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Ainda hoje escrever sobre a pesquisa e os acontecimentos de Junkspaces é algo 

insólito e repleto de entropias, tamanha a revolução a que minha subjetividade esteve 

exposta neste período de um ano desde que a pesquisa para JUNKSPACES se iniciou 

até  a  montagem  de  uma  exposição  com  o  material  proveniente  das  experiências. 

Foram tempos de batalha por sobrevivência, acima de tudo. Na verdade, foi essa busca 

em me manter acordado que iniciou a vontade em mim de observar a vida como meu 

trabalho de arte, de gerar presentificação e não ilusões de realidades aumentadas, e 

contudo, manter as prospectivas de expansão do corpo relacional, do lugar relacional e 

destes um no outro. Minha escolha pela itinerância é o começo do trabalho. A partir 

daí, cada acontecimento, dificuldade, cada pequeno acaso faz parte desse processo 

criativo. O trabalho acontece na vida e não pode existir sem ela nessa poética em que 

me insiro agora. E o presente é o tempo da obra,  ela deve ser entendida como um 

acontecimento  em "tempo  real". A  porção da  obra  que  chega  até  o público  é uma 

fração  relativamente  pequena.  A  própria  existência  material  do  trabalho  é  bastante 

concisa em relação á escala total. Mesmo a documentação, quando existiu, é apenas 

uma parcela. No meu entendimento, o legado material possível para esta pesquisa se 

inscreve  no  corpo.  Toda  arte  conceitual  possível  acerca  desse  sujeito  é  também 

aceitável,  assumindo  idéia  e  o raciocínio  formal  como conteúdo  da  embodied  mind.  

Lançando  um olhar  para a exposição LUGAR ALGUM que  é resultado, este  precisa 

pensar  na  matéria  como  um  suporte  para  um  discursso  encravado  no  espaço 

imantado. O espaço é entendido aqui como algo à priori na sua relação com a obra de 



arte. Toda inserção feita nele cria um novo código inscrito, como no espaço negativo 

da  escultura  contemporânea.  O  museu  precisa  ser  pensado  como  moldura  na  sua 

existência arquitetônica e seu funcionamento institucional. O espaço acontece também 

à priori  a esta moldura institucional. A moldura ressignifica; atravessa o espaço com 

uma rede de conexões entre a superestrutura arquitetônica e os sujeitos que ali agem, 

e  que assumem  neste lugar suas perspectivas políticas, éticas e estéticas. É nesse 

locus que esta exposição se insere. Só assim ela pode existir, porque este é o tônus da 

sua concepção. 

JUNKSPACES COMO EIXO CONCEITUAL PARA O ENTENDIMENTO DO ESPAÇO 

DA OBRA

A palavra junkspaces  chegou até mim como um acaso formal, derivado da minha 

observação do espaço onde eu me insiro na sociedade, da minha existência no espaço 

negativo do campo expandido. Surgiu no período em que habitei uma favela localizada 

na  linha  que  divide  as  cidades  de  Curitiba  e  São  José  dos  Pinhais.  Localizada  às 

margens de uma rodovia federal, esta comunidade existe como um resíduo da idéia de 

cidadão. As  inscrições  que  aquela  população gerava  no  espaço significavam  para  o 

meu olhar uma grande mensagem sobre a materialidade na sociedade contemporânea. 

Essa  bricolagem  de  materiais  para  criar  abrigos,  em  constante  transformação  pelas 

questões  ambientais  envolvidas  representava  o  lixo  da  arquitetura  e  do  sistema 

institucional da cidade. O espaço feito lixo, tanto do material como do seu contrário. 

Observei  que  essa  é  a  definição  básica  do  conceito  de  Junkspace  elaborado  por 

Koolhas. Um objeto central então era observar regiões das cidades onde me insiro que 



eram  definidas  como  junkspaces,  num  pensamento  arquitetônico.  Para  a  Bolsa 

Produção 5 observei  regiões  em Curitiba  e Frankfurt.  Nas duas situações eu  habitei 

essas  regiões  por  seis  meses  e  meu  olhar  esteve  atento  às  questões  da  arte 

contemporânea  durante  esse  período  para  a  criação  de  uma  instalação,  que  a 

princípio, não tinha  forma  definida,  apenas  um projeto  conceitual. Nesses  períodos, 

experimentei  com  vídeo,  pintura,  desenho,  fotografia,  escultura,  performance  art, 

linguagem  textual,  som,  arquitetura,  readymades.  Foi  o  período  de  pesquisa  mais 

intenso pelo qual já havia passado. Nem tudo o que foi produzido é arte, porém, tudo é 

vida. A vida é colocada diante da arte da mesma forma que o espaço esta colocado 

para  a  arquitetura.  A  arquitetura  é  o  negativo  do  espaço  e  vice-versa.  Esse 

entendimento é a base do pensamento dessa pesquisa. 

A MOLDURA INSTITUCIONAL COMO CONFIGURAÇÃO

Todas  as  ações  foram  inscritas  em  instituições  relacionadas  à  arte.  O 

Departamento de artes da UFPR, a Staatliche Hochschule für Bildende Kunste Frankfurt 

Am Main e a Fundação Cultural de Curitiba, na ocasião da Bolsa Produção #5. Dessa 

maneira, eu assumo que a pesquisa começou ainda antes do período da Bolsa, e gerou 

o projeto para esta. 

Dessa forma, o conceito de Moldura Institucional citado por Miwon Kwon em seu 

livro One place after another se aplica para pensar as condições de para o surgimento 

da arte. Apenas é possível que surja o aquilo que essa superestrutura permite. Isso 

agrega ao conjunto arquitetura-instituição um valor escultórico que esta colocado para 

artista independente do espaço e à priori, o que caracteriza seu principal problema para 



o processo critaivo. Para que a obra toque o espaço ela precisa superar ou aderir essa 

superestrutura, dando a ela o estatua de moldura. A exposição LUGAR ALGUM esta 

naturalmente  submetida  a  isso.  Um  exemplo  seria  a  parede  das  janelas  da  sala 

expositora, sobre a superfície da qual não se permitiu nenhuma inferência artística, por 

ser  o  prédio  do  Museu  da  Gravura  tombado  como  Patrimônio  Cultural.  As  paredes 

laterais foram recobertas com uma estrutura de praticáveis de madeira pintas com tinta 

acrílica. Esta é para mim a primeira camada da obra. É exatamente onde o trabalho 

toca  materialmente  a  arquitetura  e  a  instituição.  Ele  se  localiza  na  superfície  de 

contato, e define a forma da estrutura de base do trabalho. 

A ITINERÂNCIA COMO PLATAFORMA CRIATIVA

O  texto  de  Miwon  Kwon  apresenta  o  conceito  de  Artista  Itinerante  como 

resultante  de  uma  nova  situação  profissional  para  o  artista  que  migra  da  arte  site-

specific para a arte site-oriented. Não apenas o trabalho se desloca para o contato com 

os diferentes públicos, mas também o artista. Para esta arte é preciso haver relação 

com o contexto de inserção, o que por sua vez apresenta característica importante da 

arte contemporânea. Nesse processo de criação proposta para JUNKSPACES o artista 

é  a  obra  na  maior  parte  do  tempo.  A  obra  apenas  existe  incorporada,  embodied, 

durante  os  trajetos  que  o  artista  percorre.  Uma  vez  que  os  momentos  de 

materialização, ou seja, as obras criadas nesse período, eram pontuais, o corpo é o 

único elemento de continuidade. Retomando aqui também o pensamento de habitar o 

espaço  negativo  da  escultura.  O  corpo  como  matéria  que  se  cria  e  modifica 

constantemente,  como  na  bricolagem  dos  barracos  de  favela.  A  constante 



transformação  do  corpo  entra  em  relação  direta  com  o  processo  de  itinerância, 

mudando junto com a paisagem ao seu redor. A visualidade gerada nesse processo é 

resultado  do  dinamismo,  seja  como  contraposição  ou  não.  Muito  da  imagética 

produzida  nesse  período  é  uma  busca  pela  estabilidade,  pela  limpeza  da  forma  e 

harmonia da cor. A busca dos olhos era pelo momento de respiro, pelo esvaziamento 

em oposição à constante mudança da  paisagem  e do  corpo  em si. No período  da 

Alemanha  por  exemplo,  a  limpeza  formal  se  tornou  uma  obsessão  visual.  O 

desconforto da dominação do poder de ação gerado pelo  idioma, pela  mediação da 

linguagem, expressou-se através do esvaziamento, o "resfriamento" dos trabalhos. 

Ao  mesmo  tempo,  o  retorno  ao  Brasil  trouxe  esse  conflito  à  tona.  As  cores 

quentes  do  grafite  nas  ruas  de  Curitiba  e  São  Paulo  passou  a  ser  elemento  de 

estabilidade,  ou  seja,  era  ali  que  o  olhar  se  fixava.  Ele  se  tornou  um  padrão,  uma 

repetição  constante,  mutuante  com  certeza,  mas  com  algum  traço  de  estabilidade. 

Havia o grafite em todo lugar por esses junkspaces. Ou então era o que se chama de 

pichação, ou lambe-lambes.

Em  Frankfurt  os  junkspaces  se  configuram  de  forma  distinta.  Na  ausência  de 

favelas, o espaço residual da cidade se resume nas suas regiões industriais, e também 

na periferia, demarcada pelas vias ferroviárias, que separam um nicho urbano de outro, 

os limites das cidades. Foi em um distrito como esses que vivi em Frankfurt, em meio ao 

som constante de trens e maquinaria industrial. A cor mais presente era o metálico. O 

som  mais  presente  era  o  metálico,  o  o  constante  som  de  algo  em  construção.  Os 

sítios  de  obras  ocupados  pelas  grandes  guindastes,  os  containers.  Turbinas, 

ferramentas,  trabalhadores.  O  junkspace  era  ali  habitado  pela  classe  trabalhadora, 

aqueles  que  apenas  passavam  por  ali  para  executar  suas  tarefas.  A  idéia  de 



permanência é algo muito efêmero. Minhas itinerâncias por esses lugares assumiam o 

caráter do  Flaneur,  o explorador urbano ou o conhecedor das ruas, como citado por 

Walter Benjamin sobre essa figura na obra de Charles Baudelaire. O flaneur reafirma os 

valores da efemeridade e corrobora com a performatividade da existência do artista per 

se.  O  papel  do  flaneur  pode  ser  entendido  em  junkspaces  como  um  traço  de 

performatividade, como em Following pieces, de Vito Aconcci, artista ao qual o trabalho 

tive  oportunidade  de  conhecer  em  uma  retrospectiva  montada  em  Frankfurt  nesse 

período. 

A EXPRESSÃO FORMAL DA EXPOSIÇÃO LUGAR ALGUM

 A busca pela linguagem encontra esses formatos, tão familiares com a tradição 

de  criar  visualidade,  relações  com  a  pintura  muralista,  a  arte  pós-pop,  com  a  sub-

cultura contemporânea. Os discursos que dali emergiam eram aqueles dos marginais, 

no  aspecto  sociológico  do  termo.  A  revolução  negra,  o  feminismo  pós-moderno,  a 

negação do sistema de arte e de políticas opressivas como o fascismo. Esse conjunto 

visual se tornou pra mim uma configuração dos discursos inscritos naquele espaço, e 

portanto, naqueles corpos. A maneira que  escolhi para trazer  essa imagética para a 

instalação foi através do próprio lambe. O preceito neoconcreto de que o observador 

ao tocar e manipular as obras torna-se parte delas é aqui colocado como uma maneira 

de afirmar o corpo do artista como a obra em si no momento em que escolho algumas 

imagens desses gravites e às manipulo e recombino, altero suas cores e monto esse 

padrão colorido na sala de exposições. É uma operação inversa à do pintor ao mesmo 

tempo  que  existe  como  gesto  pictórico,  inferência  de  cor  e  forma  na  superfície 



material. Ao lado desse padrão estão os lambes literais, que apresentam de maneira 

clara e direta as questões às quais representam na exposição. Um desses lambes, o 

que  ilustra  o  símbolo  do  nazismo  cortado  ao  meio  em  expressão  de  proibição  foi 

instalado do lado de fora da exposição, no mundo dos fundos do prédio do museu. Para 

alem do muro existe uma vista da cidade vista pelos fundos do museu, remetendo á 

idéia de junkspace. Existe um vazio imanente nesse muro vermelho. O trabalho esta 

quase  escondido,  e  é  uma  metáfora  sobre  a  situação  do  fascismo  no  contexto  da 

cidade  de  Curitiba,  assunto  que  não  ganha  visibilidade  nas  mídias  de  massa.  Esse 

protesto esta colocado no lugar que lhe garantem no discurso oficial, á margem, do lado 

de fora da sala. 

A placa metálica parafusada na parede é uma intersecção entre duas intenções, 

uma pictórica e uma escultórica. Retomando a idéia da arquitetura / instituição como 

moldura, a placa se adere materialmente á esta camada estrutural da sala, integrando-

se  a  ela  como  elemento  escultórica,  estrutural.  Contudo,  a  qualidade  do  material,  a 

inferência  manual  feita  com  uma  tesoura,  as  referências  á  origem  e  itinerância  do 

material utilizado aparentes e a composição com uma imagem fixada em lambe são 

gestos que retirei da pintura e como a entendo na contemporaneidade, ou uma anti-

pintura. A reflexão do material nega a concepção de autonomia da obra de arte, ela 

recebe o mundo e o aceita. Ele é parte do que significa na obra. Os pequenos amassos 

feitos no material distorcem as formas refletidas do corpo do espectador no momento 

que este se movimenta em frente à obra. De uma maneira irônica e quase infantil, esse 

objeto  flerta  e  ao  mesmo  tempo  zomba  da  pintura  como  concepção  artística  na 

atualidade.  Assim como o lambe  que  tem a frase  "Fodace  os  artistas",  retirada  dos 

grafitis em Curitiba, o próprio gesto do artista e sua existência estética e política são 



ridicularizados no momento em que este  é o único  que  poderia  trazer esse  discurso 

para o espaço da arte. 

A instalação  Aparelho de som  aciona o espaço sonoro com a música eletrônica, 

em sua origem resultado de experimentos com a sonoridade da manipulação e vibração 

de placas metálicas, gravados e mixados, em analogia ao trabalho de pintura colocado 

ao seu lado. As caixas de som são fixadas também na mesma estrutura de madeira, a 

foto foi também parafusada. A tomada elétrica que se fixa na parede por sobre a foto e 

a corrente elétrica que passa por ela, tudo corrobora com a incorporação da moldura 

estrutural da sala e coloca esta no discurso poético. Ao lado fotografias tiradas durante 

as itinerâncias por junkspaces de Frankfurt conectam o espectador com esses lugares e 

o  porta  retrato  que  mostra  um  deslocamento  da  selva  brasileira  á  mata  congelada 

alemã  retomam  a  idéia  do  artista  como  flaneur.  Esta  parede  precisa  ser  observada 

como um conjunto único. 

O  vídeo,  instalado  numa  porta  retrato  digital  mostra  vídeo  de  trajetos, 

manipulados  e  alterados  em  cor  e  velocidade,  no  mesmo  procedimento  que  as 

fotografias de  grafite  foram manipuladas para formar o padrão colorido  referente  às 

influências  do  pensamento  neoconcreto  na  pesquisa.  O  resultado  é  uma  abstração 

formal que toca a videoarte como fenômeno visual contemporâneo particular e dono da 

própria  semântica,  como  no  trabalho  de  Peter  Kubelka,  fundador  da  Filmklass  da 

Staedelschule, da qual fiz parte no período da pesquisa. 

A  fotografia  da  performance  realizada  no  espaço  da  vida  é  uma  citação  da 



mobilidade  do  trabalho,  de  como  ele  continua  em  movimento  e  transformação,  de 

futuros  trabalhos  que  já  nascem,  de  possíveis  pensamentos  que  emergiram  dessa 

pesquisa e com os quais sigo em frente. A organicidade retratada ali esta colocada na 

sala  como  o  ponto  final  de  uma  seqüência  metálica.  Esta  fotografia  precisa  ser 

entendida como um ícone  na sua definição clássica  na  arte pictórica. A escolha  da 

roupa e da paisagem ao fundo, a menção à certa iconografia católica, que já vem de 

outros  trabalhos  em registro  de  performance  que  exibi. Pensando  emtrajetória,  essa 

fotografia representa um traço de estabilidade. O viés espiritual esboçado ali, presente 

em  trabalhos  imediatamente  anteriores,  como  Matéria  real  (2012),  se  mantém. 

Apesar da errância pelo viés racional apresentada na configuração final da pesquisa em 

JUNKSPACES, o sentido espiritual da arte é retomado, como o ponto de amarração a 

uma série de estudos que aconteceram no espaço da vida e portanto não podem ser 

compreendidos em sua totalidade sem que se entenda o corpo como uma inferência no 

espaço negativo do Campo expandido.


