagens de 23 fotógrafos da
coleção da Maison Européenne de
la Photographie.
lDois artistas se inspiram em
montanhas para mostras que o
Centro Municipal de Arte Hélio
Oiticica (2242-1012) abre às 18h:
“Visitas”, de Alessandra
Bergamaschi, inspirada no Morro
da Viúva, e “Midas”, de Armando
Queiroz, focado na Serra Pelada.
lTem início, às 14h, o programa
“Circulando”, ligado ao projeto
educativo do Museu de Arte
Moderna (3883-5600),
coordenado por Luiz Pizarro. Neste
mês, o programa será realizado
com crianças do abrigo Ayrton
Senna, na Tijuca.
lO Museu de Arte do Rio
(3031-2741) promove, às 15h, o
workshop “Ao mesmo tempo,
cidades”, em que o público é
convidado a reinventar sua própria
cidade. O encontro acontece
também no sábado.

Quarta, dia 5
lO Instituto Moreira Salles
(3284-7400) abre, às 20h,
retrospectiva do fotógrafo italiano
Luigi Ghirri (1943-1992) que reúne
quase 300 imagens.
lOs artistas Luciana Paiva,

Francine Jallageas, Ícaro Lira e
Lucas Parente apresentam
trabalhos inéditos em “Coisas
vistas aqui e ali, sem óculos”, que
o Espaço Cultural Sérgio Porto
(2537-9708) inaugura às 19h.

Sexta, dia 7
lA Casa Daros (2238-0850)
apresenta, às 19h, a performance
“Lúmen”, de João Penoni, dentro
da exposição “Le Parc Lumière”. A
ação, em que o artista cobre o
corpo com lâmpadas de LED, será
feita entre as obras do cinético
Julio Le Parc.
lA artista Evany Cardoso abre, às
19h, a exposição “Cosmogonia”,
nas Cavalariças da Escola de Artes
Visuais do Parque Lage
(3257-1800), com 15 trabalhos.

Sábado, dia 8
lTarde de dupla inauguração no
MAM, às 16h: a instituição abre
“Acervo MAM — Obras
restauradas”, com 13 trabalhos
restaurados da coleção do museu,
e “4 x 3: A arte do cartaz de
cinema”, com 18 cartazes
produzidos entre as décadas de
1950 e 1970.
lA 10ª edição da mostra coletiva
“A cara do Rio” marca a
inauguração, às 16h, da galeria
Villa Olívia Artes (98888-2613), na
Ladeira João Homem, 13, no Morro
da Conceição.
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Arte e leveza
Tino Sehgal está a caminho do
Brasil — num navio cargueiro.
Contra viagens de avião por
defender que a arte não deve
deixar marcas ambientais, ele
fez de trem a viagem entre
Berlim (onde trabalha) e
Lisboa. Lá, embarcou num
navio de cargas rumo a Santos.
Levará quase 15 dias para chegar ao Brasil e completará a
viagem até o Rio de carro. Vencedor do Leão de Ouro na
última Bienal de Veneza, o britânico começa no dia 20 os
ensaios da performance “Essas associações”, que o CCBB
abrigará emmarço.
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