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Resumo expandido
Se a instalação relacional Nós & Nós, em suas várias traduções e
territórios, no decurso de 2013, apontou, como vetores, para o ir e vir em um
jogo de objetividades e subjetividades, o vídeo Nós somos todos não aporta
em outro porto. Antes, ele desnovela os fios, melhor, os enovela, em uma trama
que, embora seja linear do ponto de vista da estrutura sintática, do ponto de
vista diegético, tem sua narrativa marcada por um ritmo coletivo, lançando em
seu lastro semântico referências a tempos e espaços embaralhados, enredados
em quase nós. Trata-se, em última instância, de tensionamentos pragmáticos
de uma linguagem contínua, em busca de rebelião a partir dela mesma. Mas o
exercício metalinguístico é, antes, poético, em seu modo específico de ser.
O esforço continua sendo relacional: da abertura da exposição na Galeria
da FAV, em fevereiro de 2013, alicerçada na estética relacional (BORRIAUD,
2011), passando pelas demais instalações em espaços diversos, chegando
ao audiovisual, forma acabada que busca no espectador sua completude, sua
produção é colaborativa e coletiva, na forma de muitas mãos-corpos-sensibilidades
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que o compuseram e lhe atribuíram sentidos. De resto, o jogo de imagens com suas
cores, sons e formas se lançam, abertamente, para o franco diálogo, anunciando
ora quietudes ora tensões, na ansiedade de diálogos contínuos.
Nós somos todos é uma síntese espraiada de vontades e gozos estéticos,
na forma de uma construção poética. É o esforço transmídia de continuar
dialogando no espaço-tempo de outros modos de ser e de dizer. Continua com
as perspectivas que suas imagens incorporam: a busca pelo relacional, pelo
coletivo, pela orientação fenomenológica (MERLEAU-PONTY, 1990, 1999) e
pela construção da experiência.
A tradução para o vídeo traz, face à linguagem, uma reacomodação de
seus materiais sensíveis: não pegamos, não tramamos, não participamos, pois a
imagem já é posta, é um existente, em sua concepção formal, singular. Mas há,
ali, repousada na perspectiva poética que a cria, estas mesmas instâncias que a
semântica convoca e a pragmática atesta:
Nós somos todos abraça o espectador, como ele fizesse, e faz, parte de
todos. A máxima fenomenológica persiste, íntegra: o todo é maior que as partes
que o compõem.
E Todos somos nós.
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