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A pesquisa Escultura Social: Esquizosomáticas do movimento a partir de Joseph Beuys
iniciou sua pesquisa a partir do artista alemão Joseph Beuys – artista cujo legado ancora-se em
uma concepção radical sobre o papel da arte, o lugar do artista e a atuação sobre a concepção de
que a arte deve ser para todos, sendo núcleo fundamental para a formulação de um sentido
coletivo, da arte como política e a importância da criatividade para o sentido social. Nos
laboratórios conduzidos como estratégia investigativa desenvolvemos a partir de poemas, frases e
desenhos de Beuys, partituras corporais e sonoras proposições para a improvisação, procurando
compreender como poderíamos elaborar um salto entre suas proposições formuladas no campo
das artes visuais para processos levados ao ensino da dança.

A ênfase nas forças coletivas e a horizontalidade das relações eram fundamentais para o
trabalho de Beuys, e eram estes os fundamentos que havíamos nos preparado para lidar com
proposições elaboradas para pequenas comunidades. Contudo, diante da epidemia de Covid 19
nossa metodologia de pesquisa teve de encontrar modos de composição de coletividades usando o
espaço virtual, desviando da concepção que as telas e os meios de transmissão imediatamente
ativam, de que tudo o que é gravado e transmitido é uma apresentação artística. Tal aspecto já
indica uma importante descoberta e dificuldade diante do contexto atual que, de certo modo, se
aproxima das noções de arte elaboradas por Beuys: a arte é uma força em latência, para a qual
não há ensaio. Em seus projetos de performance, provocações em espaços públicos, estar em
relação já significava imediatamente atuação no processo de composição, gerando uma dicotomia
entre todo mundo é um artista e não há para a composição objeto mais precioso do que o
cotidiano (nada é arte) .

A urgência em resolver como seguir com nosso processo de criação diante da situação
pandêmica, que se estendeu por toda a etapa da pesquisa que tinha inicialmente como meta a
realização de encontros, proposições públicas e coleticas, somada à circunstância intransponível
de abalo nos equilíbrios emocionais e mentais que acometeu a comunidade acadêmica e artistica
com crises de ansiedade e depressão, tomamos uma decisão que desviou nosso objeto e meta de
produção artística. Passamos a conduzir um salão de leitura virtual, aberto à participação da
comunidade acadêmica e externa, lendo o livro A Manga Perfeita, escrito por Erin Manning em
1994. Esta decisão alterou o rumo de nossa pesquisa e não podiamos até então antecipar o quanto
o livro-depoimento de Manning estava relacionado diretamente com a concepção de cura social
implícita ao trabalho de Beuys.
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Planos de Cura Através da Pele com a Manga Perfeita foi um trabalho composto por
nove encontros (abertos, online e ao vivo), com a leitura do livro A Manga Perfeita. O salão era
um espaço aberto para improvisações em dança, improvisações sonoras, composição de imagens
e leitura. O espaço era aberto a qualquer um que quisesse participar.

O livro a Manga Perfeita foi escrito por Erin
Manning no período de dezenove dias – cada dia
foi escrito um capítulo do livro. O livro foi uma
maneira que ela encontrou de viver sem toda a dor
que ela sentia. Os pensamentos de suicídio, que
eram tão recorrentes durante aquela época, foram
transformados – e não que tenham passado, mas
Erin, a partir da Manga Perfeita, encontrou
maneiras de continuar vivendo. Trabalhar a partir

das palavras e vivências de Erin durante esse período de pandemia e isolamento social foi uma
maneira de fortalecer a nós e ao coletivo. Ouvir as palavras de Erin foi fundamental para mim no
meu processo de cura, em meio a tudo que eu estava vivendo.

Atualizando as questões da autora indagamos: Como é possível viver em meio ao caos
político e ecológico que estamos passando? De que maneira é possível continuar vivendo em
meio a tanta dor e desespero? Como atuar na concepção de modos de resistência poética neste
contexto?

A maneira encontrada de se relacionar com o outro por meio de uma leitura tão sensível e
comovente para esses tempos pareceu um caminho muito condizente com o trabalho de Beuys.
Desde o início da pesquisa, a arte de trabalhar com o coletivo se mostrou uma dificuldade. E
nesses momentos tão distantes, perceber que não estamos sozinhos é claramente importante para
que consigamos seguir. O processo de criação e improvisação com A Manga Perfeita foi
essencial para nosso desenvolvimento quanto artistas pesquisadores e quanto pessoas atingidas
por esse modelo de vida. E no sentido de um corpo social que os trabalhos de Beuys e Manning
se cruzaram para alcançar os resultados desta etapa da pesquisa.

Figura 1. Composição de imagens – salão de leitura e improvisação.
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