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A atualidade é marcada pela complexidade que configura o campo da
Cultura, conceito em constante transformação. A problemática da preservação da
memória pelos mecanismos da arte contemporânea, bem como do registro das ações
neste campo, tem feito parte de amplo debate, não somente por conservadores e
restauradores, mas também por pesquisadores, curadores, educadores, museólogos,
historiadores, assim como se converteu em tema de criação dos próprios artistas.
Entender o lugar da memória e do arquivo na/da arte contemporânea e seu papel
na mediação com o Patrimônio Cultural / vida cotidiana constituiu-se como enfoque
da ação poética colaborativa COLCHA DE PALAVRAS, configurando-se como campo
ampliado de debates realizados no entorno do 7º. SNPACV, 2014, realizado na FAV,
UFG, cuja temática centrou-se nas relações contextuais [com+textos]. Expandiu-se, na
condição de um Laboratório Nômade, para a Cidade de Goiás, com a realização de
intervenções urbanas no contexto do XII Festival de Artes de Goiás, IFG. Instaurou práticas
colaborativas temporárias, observatórios de territórios afetivos, de memórias coletivas.
Entendemos que o patrimônio cultural, pelo seu teor simbólico e sua significação,
funciona como suporte para evocar e convocar a memória, como fenômeno social
que articula passado e presente [re]criando e [re]definindo os imaginários urbanos. O
trabalho de arte, desta forma, configura-se como dispositivo privilegiado, uma espécie
de tecnologia de processamento sensorial, com a potencialidade para, no encontro
com o corpo / mente do espectador, fazê-lo sair da posição de observador neutro da
cidade, testemunha imparcial, indiferente, e colocá-lo também em ação, a mover-se
percebendo a cidade enquanto nela se percebe, performa.
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