NATUREZA-COISAS-CORPOS: MOVIMENTOS POSSÍVEIS

EXPOSIÇÃO COLETIVA

Giorgio Agamben, em sua célebre conferência O que é
contemporâneo?, debruça-se no ser contemporâneo a partir da
indagação de quem e do que somos contemporâneos. Conforme
apontam os estudos do filósofo italiano, a contemporaneidade pode
ser vista como uma relação e um distanciamento com o próprio tempo
– dissociação e anacronismo –, pois, aqueles que conseguem se
adequar perfeitamente ao seu período histórico não conseguem
compreendê-lo e enxergá-lo como de fato ele o é. A condição exigida
para ser contemporâneo ao seu próprio tempo, como deixa claro os
apontamentos de Agamben, exige uma condição: ver na obscuridade.
Voltar-se para trás, interromper o passo, observar o escuro na luz,
vislumbrar um limiar inapreensível entre um ainda não e um não mais
e perceber a modernidade como imemorial e pré-histórica são algumas
das fraturas, das cisões no tempo com as quais o sujeito tem que
ocupar-se.
O filósofo, então, conclui que o ser contemporâneo “é
aquele que mantém fixo olhar no seu tempo, para nele perceber não
as luzes, mas o escuro (AGAMBEN, 2009, p. 62-3). Contemporâneo é,
destarte, aquele que enxerga essa obscuridade, que é capaz de estar
dentro do presente, porém enxergando-o de fora. A partir dessa
concepção de ser contemporâneo postulada pelo filósofo, almejamos
mergulhar na obscuridade do presente para trazer à luz sujeitos muitas
vezes, à margem, todavia, importantes na formação da história, na
sustentação e manutenção da sociedade. Posto dessa forma, o escopo
do presente projeto é trabalhar, através de imagens, os conceitos de
Natureza, de Coisas e de Corpos como uma integridade, articulados à
obra O Capital, de Marx, com finalidade de representar o cerne dos
questionamentos suscitados durante as aulas da disciplina Teorias
Críticas da Contemporaneidade.
Saindo do platônico mundo das ideias, o grupo optou por
fazer uma apresentação imagética por acreditar que as imagens são
capazes de transmitir o indizível e suscitar distintos pensamentos em
seus espectadores. Nosso intuito é esquematizar nossa exposição
semelhante à configuração do sistema solar, isto é, as elucubrações
oriundas do texto de Marx são o centro e nutrem, por consequência,
tudo ao seu redor. Alinhados à interpelação marxista, estão exibidos a
questão indígena a partir da leitura do livro “Metade cara, metade
máscara”, de Elaine Potiguara (2004); a questão dos marginalizados
pela sociedade por meio do conto “A aventura prático-intelectual do
sr. Alexander Costa”, de Amílcar Bettega Barbosa (2004), e livro

“Narrar a si mesmo: crítica da violência ética”, de Judith Butler (2015).
O fio que perpassa e une todos esses textos é a tênue relação
Natureza-Coisas-Corpo, entendida como uma unidade e num sistema
em que natureza é transformada em coisas, assim como o corpo,
inúmeras vezes, é coisificado.
Vislumbramos retratar como tal relação se nutre, ou seja, o
movimento cíclico pelo qual perpassam essas relações auto
dependentes, tal qual o capitalismo que se sustenta a partir de um
sistema de reserva criado por ele mesmo, isto é, um processo de auto
sustentação que garante a sua sobrevivência, bem como no conto de
Amílcar em que a sociedade se sustenta com a própria sociedade. Os
corpos coisificados nesse movimento de relações e transformações,
sejam aqueles escravizados pela “lei geral da acumulação capitalista”
diagnosticada por Marx (1996 [1885], p. 274), sejam aqueles cuidados
e degolados na narrativa do sr. Alexandre Costa, ou os corpos
indígenas que buscam, sobretudo, o reconhecimento da sua
ancestralidade e sua identidade na constituição da nação brasileira
apresentados na narrativa de Potiguara, terão presença em nossa
apresentação cujo cerne é começar a pensar sobre coisas e pessoas
que existem, mas sofrem, de alguma forma, com a sua marginalização
e com o silêncio a eles imputado.
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