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Como criar condições de encontro, modos de convivialidade, sob a perspectiva da
Escultura Social, em tempos de distanciamento? A obra de Joseph Beuys (1921-1986), reitera
tanto no âmbito de suas esculturas, desenhos, gravuras, quanto nas práticas pedagógicas que
processos de criação coletiva são articulados a partir do encontro com materiais, formas,
superfícies comuns, encontro este que modula de modo direto a relação indivíduo-mundo e que
perde a flexibilidade e as condições de partilha desde o suporte planificado pelas telas. A
pesquisa ESCULTURA SOCIAL – ESQUIZOSOMATICAS DO MOVIMENTO A PARTIR
DE JOSEPH BEUYS1 dentro da realidade imposta no relacionamento interpessoal em tempos
de pandemia. Para responder essa pergunta, nosso primeiro passo foi investigar sobre a Plástica
Social (Soziale Plastik) em Joseph Beuys. Beuys (1921 - 1986) foi um artista e, por certo tempo,
professor de escultura na Academia de Dusseldorf. Sua trajetória transpassou os limites do
entendimento geral sobre criação artística através de um ativismo ambiental, político (participou
na fundação do Partido Verde alemão) e social, reinventando, também, alguns limites da
performance com um pensamento agregador sobre a concepção de que "todo ser humano é um
artista". 

Diversas obras do artista que unem interfaces e materiais como gordura, cobre, mel,
vídeo, quadros-negros e animais serviram de guia para esse universo conceitual. Nosso primeiro
instinto foi explorar seus desenhos através de leituras - traduzidas em dança, movimento, música
e som - de desenhos do artista. Posteriormente foi realizado um levantamento bibliográfico que
nos oferecesse dispositivos conceituais para compreender aspectos da obra de Beuys que eram
fundamentais à nossa questão investigativa. Por último, analisamos registros em vídeo das suas
principais performances e palestras, produzindo sínteses críticas sobre eles - um deles
apresentado na Figura 1. 

As palavras do artista alemão em seu texto-manifesto “Conclamação à Alternativa”, no
qual escreve que "o ser humano é o escultor da Plástica Social" foram fundamentais para nossas
criações junto às mídias digitais. Passamos a promover, como intrumento de pesquisa, um
encontro de leitura e improvisação através da leitura do livro "A Manga Perfeita", da artista e
filósofa canadense Erin Manning. O salão de improvisação tornou-se uma plataforma de
encontro, tornando-se um experimento de encontro. 

Nessa pesquisa criamos imagens intensas - alternando relações de coalizão e repulsão com
o ambiente digital, que ora nos ampliava ora nos reduzia - e isso ficou evidente na edição
dos materiais pós-leitura. Um exemplo como captura de tela da gravação de um dos encontros de
leitura é apresentado na Figura 2.
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Observar que a produção das imagens nesses novos meios é prolífica para informar (dar
forma) a Escultura Social é ajustar (curar as feridas) do "contra-golpe da alavanca" que o filósofo
da Comunicação Vilém Flusser disse, ainda no século passado, que sofreríamos ao adotar de
forma tão íntima a substituição do contato real com o mundo para o contato digital com o mundo.
Foi essa armadilha do distanciamento social que procuramos desarmar integrando a leitura
coletiva de "A Manga Perfeita" em nossa pesquisa sobre Escultura Social.

Por fim, associar nosso contexto multimídias (ou multi-telas) com o conceito de Arte
Amplificada presente em Beuys - que utilizou-se não só de papéis, mas de instalações, rótulos,
telas, cômodos, cidades inteiras e até sua própria imagem como suporte para a manifestação de
seu intenso pensamento profundo - tornou-se um recurso para entender a potencialidade da
dinâmica entre energia interna e espaço externo em tempos de isolamento social.

Figura 1. Mapa mental gerado após leitura de texto sobre a obra de Joseph Beuys.

Figura 2. Captura de tela do salão digital durante a leitura do livro “A Manga Perfeita” (Erin Manning).
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