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Verbo reduzido, nome suspenso

ANA MARIA MAIA

Débora Bolsoni - Descaracter, Galeria Jaqueline Martins, São Paulo, SP - 04/04/2016 a 14/05/2016

Um neologismo encerra os procedimentos recentes de Débora Bolsoni, alguns deles reunidos nesta
mostra individual, outros tantos não, pois ainda em espera. O título “Descaracter” não dá nome a
nenhuma das obras nem presta homenagem a versos do cancioneiro popular, muito embora pudesse
fazê-lo. É sentimento que toma o peito, às vezes o estômago, e logo se esvai pelas mãos. Manifesta-se
como intuição, vontade, busca e convívio generoso com o desconhecido. Tem forma abstrata e muitas
vezes inexplicável, mas surge forte e urgente, não deixando dúvidas sobre o fazer.

Entre o corpo da artista, a arquitetura e os outros corpos com que se relaciona para existir, a palavra e
tudo o que dela é feito tornam-se manufaturas. Ausentes dos dicionários e devedoras da experiência
sensível, despedem-se da linguagem como convenção à medida que a assumem como laboratório para
tentativas, erros, vestígios e suposições. “Descaracter” parece já haver sido verbo, “descaracterizar”.
Por outro lado, pode também resultar de uma suspeita sobre o mais assertivo dos atributos humanos,
“caráter”, uma vez ladeado pelo prefixo de negação.Examinemos ambas as possibilidades de sentidos
e, inclusive, a chance de haver outras ou mesmo nenhuma.

I. Descaracterizar

O fazer de Débora Bolsoni costuma nascer da lida com materiais simples, como papel, tecido, areia,
madeira, barbante e cera.Quando obra, mesmos que mantidos às vistas do público, chegam a confundi-
lo, principalmente porque têm suas vocações reconcebidas pelos usos da artista. O frágil torna-se
perene; o vulgar, monumental; já a estrutura (ou a escultura), por sua vez,é investigada para
comportar moleza e delicadeza, ganhar camadas finas, orgânicas e nada inertes, arriscando-se para
isso à sua própria ruína.

Débora produz artefatos descaracterizados, cuja aparência física envolve doses maiores ou menores de
traição. Por não serem muitas vezes o que imaginamos à distância, pedem aproximação, investimento
e calma.Não fossem as habilidades do corpo presente de desconfiar e descobrir, seguiríamos
acreditando na veracidade das pátinas. As imagens desses artefatos – até mesmo ótimas fotografias de
registro deles montados no espaço da galeria –são insuficientes para traduzir o sistema e cumplicidades
de que fazem parte, desde o processo de criação.

Compartilhado com mestres de diferentes ofícios, que ajudam a artista a reconhecer um repertório
mínimo sobre os materiais que lhe interessam a cada novo projeto, esse processo também se nutre da
disponibilidade, de ambas as partes, para desconstruir seus modos de produção.Nessa troca, todo o
tempo marcada por ajustes de linguagem e medidas de incompreensão, as ideias necessariamente
devem voltar-se para os caminhos e limites da concretização. Os ofícios, por sua vez, saem revigorados
do enfrentamento da falta e do erro, da ignorância aplicada da artista. Na sua disciplina, portanto, deve
morar uma antidisciplina.

II. Suspender o caráter

Se o prefixo “a” indica uma negação por ausência, “des” nega por oposição. Ou seja, em “descaracter”,
há caráter, mas talvez um outro, disposto a ir de encontro ao radical que lhe dá origem. Entre vetores
contrários e equivalentes, constitui-se um jogo de forças, uma forma polarizada e dialética, em lugar
das que repousam seguras sobre certezas unilaterais. Assim funciona o gesto de suspender nessa
mostra individual. Buscando uma estabilidade que não está no chão, onde permaneceria sujeita apenas
ao imperativo da gravidade, Débora foi tomada pelo desejo de pendurar coisas. Esse, na verdade, foi o
seu primeiro desejo, quando ainda não havia nada do que aqui está.

Decidiu pendurar uma rede, dentro dela uma caixa e alguns rolos de tecidos. Fixados no teto por um
único ponto, perdem gradualmente sua ambiguidade para aderir a sentidos figurativos e mórbidos. A
caixa tem as proporções de um caixão ou esquife e, antes de ser intitulada como Pendente, era
chamada pelo apelido de “O Enforcado”. Desse modo, ainda como anteprojeto, a instalação já
concatenava cenário, vestígios e vítima de um crime de autoria desconhecida.

A montagem do trabalho, mais do que arrebatar, compromete a todos os envolvidos na exposição,
artista, galeria e visitantes. O quão questionáveis passam a ser suas atitude sem relação ao enforcado?
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Se não culpados por terem matado, responsáveis por testemunhar a morte sem diante dela nada fazer?
Talvez ainda responsáveis por devassarem a intimidade de um suicida, quebrando com isso o código de
silêncio que costuma evitar o enfrentamento do tema pelo agendamento midiático e pelo senso
comum.

A presença, nesse caso, não é suficiente para deflagrar qualquer ação, apenas o juízo moral e os
efeitos da sua colisão sempre culposa entre as soberanias individuais e as doutrinas mais ancestrais
para a vida em sociedade. O significado da palavra caráter encontra-se no centro dessa encruzilhada.
Denota o conjunto de qualidades e valores que compete a cada pessoa construir para si, mas
pressupõe a sua adaptação aos parâmetros de funcionamento das instituições vigentes, como a família,
a escola, a religião e o estado.

São ditos “sem caráter” aqueles que fogem a esses parâmetros. Não porque não tenham valores
pessoais, visto que, para o bem ou para o mal, para a harmonia ou para o conflito, para a ruptura ou
para a tradição, todos o têm. Fogem porque entram em desacordo com algo anterior e inerente à
construção de uma ideia de caráter, o juízo moral, quando não, a sua face conservadora, o moralismo.
O exercício de suspensão proposto por Débora Bolsoni ajuda a recolocar o problema não de uma moral,
mas de uma ética coletiva, tornando tanto a regra quanto a exceção dependentes uma da outra e,
nesse sentido, igualmente questionáveis, esgotáveis, atualizáveis.

Em A Comunidade que vem,Giogio Agamben descreveu que a ética não deve suscitar arrependimentos
e sim a experiência de “expor em toda forma à própria amorfia e em todo ato, à própria inaturalidade”.
A dialética das coisas e das relações se apresenta novamente como caminho para se estabelecer uma
esfera do comum menos opressora e, nela, sujeitos tanto responsáveis quanto livres e proativos. Só
caberia julgar-lhes se negassem sua potência de criação, se reprimissem na culpa dos outros e do
passado. Segundo o autor, se “permanecerem em débito com o existir”. [1]

[1] AGAMBEN, Giorgio. A comunidadequevem.São Paulo: EditoraAutêntica, 2013, p. 46.

Posted by Patricia Canetti at 2:45 PM
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