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Coisas Reais
“A verdadeira utilidade da faculdade imaginativa dos tempos modernos é dar vida aos factos,
à ciência e às vidas vulgares, dotando-as com o brilho, as glórias e o derradeiro carácter
ilustre que é próprio de cada coisa real, e somente das coisas reais. Sem essa essencial
vivificação - que só o poeta e outros artistas podem dar - a realidade pareceria incompleta
e finalmente a ciência, a democracia e a própria vida pareceriam vãs.”
Walt Whitman

McKenzie Wark proporciona-nos nas suas reflexões três tipos de natureza. Ou seja: além da
natureza, ela própria, temos uma segunda natureza, esta ditada pelo “contexto humano e pelo
processo produtivo”. No entanto estamos hoje, e cada vez mais, condenados por uma realidade
particular que Wark define por terceira natureza, e é esta que resulta numa realidade nova
e profundamente inquietante como obstrutiva do livre pensamento gerador.
Na sociedade que agora severamente nos enquadra surgimos vivendo como se estivéssemos numa
outra era, “uma nova era em que a informação passou a estar um passo à frente do movimento
das pessoas e das coisas, acabando por dominar e coordenar os seus movimentos”.
Tendo a sociedade uma ferramenta poderosa como é o processo de informar - inFormando o outro
-, ela, contudo, autofagicamente anula-se como comunidade livre, pois são hoje os processos
de informação quem tomou a liderança e o comando das coisas, determinando os acontecimentos
do homem e as suas próprias atitudes sempre sujeitas e asfixiadamente subordinadas à convulsa
inFormação.
A ditadura desta informação condutora resulta como um incentivo a que cada um se demita
de questionar, e mesmo ao autoscopicamente questionar- se, pois, (in)comodamente, esta
terceira natureza passou a ser norteadora da dominante das vontades e dos quereres. Sem
ser premonitória, resulta ainda numa plataforma geradora de uma arquitectura da vontade.
Desenhando o próprio sentido de vida - de uma vida que dispensa sentido.
Esta formulação esmagadora do comportamento converge numa moldura impositora de pensamento
condicionado. Mas também, do direito ao divórcio de vontades nobres, de valores, onde cada
elemento da sociedade pode agora, impunemente, demitir-se de ser portador de vontades
próprias. Outras.
Assim, resolvendo-se neste comportamento autofágico do Ser de Sentido próprio, ele exalta-se
modulado pela pautização que o Poder estruturado bem pretende fazer dele, pois esse próprio
Poder sabe que está perante um Ser inerte, convulsivamente refém da informação - inFormação.
Da natureza da informação. E de uma informação - sinóptica - como natureza forma_dora. Mas,
agora, também perante um restante Ser novo. Sintético. Ser por ela gerado e que resulta
naquele que é um Ser meramente simbólico. Ser latente numa redutora incubação de condição
fatal. Pois é consequente e distintivo de uma gregária insularidade do Ser - patogenia da,
e na, terceira natureza.
É nas paisagens de letargia geradas na terceira natureza que a observação inquietada
procura colher desenhos de comportamento questionáveis, e que o objecto artístico, aqui
construído, dispara os seus desígnios de desafio e convite a uma urgência de reprogramação
da Palavra. Da Palavra “coisa”. Do comportamento na leitura da Palavra compro_metida, e da
Palavra Comportamento. Tudo na gestação de novos sentidos. Numa resposta à Palavra refém da
tubular informação (em constante devir). Mas agora obrigando-se a um dizer fora da natureza
sinalizada. Fora da terceira natureza. Numa natureza outra. Para além do interior. Poiética.
Onde (só) as “coisas reais” residam.
António Barros
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Caminho e penso
					Para António Barros
					
olhando o seu obgesto “Com Pés de Vegécio”

caminho e penso
e a dor do caminhar intenso
iguala o prazer do pensamento tenso
que enquanto caminho o espaço venço
e enquanto penso o tempo alcanço
no mesmo enlace
mas num outro lance
penso enquanto caminho
com o fluir dos passos
e o doer nos pés
com os neurónios abertos aos espaços
das súbitas intuições
com as palavras certas
das subtis emoções
de pensar e andar
no ritmo telúrico do vento
caminho e penso
penso e caminho
sem sair do pensar
e sem andar um passo
porque do obgesto imana
a energia toda
contida no mistério

“Com Pés de Vegécio”, 2012
Colecção Ernesto Melo e Castro
São Paulo, Brasil

que é andar e ver
pensar e conhecer
a vida e a morte
que nos há-de viver

E. M. de Melo e Castro

Do Claro e do Escuro, Terracota Editora, São Paulo, Brasil, 2013

O mar, o mar
Perante linhas que se despenham
numa desarticulação cadenciada
um pensamento, mesmo o mais trivial
coloca-nos no centro de uma tempestade
Um reino subterrâneo
avança a intervalos pela casa fora
emerge muito lentamente
um declive, uma linha
que divide o mundo
Imagina que tudo isto ocorre antes do próximo Inverno
E mesmo ao escurecer estás diante do mar
O mar como nunca antes o viste

José Tolentino Mendonça

Valsamar, Festival das Artes, Fundação Inês de Castro
Coimbra, julho 2010
“Valsamar”, 2010, Line Up Action, Edifício das Caldeiras, Universidade
de Coimbra; Festival das Artes 2010, Fundação Inês de Castro, Coimbra.
Fotografia: João Armando Ribeiro

Mal de mer
O mar
La mer
La mer
Mal de mer
amer
La mer
Laisser la terre
Terre-mère
Ma mère!
Partir
Prendre la mer
La peur
La terreur!
Mal de mer
Mal de mer
...
Jette
Je Te...
Je me jette
à la mer
Mer... De
courage
Courage!
Courage!!!
L’orage
L’orage!!!
Survivre
Résister
Mal de mer
Mal de mer
[si j’aurais su, peut-être que je ne serais pas
parti]
Mais je suis là
Je pars
Je vais
J’y vais!
A pied!!
Aux pieds
des sandales
La mer emporte tout
La mer tout apporte
Tu importes... Pars!
(Apporte-moi la Mer)

Augusta Vilalobos

Vulto Limite
Project Association Artists, NDC, março 2012

“Sandales_Mal de Mer”, 2010, Line Up Action
Edifício das Caldeiras, Universidade de Coimbra.

Entre o objecto de arte e a especificidade
arquitectónica do lugar
A residência de António Barros na Casa da Escrita constitui um exemplo claro de apropriação
de um espaço para a realização de um evento performativo capaz de integrar as suas
qualidades pré-existentes, valorizar as suas características arquitectónicas e de o tornar
verdadeiramente visível. Considerando a experiência arquitectónica aplicada à criação
performativa, o autor desenvolve - no espaço disponível da casa, e de acordo com as suas
regras - uma estreita ligação com o real, sem procurar dissimulá-lo nem criar nele abstrações
puras de paisagens fictícias. É a partir dos estímulos que a casa convoca, como matéria-prima
em permanente construção, que António Barros associa, abrindo novas e múltiplas leituras do
espaço, os objectos de Progestos_Obgestos. A sua interposição acrescenta novas configurações
ao espaço, reinterpretando-o e transformando-o numa intensa experiência que reforça o
carácter vivencial dos espaços habitados. Um a um, os objectos apropriam-se dos espaços da
casa para construir as histórias que, em simultâneo, parecem habitar desde sempre o lugar.
Desviando-se do funcionalismo e da racionalidade estrita que informa a arquitectura, os
objectos operam no domínio do simbólico e da ausência de finalidade imediata. Ao inverso do
determinismo funcionalista, os objectos não têm um uso unívoco. Pelo contrário, alheios
a qualquer codificação existente, deixam em aberto a possibilidade de serem reinventados a
partir da leitura de cada um, abertos à criatividade individual de cada observador e às
infinitas narrativas que daí possam nascer. Estes objectos são, maioritariamente, artefactos
do quotidiano transfigurados e afectos a novas leituras, cujo sentido plástico é infiltrado
não só pela disfuncionalidade que lhes é dada, mas também pela sua relação com os espaços,
abrindo, em cada um deles, uma poética particular.
Na riqueza da soma entre o lugar físico pré-existente e o lugar abstracto e simbólico
inscrito nos objectos, o autor introduz, de certo modo, uma nova dramaturgia do espaço.
A relação simbiótica entre espaços e objectos, subtilmente encenada por António Barros
em cada divisão da casa, desafia as formas quotidianas de habitação, transferindo-as por
instantes para um espaço reconvertido: um cenário real para acções imaginárias. Através de
insinuações ou metamorfoses formais, abrem-se novas possibilidades de relação com o espaço
da casa e com o seu imaginário. O facto de a leitura dos objectos decorrer num espaço de
carácter doméstico testa na prática o desconforto do reconhecível, convidando o público a
olhar de novo. Esta experiência propicia inusitados modos de ver, de habitar (com o olhar
e a memória), numa adequação que oscila entre o reconhecimento e a estranheza.
Paradoxalmente, é essa estranheza que permite tomar consciência daquilo que se tornou banal
pela experiência mecânica do quotidiano.
Revisitando, de certa forma, os anos sessenta do século XX, António Barros retoma a dimensão
lúdica do objecto de arte, dando lugar ao humor e à ironia. Esta manipulação lúdica é
conseguida, por um lado, com a extrema teatralização dos gestos associados aos objectos e,
por outro, com a referência a acções do quotidiano, pressupondo a sua subversão funcional
e a desmontagem dos sentidos que lhes estão associados. Na construção destes objectos
híbridos, de âmbito conceptual, o texto surge, inevitavelmente, a evidenciar esta procura
de uma nova forma de comunicação.

“Florigen”,2007, What is Watt?, Funchal. Fotografia: João Armando Ribeiro

António Barros persiste na noção da plasticidade do texto, transformando-o em objecto de
arte e fazendo-o incidir também na capacidade do público em entender o espaço onde se move,
em medir o espaço com o corpo. Assim mostrando, uma vez mais, que a experiência da sua obra
não é apenas feita de texto e objectos, mas também de espaço e movimento.
O facto de os objectos se estenderem pelas diversas divisões da casa, segundo uma concepção
arquitectónica, introduz a necessidade do percurso, exige caminhar pela casa. Transformando
a visita numa espécie de exercício de voyeurismo, a dimensão pública da experiência é
substituida pelo consumo da domesticidade do espaço privado da casa. Aproximando-o de um
tipo de espaço vivencial, e até de uma certa noção de intimidade, transforma o público em
habitante. Este interesse do autor pelo espaço real da casa permite que a sua obra deixe
de ter uma leitura de mera contemplação, para se transformar em lugar usado, sentido e
experienciado. Aproximando-se da arquitectura, substitui o objecto para ser olhado, pelo
ambiente para ser vivido. Neste contexto - como nos happenings artísticos do final dos anos
sessenta - a experiência do espaço surge intimamente ligada à sua vivência, introduzindo o
corpo do visitante como elemento fundamental na percepção arquitectónica do espaço. Neste
acontecimento de carácter performativo, os objectos deixam de ser uma entidade abstracta, para
se relacionarem com um contexto preciso. Os objectos abrem-se aos territórios da performance
pela acção que convocam, transformando-os em algo para ser sentido e experimentado. Nesse
sentido, são entendidos enquanto lugares habitáveis cuja caracterização é determinada pelas
circunstâncias e propósitos da acção e pelo movimento do público nos espaços da casa. O
público transforma-se em participante activo e a sua percepção dos acontecimentos está
irrevogavelmente ligada à experiência sensorial dos espaços que percorre.
A interação da obra de arte com todas as coisas em presença, e em particular com o corpo
do visitante/habitante, permite diferentes experiências do espaço. O sentido de habitar
a casa manifesta-se em duas dimensões distintas: a do corporal e a do mental. Enquanto a
primeira é fonte da experiência directa com a casa, a segunda dá origem à aquisição de
imagens e sensações de lugares não vividos, sugeridos pela natureza ambígua do objecto de
arte. Esta experiência performativa pode ser incorporada na vivência do dia-a-dia da casa.
No entanto, o objecto de arte associado a um acontecimento insinua uma forma de ruptura
que provoca normalmente a reavaliação do público no fluxo do quotidiano. A importância
das características físicas da casa redimensiona os objectos e consequentemente o lugar
onde verifica a acção e simultaneamente reformula a noção de público com a distinção entre
observador intencional e ocasional.
Considerando ainda, por fim, o sentido tectónico e a qualidade material dos objectos no
seu subtil mas expressivo diálogo com os espaços e mobiliário da casa, é muito clara a
afinidade entre as premissas da concepção de habitação de Progestos_Obgestos e aquelas que
anteriormente determinaram o desenho do projecto de reabilitação da Casa da Escrita.
João Mendes Ribeiro
Coimbra, janeiro 2014

“Revolução”, 1977, Nas Escritas PO.EX, Casa da Escrita, Coimbra. Colecção: Fundação Serralves, Museu de
Arte Contemporânea, Porto. Fotografia: João Armando Ribeiro

Sobre António Barros
Nasceu no Funchal em 1953, estudou na Universidade de Coimbra e na Faculdade de
Belas-Artes da Universidade de Barcelona. Trabalhou na década de 1970 com Wolf
Vostell, Alberto Carneiro e José Ernesto de Sousa. Organizou diversas exposições
e ciclos de performance, entre os quais Projectos & Progestos (1979-83, Coimbra).
Participou em inúmeras exposições coletivas desde os finais da década de 1970 e
realizou várias exposições individuais. A sua obra artística está representada nas
coleções do Museu de Serralves, do Museu Vostell de Malpartida, Cáceres, e do Museu
de Arte Contemporânea do Funchal.
A sua obra pode filiar-se quer na poesia experimental portuguesa, quer no movimento
Fluxus internacional. Trata-se de uma obra intermédia, na qual a dimensão plástica
dos objetos, colagens e instalações é sujeita a operações de renomeação metafórica
dos referentes e à exploração da visualidade gráfica da palavra. De entre os géneros
de poesia visual, destaca-se na sua obra o poema-objeto. Com efeito, é através de
uma poética do objeto encontrado que a sua obra se integra plenamente na poesia
experimental portuguesa. Através de intervenções que colocam em interação palavras
e objetos, os seus poemas-objeto alimentam-se da tensão entre a semântica social
da palavra e a sua função referencial de nomeação. O objeto vê-se cindido entre
a sua função e a carga simbólica que o define na semiótica social. Por via da
retroalimentação entre esta ressignificação do objeto e a objetificação gráfica da
palavra, os poemas-objetos tornam-se capazes de criar camadas de sentido e de alusão
à experiência individual e social. Nestes objetos encontramos um sentido profundo
da dimensão política das relações sociais e uma crítica irónica à reconstituição
das estruturas de poder no Portugal pós-revolucionário.

http://barrosantonio.wordpress.com/
http://whatiswatt.org/
http://po-ex.net/
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