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O tema deste quarto número da ¿Hay en Portugués? novamente aborda Outros Espaços da Arte. Nessa 
edição, o ponto de partida foi o mais recente livro de Lucy Lippard, Undermining: A wild ride through land 
use, politics, and art in the changing west, escrito a partir de sua experiência cotidiana no Novo México. 

No início do livro, Lucy Lippard adverte aos leitores que, volta e meia, tem a sensação de estar plagiando a 
si mesma nos diferentes textos, livros e curadorias que realizou desde os anos 60. Esse livro, por exemplo, 
já foi ‘anunciado’ em um ensaio escrito na década de 90 intitulado Land Art in the Rear View Mirror, 
apresentado em uma palestra em Marfa. Ativista em prol dos direitos humanos, das questões de feminismo, 
dos negros, dos homossexuais, dos movimentos anti Guerra do Vietnã, das ocupações no Afeganistão e 
Iraque e anti barbáries de toda espécie, em Undermining: A wild ride through land use, politics, and art in 
the changing west Lucy Lippard não foge à regra. Agora o seu foco é em direção a uma discussão para um 
mundo mais sustentável, abordando questões sobre a exploração indiscriminada de recursos naturais e as 
conseqüências dessa prática. No Novo México não é só a brita que é extraída fora de qualquer controle, mas 
tudo o que pudermos imaginar: turquesa, chumbo, prata, ouro, cobre, e, é claro, urânio. Ainda que o tema 
(para não dizer ‘delito’) esteja circunscrito no solo americano, fica explícito que as questões que ela levanta 
são globais. E, como não poderia fugir à regra, também, o seu livro é interseccionado com artistas e obras. 
Artistas cujas práticas não se resume em commodities, alguns deles declarando-se primeiramente ativistas, 
depois artistas. Sempre extremamente lúcida, sem deixar de acreditar numa transformação possível, Lucy 
Lippard é consciente de que a arte não pode sozinha mudar o mundo, mas é uma aliada valiosa para aqueles 
que querem desafiá-lo com soluções não convencionais. 

Lucy Lippard mora em Galisteo Basin, um lugarejo de 250 habitantes no Novo México que, para aqueles que 
não sabem, é um dos maiores estados americanos em área, perdendo apenas para o Alasca, Montana, Texas 
e Califórnia. Desde 1848, com o fim da Guerra Mexicano-Americana, esse imenso território mexicano, antes 
espanhol, antes ainda dos Anasazi, Pueblo e Navajos, foi anexado ao Estados Unidos. Faz fronteira com 
Chihuahua, o estado mais violento do México, sobretudo, com mulheres. Na Ciudad Juarez, desde 1993,  
a onda de feminicídios segue diariamente. 

***

Essa edição da ¿Hay en Portugués?  também voltou a focar espaços agenciados por artistas, desde espaços 
expositivos, bibliotecas, livrarias, livros, jornais e revistas, entre outros. Assim, entre os muitos exemplos 
abordados nesse semestre, selecionamos a biblioteca AEROMOTO (Cidade do México, desde janeiro de 
2015), o espaço-arquivo Zona (Florença, desde 1974), o espaço de produção e distribuição de publicações 
de artista Art Metropole (Toronto, desde 1974) e a revista 0 to 9 (Nova York, 1967-1969).



NOTAS DE UMA RECÉM-CHEGADA1 
Lucy Lippard

(…) Muito tem sido escrito fora do mundo da arte nos últimos vinte anos ‘sobre 
o sentido do lugar’ ou ‘o espírito do lugar’, algo que está simbioticamente 
relacionado ao sentido de deslocamento, ‘pertencente e saudoso’, ou 
‘saudoso por pertencer’. Sou ambivalente em relação a tais frases ainda 
que me sinta tocada por elas. O sentido ou espírito do lugar se tornou não 
apenas um clichê, mas uma espécie de propriedade intelectual, um caminho 
para o pertencimento dos não pertencentes, ou para a apropriação de um 
lugar, momentaneamente, enquanto isso for conveniente. Idealmente não 
deveria haver estigma em relação a ser adaptável, ao se sentir mais em casa 
na casa de alguém. Mas dada a história deste hemisfério, tal emoção torna-
se alarmantemente tocada por questões de propriedade ao mesmo tempo 
em que se mostra uma ferramenta cultural e social valiosa, fornecendo 
conexões mais que necessárias para o que chamamos ‘natureza’ e, algumas 
vezes, para culturas distintas das nossas.

Quando as pessoas se mudam para um lugar que apenas haviam visitado, 
sem nenhum vislumbre ou ilusão de ficar por lá, elas normalmente 
começam a se interessar pelos antecedentes. É como casar em/com uma 
família. Tendo perdido ou se deslocado de suas próprias histórias, elas 
mostram-se prontas a adotar a dos outros, ou ao menos, serem o público 
primordial para as suas histórias. Isto pode ser ou não ser apropriado, ou 
de comportamento cortez; a balança é delicada. Se o lugar é definido pela 
memória, mas não há ninguém com memória para trazê-las à superfície, 
um lugar torna-se um não-lugar? E se houver pessoas com memória, mas 
ninguém para transmiti-las? São essas memórias invalidadas por não 
serem comunicadas? Serão elas ainda valiosas para os outros sem uma 
conexão pessoal?

No caso de pessoas inquietas, multi-centradas e multi-tradicionais, mesmo 
que o poder do lugar seja diminuído e frequentemente perdido na vida 
moderna, ele continua, como uma ausência, a definir cultura e identidade. 
Quando a história falha com uma comunidade, a memória assume essa tarefa. 
Se a história vem de fora e de cima, de governos e professores, as estórias 
são contadas de dentro, do próprio chão. Quando governos e culturas 
dominantes se provam inadequadas, as avós se tornam as autoridades. E as 
paisagens acordam suas memórias, tornando-as simbólicas, transmitindo 
diferentes mensagens em diferentes linguagens culturais.

A reciprocidade cultural é crucial no entendimento da paisagem regional, 
que, como insiste J.B. Jackson (um pioneiro em escrever sobre esse 
assunto, e também um Novo Mexicano) é um lugar onde as pessoas vivem 
e trabalham. Tal reciprocidade é normalmente ignorada por aqueles que 
preferem as abstrações da natureza à experiência vivida.



As políticas do lugar são constituídas de camadas de ressonância 
emocionais e estéticas, o que as tornam difíceis objetos de análise.  
Sua natureza recíproca é melhor expressa no círculo do que na linha. 
‘Entorno daqui’ é uma noção/movimento irradiante e circular. ‘Fora 
daqui’ é uma linha de mira, uma vista. Assentadas em um local central, as 
questões mais prementes são sobre como relacionar isto com as periferias. 
Ou o centro e a periferia são indistinguíveis? Se são, onde uma termina e 
começa a outra? (As fronteiras significavam originalmente ligações em vez 
de separações.) Uma sociedade multicentrada, entendida como tal (mais 
do que como uma sociedade disfuncional que nunca vai encontrar seu lar) 
pode trazer um novo entendimento da diferença que vem de dentro, e da 
experiência vivida de muitas paisagens e histórias diferentes. (…)

Onde o artista se encaixa nesse processo? E como as pessoas de diferentes 
culturas que formaram este lugar, e que ainda moram no entorno, podem 
trazer de volta para a superfície as suas histórias, sem atrair o tipo errado 
de atenção - dos olheiros do turismo e do comércio? J.B Jackson defende 
a possibilidade de uma paisagem que nos forneceria símbolos de valor 
permanente... marcos que assegurariam que nós não somos indivíduos 
desenraizados, sem identidade ou lugar, mas de que somos parte de um 
grande esquema’. Não seria isto algo a que os artistas poderiam aferrar-se? 
A paisagem regional, e sua contínua formação, não tem sido com frequencia 
objeto de formas de arte inovadoras, embora a criatividade humana seja 
parte integral da rede formada pela terra, história, cultura e lugar.

O potencial reconstrutivo de uma prática de arte que restaura e revela 
o significado de um lugar para aqueles que vivem nele não pode ser 
subestimado. Poucos artistas têm conseguido ir além da reflexividade 
das formas convencionais de arte e da função reativa de boa parte da arte 
ativista. Como ‘visionários’, artistas deveriam ser capazes de fazer visíveis 
as conexões: sendo generosos, fornecendo alternativas para a voraz visão de 
natureza da cultura dominante, expondo as agendas sociais que formaram 
as terras, reafirmando a dimensão cultural e mítica da experiência 
‘pública’ e, ao mesmo tempo, gerando consciência da relação ideológica 
e das construções históricas do lugar. Artistas de diferentes trajetórias e 
caminhos podem trazer à tona diferentes leituras dos lugares em que vivem 
- interpretações que significam diferentes coisas para diferentes pessoas 
em tempos diferentes em vez de meramente refletir as belezas de um lugar, 
dentro de um espaço comercial ou de uma sala de estar.

A separação da arte do contexto, do lugar, do público e do chão comum 
dos significados compartilhados dominou todo o século XX. Ainda assim, 
o contexto tem sido a chave para a melhor arte feita nos últimos trinta 
anos. Ele continua, no entanto, a ser usado de uma forma mais retórica e 
teórica do que pragmática ou política. A amnésia social e o medo da arte 
ser engolida na ‘vida real’ parecem infectar mesmo aqueles artistas que 
querem alcançar novos públicos. Uma razão para isso é que, a arte em si 

mesma, tem perdido seu contexto nesta sociedade. Não é acidente que 
a descontextulização seja o foco de muitos artistas que respeitam o 
contexto. Nessa sociedade multicentrada e desestabilizada, para melhor 
ou para pior, uma cultura caracterizada pela ausência de raízes e pela 
falta de centro determina o que a maioria de nós pensa, faz e produz.  
O deslocamento é tão importante quanto o lugar, o exílio é tão importante 
quanto o enraizamento, e o sem lar é tão importante quanto o lar.

Esses insights ‘pós-modernos’ são produtos de uma tendência que é em 
si mesma filha de uma sociedade multicentrada mimada e perturbada.  
O pastiche antiestético pós-moderno, e seu reconhecimento de mudança 
de foco e de campos fragmentados de visão, são os produtos de pessoas 
desapropriadas e alienadas que estão frequentemente buscando novas 
garantias nas ruínas do que é velho, ou voltando a abraçar o novo 
novamente. (…)

A arte do local e a fotografia são duas formas de arte que parecem neste 
momento ter o maior potencial como veículos de conscientização sobre 
onde ‘encontramos a nós mesmos’, e para a colaboração com aqueles 
que também vivem lá: arte local porque ela pode elevar, comentar e 
elucidar o local onde ela também está localizada; fotografia porque, 
embora a história de ‘tomar’, ela também pode escapar aos espaços 
expositivos artificiais (nas publicações e em outros meios da ‘non-art’) 
e abrangendo tempo e espaço, oferecer uma multifacetada visão que 
ao menos sugira a ‘realidade’ do lugar. Mas mesmo nessas formas, não 
há uma grande quantidade de trabalhos que diretamente comunicam 
o lugar - levem para fora, ‘olhem ao redor’, e que também incorporem 
ou carreguem consigo o seu público. A empatia e troca são próprias ao 
que Wendell Berry chama de ‘ética do lugar’, que é (ou deveria ser) um 
componente essencial de todos os lugares relacionados à arte. (…)

Qualquer lugar é diminuído quando se torna um mero pano de fundo 
para a arte hegemônica. A arte que torna visível o seu local ao invés 
de simplesmente ocupá-lo é place-specific mais do que site-specific, 
incorporando pessoas, forças econômicas históricas e topográficas.  
Ela usualmente ocorre fora dos locais convencionais que aliciam o público 
para a publicidade e para a moda. Não está fechada em ‘cubos brancos’, 
acessíveis somente se a entrada for paga ou se as fronteiras forem 
violadas. Ela não é legível somente para os especialistas. Ela torna-
se parte, ao menos temporariamente, na construção de uma crítica 
ao já instituído e/ou no envolvimento diário. Faz com que os lugares 
signifiquem mais para aqueles que vivem ou passam tempos nele. (…)

1 Tradução da versão publicada no livro Situation, organizado por Claire 
Doherty. London: Documents of Contemporary Art. Whitechapel Gallery, 
2009, pp. 154-157. Trata-se de um fragmento do original, publicado em 
Longing and Belonging: From the Faraway Nearby (Santa Fé: SITE Santa 
Fe, 1995) 107-14.



Em janeiro de 2015, Maru Calva, Macarena Hernández, Mauricio Marcin e Jerônimo 
Rüedi reuniram todos os seus livros e fundaram uma biblioteca pública que batizaram 
de AEROMOTO. Todas as publicações que compõem o acervo são edições recentes 
e contemporâneas e com temas variados: história da arte, crítica de arte, curadoria, 
museografia, arquitetura, design gráfico, urbanismo, poesia experimental, entre 
outros. Conta ainda com fanzines, livros de artistas, catálogos e monografias sobre 
artistas. Suas estantes são abertas para consultas no próprio local ou através de 
empréstimos por um período de até duas semanas. A principal referência para esse 
projeto foi o Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, criado por Francisco Toledo, cujo 
objetivo era criar uma comunidade através da cultura. A conversa a seguir foi realizada 
no dia 17 de fevereiro de 2015, na cidade do México, com Mauricio Marcin, um dos 
quatro integrantes da AEROMOTO e a nossa enviada especial, a artista Jenny Granado. 

JG: Mauricio, podemos considerar  a AEROMOTO como uma extensão de suas práticas 
artísticas?

MM: Bem, vou falar por mim e não pelas outras 3 pessoas que também fazem parte 
da AEROMOTO. Creio que é uma prática cívica, uma prática política que aproxima 
os livros... Os livros são de bibliotecas pessoais dos quatro membros da AEROMOTO 
e mediante um posicionamento dos mesmos aqui neste lugar, neste pequeno local 
na Calle de Venecia 23, convertem-se em livros de acesso público nas horas que 
estamos abertos.

JG: Como funciona a AEROMOTO, os livros são da biblioteca pessoal de vocês e ficam 
aqui permanente expostos? 

MM: Bem, não. Entre os livros da AEROMOTO existe muitos que não estão aqui de 
forma permanente. Mais ou menos 1.000 livros são de nossas bibliotecas pessoais, e 
o resto vem de apoios e outras formas de adesão, como empréstimos. Por exemplo, 
temos no momento uma parte do acervo de fanzines do Museo del Chopo, que desde 
os anos 90 vem montando sua fanzinoteca com as publicações da cultura punk 
da Cidade do México, e agora nos apoiou e emprestou alguns desses volumes que 
estarão aqui para consulta durante 3 meses. As pessoas podem levar alguns livros 
pra casa e até mesmo não devolvê-los.

JG: Como funciona o processo para empréstimos de livros?

MM: Você pode levar se você é membro e para isso tem um custo. Pode pagar por 
ano 500, 1.000 ou 1.500 pesos e, dependendo de cada uma das três modalidades, 
você pode levar mais livros ou menos livros. Mais ou menos assim: se você paga 
500 pesos pode levar pra casa, cada vez, 500 pesos em livros. Isso tem um pouco a 
ver com a equivalência do preço do livro, não do valor que nós consideramos que 
ele tenha, evidentemente. É assim que funciona. E a ideia de cobrar é pra termos a 
segurança de que se não nos devolvem o livro, nós podemos conseguir comprá-lo 
novamente com esse dinheiro.

JG: Como é tornar pública uma biblioteca pessoal? Existe alguma referência para a 
realização desse projeto? 

MM: Posso citar duas influências importantes para a AEROMOTO que são, a Other 
Books & So., de Ulises Carrión e a biblioteca e coleção de arte de Francisco Toledo, 
no estado de Oaxaca, que ele vendeu recentemente por 1 peso ao governo mexicano.

JG: Vocês pensam no futuro sobre a possibilidade da AEROMOTO ter como extensão 
uma livraria dedicada a livros de artistas e de pequenas editoras? E, também, de editar 
livros? 

MM: Não queremos nos converter numa livraria, não queremos vender livros pois 
não queremos viver vendendo livros. Queremos ser uma biblioteca. Ao mesmo 
tempo, pelo tipo de livros que nos interessam, estamos cientes de que esses 
editores, pequenos em sua maioria, tem o interesse em distribuí-los por meio de 
redes distintas que escapem a certas formas de comércio. Então, sim, queremos que 
a AEROMOTO possa promover as editoras pequenas e independentes vendendo os 
seus livros. E, também acredito, assim como Maru, Macarena e Jerônimo, que o que 
nos interessa é ter a biblioteca, mas também podermos editar alguns impressos. 
Temos a ideia de um jornal, que se chamaria “Um pliego de revolución”. Porque aqui 
no México existe um papel que se chama papel revolução. Não sabemos bem o que 
vai ser, mas a ideia é que seja um “pliego”1  que se dobra e que contém coisas. Bem, o 
programa de edições levaremos vagarosamente, porque somos 4 pessoas e estamos 
no momento apenas conseguindo abrir esse espaço. 

JG: Os outros membros da AEROMOTO já trabalham com práticas editoriais? 

MM: Maru faz livros, Macarena e eu também. Jerônimo também faz coisas assim, 
é pintor e também se interessa bastante por áudio. A Macarena, por exemplo, é a 
diretora de todos os impressos do Museo Experimental el Eco. 

Lembrei agora de uma coisa bacana: uma vez o Helmut Batista, do Capacete, fez 
uma convocatória para uma residência que se chamou Residência de Gestores 
Independentes2 , mais ou menos há 4 anos atrás, em São Paulo e no Rio. E foram uns 
10 residentes da América Latina3 e de várias partes do Brasil. Eu fui um deles. E o 
Helmut pediu que comprássemos livros de nossos países, livros que representassem 
a nossa cultura. E ele construiu uma biblioteca com esse acervo que chamou de A 
Biblioteca da América Latina.  Esse projeto é outro dos que foram referência para 
a AEROMOTO. 

JG: Vocês contam com algum tipo de apoio econômico?

MM: Recebemos a notícia, há 15, 20 dias atrás, que junto a outros 13 ou 14 projetos, 
ganhamos um edital da Fundação Jumex. Durante esses quase três meses de projeto 
a AEROMOTO abriu todas as manhãs e tardes com nossos próprios recursos.  
E construímos tudo o que está aqui: as mesinhas, os bancos, as estantes...

A E R O M O T O Nota do editor: A editora da Umbrella teve o privilégio de 
entrevistar Maurizio Nannucci (Florença-Itália), no mês de 
maio, em Toronto, durante uma conferência na International 
Exposure for Canadian Artists. Umbrella visitou não apenas 
o Zona, espaço do artista em Florença, como também o 
acervo em sua casa/estúdio, uma coleção fenomenal de 
livros, revistas e ephemera, localizado na mesma cidade. A 
entrevista foi realizada em italiano e traduzida pela Umbrella.

Quando começou seu acervo?

Nos anos 1960, eu estava fazendo poesia numa máquina 
de escrever; tempos depois uma pessoa veio me dizer que 
aquilo era poesia concreta, e eu nem sabia. Até apareci na 
publicação Anthology, de Emmett Williams, lançado pela 
Something Else Press. Naquele tempo, muito material estava 
sendo distribuído por uma ampla rede, arte postal, em que 
nós enviávamos nosso trabalho e ele nunca retornava, mas 
era dado como presente ou trocado. Eu percebi que todo 
esse material e documentação vinculados à poesia concreta 
e visual, ao Fluxus e a música não estavam recebendo o 
devido reconhecimento.  As pessoas criavam, recebiam e 
reconheciam esses trabalhos, mas depois os abandonavam. 
Então, eu me dei conta de que havia a possibilidade de reunir 
todo esse material, que era facilmente encontrado até o fim 
dos anos 1960 na Europa. Em alguns anos, entretanto, essas 
pequenas edições se tornaram raras. Foi aí que nasceu o 
desejo de reunir esse material que outras pessoas não haviam 
reunido. Aqueles que colecionavam vanguardas, como o 
Dadaísmo, Futurismo, etc. tiveram que despender de grandes 
montantes de dinheiro.

Nessa época, havia alguma rede na Itália que reunisse 
essas coisas?

Sim. Algumas pessoas, como Mario Diacono, compreenderam 
essa necessidade. Mas outros artistas e produtores de arte 
haviam participado do debate sobre essa situação, mas não 
tinham intenção alguma em guardar esses documentos para 
a posteridade: Spatola, por exemplo, guardou suas próprias 
correspondências para utilizá-las em seus trabalhos e 
proposições, mas não ampliou isso a ponto de se transformar 
em um arquivo genérico.

Como você reuniu esta coleção. Você pagou por ela, trocou?

No início da poesia concreta isso chegava pra mim como uma 
troca. Mais tarde, muito mais tarde, eu comecei a observar  
lacunas na minha coleção, por exemplo, o Solt Anthology 
of Concrete Poesia, então eu contatei Mary Ellen Solt para 
obter um; ou Dick Higgins ou Robert Filliou, uma rede que M
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realmente não tem uma definição precisa. Em seguida, ela foi chamada de  
Concrete Poetry, Fluxus and Intermedia. A partir de meados  dos anos 1960, 
eu comecei a fazer conexões com Ben Vautier, Jackson MacLow, Ray Johnson, 
James Lee Byars, uma rede muito ampla que não tinha uma direção definida 
e que depois foi se agrupando.

Eu vejo que não era apenas um arquivo particular.

Quando mais jovem, eu era tão feliz de dizer que nunca tinha participado 
de nenhuma selo, mas quando cresci, eu comecei a me envolver com 
publicações, mas as feitas por artistas. Não gosto do espírito de colecionar 
por colecionar. Eu olhei para todas as coisas que eu tinha e percebi o quão 
valioso era, para serem preservadas, elas estarem reunidas em um lugar, 
em vez de se dispersarem. É o reconhecimento de fenômenos que são obras 
vivas da arte contemporânea, que continuam reverberando nas publicações 
de artistas e meios sonoros. Na Itália, no final dos anos 60 havia um 
reconhecimento crítico destes materiais, tais como Germano Celant, Daniele 
Palazzoli que tentaram encontrar locais críticos e históricos para este 
material. Em seguida, eles se desinteressaram porque talvez a estratégia 
que escolheram foi muito redutora em relação às ambições que tinham. 
Com Celant, que tem um arquivo magnífico, seus interesses mudaram por 
outros devido à falta de informação.

Quando o Zona começou?

O Zona, como ideia, foi fácil de conceber porque não existia nenhum espaço 
alternativo na Itália, exceto os que usavam recursos públicos. Muitos artistas 
nos anos sessenta que encontraram novas formas de expressar por meio das 
novas mídias versus mídias tradicionais – com diferentes sensibilidades e 
diferentes ambições – achavam trabalhar na Itália difícil, porque o público 
era muito limitado devido à diferença. O Zona nasceu com estas proposições 
por um grupo de artistas que residiam em Florença – onde se vive bem, 
mas não é uma cidade muito generosa para artistas contemporâneos, 
apesar da cidade produzir muitas obras interessantes nas áreas das artes 
visuais, música (fluxus, música computadorizada), contando com artistas 
como Paolo Mais, Giuseppe Chiari, Albert Mayr, Luciano Bartolini, Massimo 
Nannucci, Gianni Pettena e eu mesmo, fundamos o Zona para ser um 
lugar onde estes novos movimentos pudessem ser vistos e ouvidos, nessa 
cidade que amplamente nos ignorou por anos. Nós escolhemos um lugar 
pequeno, com uma verba anual de 2 mil dólares, com duzentos e cinquenta 
eventos variados que promovemos. Sempre fomos discretos, e como 
destino final tivemos todas as atividades centradas em coletar material, 
que foram mediadas por mim, por razões próprias. Um dos primeiros e 
mais estimulantes eventos, centrado na aquisição de materiais, foi a Small 
Press Scene, uma das primeiras exposições, com trezentos títulos de revistas 
da década de 60 produzidos e distribuídos por artistas, com distribuição 
própria por produtores, artistas, pequenas livrarias e alguns colecionadores. 
Esta exposição ocorreu em 1975. Nós continuamos a coletar material depois 
da exposição. Agora, nós temos milhares de títulos de revistas e não paramos 
por aqui, trocamos nossos materiais por outros materiais, mas às vezes, 

por razões econômicas, não podemos fazer tudo o que temos vontade. Nós 
temos acordos com instituições públicas, para começar o arquivo, mas por 
causa de razões legais e políticas, os interesses têm mudado. Então, parece 
fácil usarmos nossos próprios esforços, vontade e energia para fazer o 
arquivo nós mesmos!

Você tem relações com outros centros?

Na Itália há lugares semelhantes, mas principalmente com o propósito 
de atrair artistas para que participem dos trabalhos, enquanto no Zona 
temos um instrumento centrípeto que atrai trabalhos externos para 
apresentarem-se em Florença. Todos nós somos artistas independentes 
que nos subsidiamos para produzir o espaço e o arquivo  Zona. De vez em 
quando nós chamamos nosso grupo de trabalho para organizar a estrutura. 
Na década de 70 eu tentei envolver Zona em outras atividades minhas, a fim 
de dar mais energia para Zona, para fazê-lo mais conhecido. O convite para 
fazer uma exposição de livros era dirigido a mim, mas desde que eu entrei 
para o Zona eu tentei envolvê-lo também, usando parte do arquivo Zona.

Quem usa o arquivo?

O arquivo tem problemas práticos. O material é uma coleção. Por exemplo, 
a Small Press está em ordem alfabética e há um catálogo. Os Bookworks não 
tem um catálogo completo, mas há uma maneira de encontrar livros que 
tratam da longa produção de alguns artistas. Os audioworks estão todos 
catalogados: 200 discos, 200 cassetes, juntamente com o primeiros registros 
de Art by Telephone, os primeiros registros de Giant por Andy Warhol, e os 
Sound Poetry e Artists’ Audio Works. 

Se alguém que ler esta entrevista quiser enviar-lhe alguma coisa, o que  
deve fazer?

Bem, para obras de som, para livros de artistas, para revistas, há espaço para 
novos títulos, mas não podemos enviar-lhe nada em troca. O material estará 
seguro e não vai ser dispersado, e há esperança de que possamos ter um 
espaço público mais disponível, é a nossa intenção. Zona é aberto três vezes 
por semana, mas alguns meses ficamos fechados, porque estamos viajando 
com novo trabalho, pesquisa, etc. Como Zona é criado por artistas ativos, é 
algo compreensível.

O que você acha dessa revolução tecnológica que estamos passando, o 
que talvez pode apagar a mídia impressa?

Pessoalmente, estou sempre aberto a esta situação, que provavelmente será 
aprimorada. Para os artistas, contudo, há sempre situações problemáticas 
com essa nova tecnologia. Os computadores não têm um grande produto. 
Provavelmente, ele será aprimorado, como o novo vídeo que documentava 
performance mas não era, de fato, videoarte. Nós precisamos de mais tempo 
para ampliar os horizontes em relação às novas tecnologias. (...) Haverá 
vínculos com pessoas que sustentaram um impulso analítico através destas 
mudanças, que sustentaram uma perspectiva histórica.



Zona está aberto para florentinos apenas, ou para os artistas 
estrangeiros também.

Temos um programa muito flexível. Nós nunca fixamos nossos planos. 
Se alguém vem e nos permite saber com uma semana de antecedência 
que ele ou ela está chegando, então vamos encontrar um espaço para 
realizarem o seu trabalho ou arte ou discussão. Para Zona diferenciar-
se das galerias, uma ideia em que há síntese, relação simbiótica, para 
se comunicar, começamos a fazer trabalhos que envolvessem o bairro: 
quem somos, o que fazemos, prestando homenagem ao bairro. Logo tudo 
dedicado ao que estava acontecendo fora de Florença, desde artistas 
florentinos que queriam conhecer pessoas de outros lugares, mas não 
para fazer uma geografia “internacional”. Para nós, “internacional” quer 
dizer “provincial”.

Qual é o futuro para Zona?

Tínhamos planejado ficar abertos apenas 2 anos, e agora depois de 8 
anos somos o único espaço alternativo em Florença. Nós achamos que 
iremos seguir e agora mais jovens artistas querem se juntar e queremos 
criar uma situação para esses jovens artistas. Nós queremos fazer isso 
enquanto temos essa energia. Se esta energia muda totalmente, Zona 
pode acabar, mas até agora temos o desejo e a energia para continuar 
como um arquivo, que é o objetivo final.

Quais são as suas relações com outros arquivos?

Anos atrás, pedimos à Biblioteca Nacional de Florença para assumir o 
arquivo, mantendo-o intacto, com um catálogo, e eles disseram que não, 
porque tinham problemas com a classificação, uma vez que consideramos 
um pedaço de papel, que é a única documentação de um acontecimento, 
tão importante como um catálogo de 250 páginas. Para eles, isso era 
incompreensível; é o peso que importa, não a qualidade.

Com a Umbrella, Hans Sohm, Jean Brown e Sackners, temos muito boas 
relações, mas também com pequenos colecionadores, aqueles que 
não têm a loucura do colecionismo, e sim quem o faz tranquilamente, 
que têm coleções gráficas, pequenas obras de artistas. Por exemplo, 
há colecionadores de livros na Itália, de livros antigos, mas também há 
colecionadores de publicações de artistas contemporâneas, que são muito 
poucos, mas que colecionam recatados artistas e modestos trabalhos de arte.

***

Zona começou em 1974 em um bairro de classe operária, San Nicolo, 
em Florença como um espaço e organização de arte sem fins lucrativos, 
constituído por um grupo de artistas locais. O objetivo era expor e dar 
informações, servindo como um ponto internacional de encontro dentro 
do mundo dos espaços sem fins lucrativos. Com mais de 250 exposições, 
performances, instalações, palestras e concertos nos últimos 8 anos, Zona 
abriu novos níveis de atividades e discussões. Não só o Small Press Scene, 

1 Tradução da versão publicada em Umbrella – The Anthology, editada por Judith A. Hoff-
berg, Umbrella Editions, 1999, pp. 41-45. Originalmente publicada em Umbrella, Volume 6, 
Número 5, 1983, pp. 143-145.

em 1975, mas também Zona Suono e Ambiente, realizada em 1977, com 
curadoria de Albert Mayr, com base em informações recolhidas de todo 
o mundo, experiências que lidam com som e espaço, incluindo concertos 
e apresentações musicais realizadas por Richard Heyman, Alvin Lucier, 
Giancarlo Cardini, Cornelius Cardew, etc.

Parola e Suono (1979-1980), uma exposição especificamente dedicada a 
apresentar trabalhos de poesia sonora e audioworks de artistas, é,  como 
muitos outros trabalhos em eventos in progress no Zona, ainda aberto a 
contribuições futuras. Os participantes foram Sten Hanson, Henri Chopin, 
Maurizio Nannucci, Robert Lax, Bernard Heidsieck, Ulises Carrion, 
Adriano Spatola e Dick Higgins.

Zona rádio pertence a este mesmo campo de investigação. Em cooperação 
com a estação de rádio florentino Controradio, uma série de transmissões 
de rádio foram realizadas ao longo de um período de três meses, com 
fitas e audiomaterials feitos por Joseph Beuys, Robert Lax, Vito Acconci, 
John Giorno, Keith Sonnier, Dieter Roth, Lawrence Weiner, Jackson Mac 
Low, Robert Filliou, Albert Mayr, Ben Vautier, Jack Goldstein e Maurizio 
Nannucci. Ao invés de simplesmente transmitir estes audioworks, tentou-
se explorar um método de edição que, sem falsificar o sentido do trabalho, 
indicaria uma determinada abordagem de composição que tinha sido 
especialmente adaptada para a forma do rádio. Zona rádio também 
participou em 1982 no festival, Ars Eletrônica, em Linz, Áustria. Temas 
internacionais incluíram uma exposição na Islândia, em 1977, com filmes, 
livros, documentos e trabalhos de 25 artistas. Há também uma espécie 
de “linha direta” entre Zona e o Canadá, com conexões com General Idea, 
Glenn Lewis, Ian Murray, Bill Vazan, Vincent Trasov através de documentos 
e revistas, e informações entre espaços de artistas como Art Metropole, 
Western Front, A Space, e muitos outros. Zona Genève (1982) reconheceu 
a atividade de um grupo de jovens artistas de Genebra, que participaram 
na revista Furor. Incluídos contatos com Ecart, Gaetan e o Center of 
Contemporary Art. Austrália foi uma recente exposição de trabalhos de 
artistas da Austrália, e recentemente fizemos uma mostra de vídeos feitos 
em Berlim. Zona Archives foi reconhecido em todo o mundo como uma 
rica coleção de publicações, desde pequenas produções impressas, livros 
de artistas (mais de 2.500 exemplos), à arte sonora, incluindo discos e 
cassetes, poesia sonora com mais de 1000 horas de escuta, e a coleção de 
poesia concreta e visual feita em colaboração com os Exempla Archives. 

Para obter mais informações, escreva para Zona: 
Via S. Nicolò 119r, 50125 Florença, Itália.



Em janeiro de 2015, Maru Calva, Macarena Hernández, Mauricio Marcin e Jerônimo 
Rüedi reuniram todos os seus livros e fundaram uma biblioteca pública que batizaram 
de AEROMOTO. Todas as publicações que compõem o acervo são edições recentes 
e contemporâneas e com temas variados: história da arte, crítica de arte, curadoria, 
museografia, arquitetura, design gráfico, urbanismo, poesia experimental, entre 
outros. Conta ainda com fanzines, livros de artistas, catálogos e monografias sobre 
artistas. Suas estantes são abertas para consultas no próprio local ou através de 
empréstimos por um período de até duas semanas. A principal referência para esse 
projeto foi o Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, criado por Francisco Toledo, cujo 
objetivo era criar uma comunidade através da cultura. A conversa a seguir foi realizada 
no dia 17 de fevereiro de 2015, na cidade do México, com Mauricio Marcin, um dos 
quatro integrantes da AEROMOTO e a nossa enviada especial, a artista Jenny Granado. 

JG: Mauricio, podemos considerar  a AEROMOTO como uma extensão de suas práticas 
artísticas?

MM: Bem, vou falar por mim e não pelas outras 3 pessoas que também fazem parte 
da AEROMOTO. Creio que é uma prática cívica, uma prática política que aproxima 
os livros... Os livros são de bibliotecas pessoais dos quatro membros da AEROMOTO 
e mediante um posicionamento dos mesmos aqui neste lugar, neste pequeno local 
na Calle de Venecia 23, convertem-se em livros de acesso público nas horas que 
estamos abertos.

JG: Como funciona a AEROMOTO, os livros são da biblioteca pessoal de vocês e ficam 
aqui permanente expostos? 

MM: Bem, não. Entre os livros da AEROMOTO existe muitos que não estão aqui de 
forma permanente. Mais ou menos 1.000 livros são de nossas bibliotecas pessoais, e 
o resto vem de apoios e outras formas de adesão, como empréstimos. Por exemplo, 
temos no momento uma parte do acervo de fanzines do Museo del Chopo, que desde 
os anos 90 vem montando sua fanzinoteca com as publicações da cultura punk 
da Cidade do México, e agora nos apoiou e emprestou alguns desses volumes que 
estarão aqui para consulta durante 3 meses. As pessoas podem levar alguns livros 
pra casa e até mesmo não devolvê-los.

JG: Como funciona o processo para empréstimos de livros?

MM: Você pode levar se você é membro e para isso tem um custo. Pode pagar por 
ano 500, 1.000 ou 1.500 pesos e, dependendo de cada uma das três modalidades, 
você pode levar mais livros ou menos livros. Mais ou menos assim: se você paga 
500 pesos pode levar pra casa, cada vez, 500 pesos em livros. Isso tem um pouco a 
ver com a equivalência do preço do livro, não do valor que nós consideramos que 
ele tenha, evidentemente. É assim que funciona. E a ideia de cobrar é pra termos a 
segurança de que se não nos devolvem o livro, nós podemos conseguir comprá-lo 
novamente com esse dinheiro.

JG: Como é tornar pública uma biblioteca pessoal? Existe alguma referência para a 
realização desse projeto? 

MM: Posso citar duas influências importantes para a AEROMOTO que são, a Other 
Books & So., de Ulises Carrión e a biblioteca e coleção de arte de Francisco Toledo, 
no estado de Oaxaca, que ele vendeu recentemente por 1 peso ao governo mexicano.

JG: Vocês pensam no futuro sobre a possibilidade da AEROMOTO ter como extensão 
uma livraria dedicada a livros de artistas e de pequenas editoras? E, também, de editar 
livros? 

MM: Não queremos nos converter numa livraria, não queremos vender livros pois 
não queremos viver vendendo livros. Queremos ser uma biblioteca. Ao mesmo 
tempo, pelo tipo de livros que nos interessam, estamos cientes de que esses 
editores, pequenos em sua maioria, tem o interesse em distribuí-los por meio de 
redes distintas que escapem a certas formas de comércio. Então, sim, queremos que 
a AEROMOTO possa promover as editoras pequenas e independentes vendendo os 
seus livros. E, também acredito, assim como Maru, Macarena e Jerônimo, que o que 
nos interessa é ter a biblioteca, mas também podermos editar alguns impressos. 
Temos a ideia de um jornal, que se chamaria “Um pliego de revolución”. Porque aqui 
no México existe um papel que se chama papel revolução. Não sabemos bem o que 
vai ser, mas a ideia é que seja um “pliego”1  que se dobra e que contém coisas. Bem, o 
programa de edições levaremos vagarosamente, porque somos 4 pessoas e estamos 
no momento apenas conseguindo abrir esse espaço. 

JG: Os outros membros da AEROMOTO já trabalham com práticas editoriais? 

MM: Maru faz livros, Macarena e eu também. Jerônimo também faz coisas assim, 
é pintor e também se interessa bastante por áudio. A Macarena, por exemplo, é a 
diretora de todos os impressos do Museo Experimental el Eco. 

Lembrei agora de uma coisa bacana: uma vez o Helmut Batista, do Capacete, fez 
uma convocatória para uma residência que se chamou Residência de Gestores 
Independentes2 , mais ou menos há 4 anos atrás, em São Paulo e no Rio. E foram uns 
10 residentes da América Latina3 e de várias partes do Brasil. Eu fui um deles. E o 
Helmut pediu que comprássemos livros de nossos países, livros que representassem 
a nossa cultura. E ele construiu uma biblioteca com esse acervo que chamou de A 
Biblioteca da América Latina.  Esse projeto é outro dos que foram referência para 
a AEROMOTO. 

JG: Vocês contam com algum tipo de apoio econômico?

MM: Recebemos a notícia, há 15, 20 dias atrás, que junto a outros 13 ou 14 projetos, 
ganhamos um edital da Fundação Jumex. Durante esses quase três meses de projeto 
a AEROMOTO abriu todas as manhãs e tardes com nossos próprios recursos.  
E construímos tudo o que está aqui: as mesinhas, os bancos, as estantes...

1 Folha de papel em forma de quadrado ou retângulo, dobrada pela metade e grampeada.
2 A Residência de Gestores Independentes da América Latina aconteceu em agosto de 2011, 
nas cidades São Paulo (01 a 12), Belo Horizonte (13 a 16) e Rio de Janeiro (17 a 28). Através 
de uma convocatória aberta, foram convidados gestores, artistas e curadores do Brasil e 
América Latina que representassem plataformas (in)dependentes e organizações auto-
geridas. A proposta era criar um espaço-tempo de compartilhamento, onde os residentes não 
somente entrassem em contato com outras iniciativas, artistas e instituições brasileiras, mas 
também fortalecessem o contato entre si. Participaram: do Brasil, Ana Luisa Lima e Maira 
Endo (Revista Tatuí – Recife), Lilian Maus (Ateliê Subterrânea – Porto Alegre), Samantha 
Moreira (Ateliê Aberto – Campinas) e Francisca Caporalli (JACA – Belo Horizonte); do Chile, 
Paulina Varas (Crac Valparaiso – Valparaiso), Luis Alarcón e Ana Maria (Galeria Metropolitana 
– Santiago); da Argentina, Alicia Herrero (LIPAC - Buenos Aires); do Peru, Rodrigo Quijano 
(curador – Lima); da Colômbia, Olga Robayo (El Parche – Bogotá e Oslo/Noruega) e Mauricio 
Carmona (Taller 7 – Medellín); e da Cidade do México, Mauricio Marcin (Gestor independente 
– Cidade do México). Contaram ainda com participações especiais de Rodrigo Vergara (EiEi 
– Santiago) e Max Hinderer Cruz (crítico e curador independente - Santa Cruz de la Sierra). 
3 A Biblioteca da América Latina foi apresentada em 2011 no 32o. Panorama da Arte 
Brasileira, MAM/SP. Sua construção vem desde o projeto Road de residência móvel, iniciado 
em 2004. A edição para o Panorama aconteceu através de uma seleção de livros, filmes e 
música que  8 artistas/gestores convidados trouxeram de seus países, (em torno de 100 
publicações para cada participante). Participaram: Mauricio Carmona (Taller 7 – Medellín), 
Paulina Varas (Crac Valparaiso – Valparaiso), Alicia Herrero (LIPAC – Buenos Aires), Rodrigo 
Quijano (escritor independente – Lima), Olga Robayo (El Parche – Bogotá), Mauricio Marcin 
(escritor independente – Cidade do México), Luis Alarcón e Ana Maria Saavedra (Galeria 
Metropolitana – Santiago) e Max Hinderer (escritor independente – Santa Cruz de la Sierra). 

Houve um tempo onde tudo parecia possível, nós estávamos 
posicionados no limiar de um futuro e todas as portas estavam abertas. 
Em 1967, o Canadá celebrou seu centenário com a Expo’67, em 
Montreal, com uma onda de ambiciosos eventos e projetos culturais. 
Nosso Primeiro Ministro era um jovem e elegante intelectual, Pierre 
Elliot Trudeau, que introduzira carisma à política.  A geração ‘baby 
boom’ do pós-guerra estava atingindo sua maturidade, e o otimismo 
era fácil para esses jovens. Fluía pela vida pública, por todo país.

Muitos anos se passaram e muitas coisas mudaram. Em uma 
recente requisição para o fundo do Canada Council for the Arts, a 
Art Metropole preparou a seguinte história e autodescrição. O texto 
é curto, empresarial, planejado para ser eficiente para falar com 
burocratas enfadonhos:

“A missão da Art Metropole é promover, publicar, expor e distribuir arte 
contemporânea produzida em múltiplos formatos não tradicionais, 
bem como informações sobre as mesmas, e exercer todas as atividades 
para apoiar esses objetivos.  

Nosso principal objetivo é expandir o público de arte contemporânea, 
promovendo, expondo, publicando e distribuindo livros, múltiplos, 
vídeos, áudios, DVDs e outras formas não tradicionais de mídia. Nós 
enfatizamos projetos de arte de baixo custo a fim de tornar a arte 
contemporânea acessível a um público mais amplo.”

Mas o começo foi um pouco mais bizarro.  Aqui está a ata da First 
Annual Board Meeting of Art Official Inc., em 25 de novembro de 1973 
– com o grupo que iria em breve fundar o Art Metropole – reunido no 
estúdio do General Idea, na 241 Yonge Street, em Toronto: 

Jorge Zontal, Presidente [Jorge Saia], Felix Partz, Vice 
Presidente[Ronald Gabe], AA Bronson, Tesoureiro [Michael Tims], 
Granada Gazelle [Sharon Venne/Miss General Idea 1969], Robert 
Arthrob [Robert Handforth] 

1 - A sopa foi servida por Granada Gazelle. 2 - Jorge serviu o vinho. 
Derramou um pouco. Brindamos. 3 - A Grey Cup (o troféu da Liga 
Canadense de Futebol Americano) foi discutida. 4 - AA serviu filé 
(lombo). AA ficou com o maior pedaço. Granada disse que era a melhor 
refeição que já tinha preparado. 5 - G.G. move-se e falamos sobre a 
festa de Ano Novo. 6 - Felix concorda. 7- AA sugere que a Festa de Ano 
Novo seja a inauguração da Metropole. 8 - Robert sugere uma festa 
do Spirit of ‘84. 9 - Jorge (Presidente)sugere uma festa da chegada 
do cometa. 10 - G.G.: “Sempre que eu gosto de meninos eu me sinto 
como um viado.” 11 - Robert acha que tudo é semântica. 12 - Jorge 
usou um papel dourado de charuto no dedo como o Espírito da Miss 

Trinta anos e contando... U
Peggy Gale and Fern Bayer



General Idea. 13 -  G.G. move-se para manter o mesmo executivo. 14 - AA 
concorda. 15 - O mesmo. 16 - Filiação. G.G. sugere apenas canadenses... 17 
- Felix sugere que esqueçamos a filiação até termos algo para oferecer. 18 - 
Granada fez um sócio. 19 - General Idea e Art Metropole absortos. Registre 
Art Metropole! 20 - [não foi escrito nada] 21- A FILE deveria acabar? 22 
- G.G. fala que é muito cedo. 23 - Ron fala que a FILE não pode acabar até 
ter algo para substituí-la. 24 - Ron sugere que o ROM [Royal Art Museum] 
assuma a Art Metropole durante o verão. 25 - Art Metropole: distribuição 
de arquivo, publicação de arquivo, postais (publicadas com os devidos 
direitos). 26 - G.G. lê o novo editorial. E assim por diante. 

E sobre o início?
Peggy Gale

Eu não estava lá no início. De fato, o ‘início’ é difícil de demarcar, misturado 
às atividades e desejos da General Idea, no começo dos anos 70. 

Pelas minhas recordações, o início pode ser localizado com as preparações, 
na primavera de 1971, para o The 1971 Miss General Idea Pageant, na Art 
Gallery de Ontário, onde eu estava trabalhando na época. Foi quando 
eu conheci o General Idea, e aquele evento fora um precursor do que 
eles desenvolveriam mais tarde. Era notável a grandeza de visão e a 
concomitante auto consciência do grupo. Sua atenção para os detalhes, 
sua elegante e extravagante articulação de ideias, o tom irônico de  
suas publicações - no catálogo, nos materiais impressos, nos textos 
sobre as ações. 

No tempo livre, o General Idea vestia camisa floral e suéter de rena, e um 
convite para o chá poderia incluir ponche em taças congeladas, misteriosas 
iguarias chinesas, ou chá Earl Grey em xícaras de 40 anos. Era muito inglês, 
numa maneira boêmia. 

Minha primeira conexão foi recebendo do General Idea postais ou 
estranhos e divertidos pedaços de imagem e texto pelo correio, sempre 
em envelopes reciclados. 

Em 1973, a primeira Revista FILE, do General Idea foi publicada anunciando 
e identificando uma rede. Começou como um Projeto de Iniciativas Locais 
(LIP) e era distribuída, no início, gratuitamente. O governo canadense com 
o LIP (inconscientemente) tornou possível, nas artes, empreendimentos 
às vezes estranhos mas muito importantes e às vezes duradouros.  
A maioria dos teatros e publicações puderam sobreviver naqueles anos. 
Enquanto a FILE se estabelecia, mais informações e correspondências 
eram acumuladas no estúdio do General Idea. Seu livro de endereços 
cresceu, e o número de caixas de correio ‘FILEzadas’ aumentou. Tudo era 

muito marginal, ninguém de fora acreditava na profundidade do trabalho. 
A FILE e o General Idea continuaram, e até prosperaram, mas cada mês era 
um teste de fôlego.

O General Idea considerou as caixas cheias de catálogos, documentos e 
correspondência que acumulavam como uma verdadeira evidência da 
colaboração internacional. Em 1973, eles se aproximaram do novo setor 
do Canadá Council, chamado Explorations, que fora criado para incentivar 
ideias novas ou nunca tentadas, e ajudar projetos onde o recurso dos 
fundos comuns eram inaplicáveis. Eles, então, quiseram contratar um 
arquivista e fazer uma biblioteca com o material de todas aquelas caixas. 
Como se percebe no editorial da FILE de dezembro 1973 (vol.2, no.4):

“Inaugurando no ano novo, a Art Metropole estabeleceu no General Idea, 
da Yonge Street, uma agência dedicada à documentação, arquivamento e 
distribuição de todas as imagens [...] A Art Metropole pretende se manter 
contra a maré, abrigando e distribuindo: revistas, publicações, vídeos, arte 
postal, instantâneos, memórias e toda a produção efêmera.”

Robert Handforth foi contratado para articular e implantar as ideias 
iniciais da agência, e a metade da parte da frente do estúdio do General 
Idea foi transformado em um espaço aberto ao público, com estantes de 
carvalho reciclado, prateleiras e uma grande mesa, paredes espelhadas, 
plantas e decorações de ‘época’ perto das janelas. A ambientação do lugar 
era extraordinária, ainda mais pela sua localização, um andar acima da 
muito frequentada ‘casa de massagem’ do Mr. Arnold, na decadente Yonge 
Street. Os vizinhos da Art Metropole eram o McDonald’s e o Burger King. 
Naquele verão, então, as janelas ficaram fechadas, primeiro contra a poeira 
da construção, e depois por causa do cheiro de fritura. 

Essa era a jovem Art Metropole. E o nome, na verdade, veio do prédio, 
pois o 241 da Yonge Street havia sido construído em 1911 para ser um 
fornecedor de materiais pra arte e galeria, assim mencionado nas antigas 
cartas de Wyndham Lewis. Em 1975, as solicitações de calendário ainda 
continuavam chegando para a Art Metropole, na 241 Yonge Street, em 
Toronto: a firma tinha produzido calendários ilustrados por anos e, 
atualmente, sempre que os pedidos vinham por telefone, era sempre 
por uma voz pequena, trêmula, um eco do passado. O nosso prédio era 
elegante, de tijolos, de quatro andares, com janelas de aço e detalhes 
decorativos e o desenho da fachada original foi usado como marca d´água 
no papel timbrado da Art Metropole.

O primeiro ano de Robert Handforth na Art Metropole resultou na 
construção de uma livraria e um arquivo. Todos os três membro do 
General Idea estavam envolvidos nesse período de ‘construção’, mas foi AA 
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1 Tradução para o português de fragmentos do original em inglês publicado em Art-
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Bronson quem continuou mais formalmente envolvido com as edições 
de livros e vídeos, e que com o tempo se tornou o diretor. 

A verba do setor Explorations acabou durante aquele ano e Handforth 
continuou trabalhando só com o seguro desemprego para seu sustento.  
Aparentemente, os anos 70 preservavam muitas características dos 
anos 60, e os artistas e o seguro desemprego pareciam andar de mãos 
dadas. É verdade que tudo era mais barato naquela época, um café ainda 
custava 25 cents a xícara, e o aluguel de apartamentos custavam até 
$200 por mês, mas mesmo assim aquela situação não podia continuar 
indefinidamente.

Em agosto de 1975 eu vim trabalhar na Art Metropole. Com o passar 
do ano Robert Handforth passou a vir menos, e acabou depois de um 
tempo aceitando um emprego de coordenador na A Space. O General 
Idea foi de mudança para Nova Iorque e David Buchan começou a 
trabalhar como voluntário na livraria e no arquivo.

Hoje, olhando para trás, os anos de 1975 e 1976 podem ser vistos como 
um segundo lançamento da Art Metropole, já que seus fundadores 
não estavam mais disponíveis para consultas diárias (ou toda hora). 
Essa nova equipe de dois teve a tarefa de continuar as decisões dos 
fundadores da Art Metropole, enquanto que, ao mesmo tempo, fazia 
sua própria organização. 

A natureza arquivista da Art Metropole - seu acervo do Fluxus, livros de 
artista, e publicações diversas - parecia estar pisando em solo virgem 
porque seus interesses, seu público, tudo parecia diferente de todas as 
outras organizações de artista.   

Nós éramos lembrados pela qualidade do café que servíamos. O General 
Idea deixou as xícaras estilosas, e os visitantes eram tão raros que a 
chegada de um deles causava uma interrupção. Foi num desses raros 
dias que John Coplans, editor da Artforum, veio visitar a Art Metropole e 
sugeriu que trocássemos anúncios na File. Kasper Koenig, então editor 
do The Press da New Scotia College of Art and Design, de Halifax, nos 
visitou para conversar sobre distribuição. Foi uma boa época para se 
servir café de qualidade.

No outono de 1976, foi lançado Video by Artists, editado por mim  
(e para cortar custos, datilografado), mas o design ficou por conta de 
AA Bronson. Parecia a primeira grande prova de nossa existência: 224 
páginas, mais de 200 ilustrações, com seções individuais para cada um 
dos 16 artistas então representados pela Art Metropole.

O tempo passou. Visitantes vieram e foram. Em 1977, a primeira grande 

compra de vídeo foi feita para a coleção permanente da National Gallery 
do Canada, como resultado de mostras associadas à sua exposição 
Another Dimension. As fitas da Art Metropole foram para a Dalhousie 
Art Gallery, para a Art Gallery of Ontario, para Winnipeg Art Gallery e 
representaram o Canadá na XIV Bienal Internacional de São Paulo, no 
Brasil.

*** 

20 anos mais, e o que se seguiu é uma história tanto de afirmação 
quanto de mudança. AA Bronson prosseguiu como o pilar central da 
Art Metropole, continuando a liderar e inspirar como um membro do 
conselho de Nova Iorque.

A distribuição de vídeo para instituições, que foi o foco de muitas das 
atividades da Art Metropole, mudou para a publicação de fitas cassete 
VHS baratas, como uma tentativa de entrar no mercado caseiro. 
Com o VHS perdendo espaço para formatos digitais, nós atualmente 
trabalhamos mais com CD e DVD e vamos continuar a expandir nessa 
área. O vídeo, de todo modo, vem sendo distribuído e apoiado pela 
V Tape, de Toronto, com seus trabalhos de curadoria, publicações, 
festivais e on line. A Art Metropole se retirou das vendas institucionais 
quando outras empresas puderam se especializar e fazer isso melhor.

O arquivo e a coleção cresceram além do nosso público e capacidade 
para manter o atendimento mas, novamente, fomos capazes de achar 
um lar para a nossa ‘invenção’. O acervo da Art Metropole está instalado 
com segurança na National Gallery of Canada, acessível no nosso site 
(www.nationalgallery.ca/english/library/biblio/ng005.html). A Art 
Metropole agora opera também com um site (www.artmetropole.com) 
e, mesmo com recursos limitados, possui uma pequena e jovem equipe.

Nós continuamos a seguir com o nosso entusiasmo e nossa clarividência 
de sempre. Apesar das inevitáveis mudanças na equipe ao longo dos 
anos, os valores e atividades da Art Metropole continuam. O futuro da 
Art Metropole é incerto, como sempre, mesmo que nosso começo tenha 
nos dado uma fundação sólida. E, à despeito da nossa aparente certeza, 
nós sempre estivemos em processo de invenção. 
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‘0 Through 9’ não, nós falávamos uns aos outros, isso nos 
subordinaria a Jasper Johns;  ao invés, vamos chamá-la de ‘0 To 
9’. Aí, então, ficamos preocupados: se a chamarmos de ‘0 To 9’ nós 
estaremos estabelecendo o 9 como ponto de chegada e, ao mesmo 
tempo, deixando-o de fora, e por que gostaríamos de fazer isso? – 
se nosso próprio trabalho buscava expor a linguagem, linguagem-
mostruário, por que nós permitiríamos que o nome da nossa 
revista expusesse linguagem desleixada? No fim, nós preferimos o 
som sobre o sentido; ‘0 To 9’ era rápido, enquanto ‘0 Through 9’ era 
lento: ao dizer ‘0 To 9’ você precisa apenas insinuar o ‘t’,  pulando 
sobre o ‘o’ na medida que sua língua vai de um número a outro – ao 
passo que dizendo ‘0 Through 9’ sua língua adere ao céu da boca 
no ‘th’, o ‘oo’ de ‘ough’ tem um sobretom, muita reverberação, você 
não consegue deslizar entre os números. No fim, nós preferimos 
a imagem sobre o sentido; em ‘0 To 9’, os números são separados 
pela menor palavra possível; você não precisa ler, você só tem de 
olhar, o que você vê é o que você ‘leva’: ‘0 To 9’ não é linguagem, 
então não pode haver um erro de linguagem, ‘0 To 9’ é um ícone, 
‘0 To 9’ é um reclame.

***

Nós não podíamos falar entre nós, ou com outras pessoas, algo 
diferente disso; naquele momento, para quem quer que fosse, 
0 To 9 era uma homenagem a Johns, ou à criança de Johns. Eu já 
fora o filho de Johns. Foi Johns – o trabalho, não a pessoa – que 
me fez um poeta. No Iowa Writer’s Workshop, eu escrevia ficção, 
meu modelo era John Hawkes. Quando eu voltei para Nova Iorque, 
em 1964, eu vi um Jasper Johns pela primeira vez, 10 anos depois 
disso, e eu nunca mais poderia escrever ficção novamente. Eu 
queria que as palavras fossem matéria, do mesmo modo que Johns 
deixa as letras e os números serem matéria. Você tem a chance de 
fazê-lo em uma página, não há como sustentar isso por trezentas 
páginas. Johns me ensinou que: uma vez que você usa uma 
convenção – número, letra, bandeira, alvo – então você pode fazer 
o que você quiser sobre essa convenção, com essa convenção, a 
essa convenção. Johns retribuiu – ou talvez eu devesse dizer: mais 
cedo ou mais tarde Johns cedeu, Johns se aproximou – ele nos 
deu algumas notas (sketchbooks) para publicar na 0 To 9 número 6.  
(Ao menos eu penso que ele o fez, estou certo que ele o fez, mas eu 
não vejo a número 6 há anos, eu não tenho uma cópia da número 6…)

***

Por que nunca me ocorreu, Bernadette, checar se você tinha uma 
cópia, ou a reedição do Kraus? Você pode ser chamada ao telefone, 
Bernadette? Eu imagino você fora de Nova Iorque, fora do alcance 
do telefone, eu ouvi um rumor de que você não usa e-mail e toda 
essa mídia que me envolve. Estou criando você, Bernadette – Por 
que eu não conheço você agora, Bernadette? Eu lembro que, em 
1968, você estava obcecada (e eu também) pelo Whole Earth 
Catalogue, e aquilo não era o mesmo que a Internet?... E por que 
eu não respondi a carta que você escreveu pouco antes do natal 
de 2005? Eu iria escrever no dia seguinte, eu ainda vou escrever, 
em junho de 2006, talvez em um dia ou dois... Nós passamos um 
pelo outro como barcos à noite, em algum momento entre 1990 e 
1994, isso foi em Kingston, Rhode Island – ou foi em Providence? 
– eu estava dando uma palestra em um departamento e você em 
outro. Nós ficamos no mesmo B&B – eu cheguei muito tarde, você 
saiu muito cedo... A última vez que nos vimos, falamos um com o 
outro, foi em – pode ser? – 1974, aconteceu de estarmos assistindo 
Mean Streets ao mesmo tempo. Foi no teatro Waverly, você estava 
com alguém, não me lembro quem, eu estava com alguém, eu acho 
que me lembro quem, e agora eu acho que lembro com quem você 
estava, e eu não tenho nem ideia de quem estava comigo, eu estava 
finalizando um longa metragem mudo em super 8. Como eu estava 
editando o filme, eu tinha que editar a mim mesmo, eu recém tinha 
cortado o cabelo, o filme se chama My Word...

***

Reveja o que eu disse acima: Nós éramos as crianças de Jasper 
Johns e Jean Luc Godard. Godard dava um zoom em uma palavra, 
encontrava dentro dela uma ou duas outras que pudessem 
contradizer a original, ou enviá-la em outra direção. Johns fez das 
palavras matéria; Godard dividiu a matéria e espalhou palavras 
pelo ar – as palavras se foram, mas o ar se tornou Technicolor.

***

Johns desenhava números porque um número não existe até 
que você o desenhe; um número existe apenas como (enquanto) 
desenho. Nós escrevemos idiomas porque um idioma não existe 
até que você o fale, até que você o escreva. Um idioma só existe 
enquanto fala, enquanto escritura.

***

O White Numbers (Números Brancos), o Gray Numbers (Números 
Cinzas) de Johns. Nós não desejávamos ‘números’, nós usávamos 
números na medida em que pudéssemos contar através deles, com 
eles. Como Johns era um pintor, ele precisava de números imóveis. 
Mas nós éramos poetas: um poema já era demasiadamente como 
uma pintura (a maioria dos poemas pode ser visto de um só 
golpe, em uma página única) – nós queríamos nos mover, de um 
número a outro, de palavra em palavra, de uma linha a outra, de 
uma página a outra (mas da primeira página até a última: nós não 
desejávamos nos mover para fora do livro, para fora da página – 
ou, ao menos, nós não pensávamos que desejávamos).

***

De um lado, nós queríamos que tudo se limitasse a números, se 
reduzisse a números. De outro lado, nós desejávamos os números 
como base, fonte, de tudo mais. 1, 2, 3, 4: então a música começa.

***

Bernadette e eu precisávamos de uma saída para aquilo que 
estávamos produzindo; ao mesmo tempo, ansiávamos por um 
contexto (não sei ao certo o que veio primeiro). De um lado, as 
revistas da escola de poesia de Nova Iorque não nos publicariam. De 
outro, nós não queríamos estar naquelas revistas, não desejávamos 
ser mais dois poetas da escola de poesia de Nova Iorque (mais 
uma vez, não lembro ao certo o que veio primeiro). Uma coisa nós 
sabíamos: precisávamos de um primeiro número, precisávamos 
de páginas, matéria-prima, material que pudessem constituir um 
primeiro número. Ao nosso lado, 0 To 9 número 1 continha:

- Amigos: Roberto Viscusi, que no passado quase tinha se casado 
com Bernadette, e que provavelmente foi o meu amigo mais 
próximo durante o ensino médio – Regis, que as crianças não 
podiam escolher, mas para a qual elas foram escolhidas, uma 
escola jesuíta na qual as crianças falavam latim e grego entre si 
nos halls – e especialmente na faculdade, embora nós tivéssemos 
ido para escolas jesuíticas diferentes, ele para a Fordham e eu para 
a Holy Cross (Eu disse ‘provavelmente meu amigo mais próximo’ 
porque ele também era meu rival, meu superior, ele escrevia 
fluentemente e de forma inteligente, enquanto eu lutava, minhas 
frases eram esquisitas e desajeitas, ele era o New Yorker enquanto 
eu era...Olympia Press?), e Bruce Marcus, que nós conhecíamos 
porque trabalhava na 8th Street Bookstore. Nós inventamos 
similaridades. No fundo das nossas mentes, nós podemos ter 
desejado iniciar um movimento. Bruce Marcus fazia as palavras 
precisas porque ele desejava que os significados fossem precisos, 
ao passo que nós fazíamos as palavras precisas para que elas 
pudessem ser... bem, apenas palavras; e Viscusi, eu suspeito, estava 
tirando férias por um período – assim como Bernadette e eu, 
retrospectivamente, não éramos tão próximos como gostaríamos 
de ser, ela era a Nathalie Sarraute e eu o Robbe-Grillet.     

- O (anti)novelista Italiano Eduardo Sanguineti (eu não lembro 
como chegamos a ele) traduzido por Viscusi (possivelmente, nós 
pensamos que se tivéssemos a autorização para usar esse texto não 
precisaríamos de autorização para utilizar o original). Assim como 
Ashbery e Koch foram buscar na França, nós tínhamos que ter os 
nossos europeus. Cedo, nós desejaríamos o oposto. Nós líamos os 
africanos (Amos Tutola), iranianos (Sadegh Hedeyath), mexicanos 
(Juan Rulfo) – mais tarde nós publicamos os nativos norte-
americanos, Inuítes. Estes últimos sugerem que o que nós realmente 
desejávamos era ter as antigas civilizações mais perto de casa. 

- Uma entrevista com Morton Feldman, que ele permitiu que 
reeditássemos (eu não lembro como nós contatamos ele, ou 
através de quem nós o fizemos – através de ninguém, eu suspeito, 
nós não conhecíamos ninguém, nós simplesmente conseguimos o 
endereço de algum lugar ou alguém e escrevemos a ele, na época 
nem Bernadette nem eu nos sentiríamos confortáveis ligando 
para pessoas que não conhecíamos... Eu ainda não me sinto 
confortável). Um músico solitário: uma ligeira insinuação de que 
a matemática – 0 To 9 – era a base da música, que por sua vez era 
a base da poesia...

- Escritores fora de catálogo, sem copyright, a maioria de séculos 
anteriores. Nós podemos ter desejado não ter família, mas 
estávamos descobrindo relações distantes, fazendo amigos 
imaginários.

***

Bruce Marcus me disse algo como: “A diferença entre você e os 
outros (na época, eu assumi que ele estava se referindo aos poetas 
da escola de Nova Iorque) é que você leva essa coisa a sério – e eu 
não sei se isso é bom ou ruim. 
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‘0 Through 9’ não, nós falávamos uns aos outros, isso nos 
subordinaria a Jasper Johns;  ao invés, vamos chamá-la de ‘0 To 
9’. Aí, então, ficamos preocupados: se a chamarmos de ‘0 To 9’ nós 
estaremos estabelecendo o 9 como ponto de chegada e, ao mesmo 
tempo, deixando-o de fora, e por que gostaríamos de fazer isso? – 
se nosso próprio trabalho buscava expor a linguagem, linguagem-
mostruário, por que nós permitiríamos que o nome da nossa 
revista expusesse linguagem desleixada? No fim, nós preferimos o 
som sobre o sentido; ‘0 To 9’ era rápido, enquanto ‘0 Through 9’ era 
lento: ao dizer ‘0 To 9’ você precisa apenas insinuar o ‘t’,  pulando 
sobre o ‘o’ na medida que sua língua vai de um número a outro – ao 
passo que dizendo ‘0 Through 9’ sua língua adere ao céu da boca 
no ‘th’, o ‘oo’ de ‘ough’ tem um sobretom, muita reverberação, você 
não consegue deslizar entre os números. No fim, nós preferimos 
a imagem sobre o sentido; em ‘0 To 9’, os números são separados 
pela menor palavra possível; você não precisa ler, você só tem de 
olhar, o que você vê é o que você ‘leva’: ‘0 To 9’ não é linguagem, 
então não pode haver um erro de linguagem, ‘0 To 9’ é um ícone, 
‘0 To 9’ é um reclame.

***

Nós não podíamos falar entre nós, ou com outras pessoas, algo 
diferente disso; naquele momento, para quem quer que fosse, 
0 To 9 era uma homenagem a Johns, ou à criança de Johns. Eu já 
fora o filho de Johns. Foi Johns – o trabalho, não a pessoa – que 
me fez um poeta. No Iowa Writer’s Workshop, eu escrevia ficção, 
meu modelo era John Hawkes. Quando eu voltei para Nova Iorque, 
em 1964, eu vi um Jasper Johns pela primeira vez, 10 anos depois 
disso, e eu nunca mais poderia escrever ficção novamente. Eu 
queria que as palavras fossem matéria, do mesmo modo que Johns 
deixa as letras e os números serem matéria. Você tem a chance de 
fazê-lo em uma página, não há como sustentar isso por trezentas 
páginas. Johns me ensinou que: uma vez que você usa uma 
convenção – número, letra, bandeira, alvo – então você pode fazer 
o que você quiser sobre essa convenção, com essa convenção, a 
essa convenção. Johns retribuiu – ou talvez eu devesse dizer: mais 
cedo ou mais tarde Johns cedeu, Johns se aproximou – ele nos 
deu algumas notas (sketchbooks) para publicar na 0 To 9 número 6.  
(Ao menos eu penso que ele o fez, estou certo que ele o fez, mas eu 
não vejo a número 6 há anos, eu não tenho uma cópia da número 6…)

***

Por que nunca me ocorreu, Bernadette, checar se você tinha uma 
cópia, ou a reedição do Kraus? Você pode ser chamada ao telefone, 
Bernadette? Eu imagino você fora de Nova Iorque, fora do alcance 
do telefone, eu ouvi um rumor de que você não usa e-mail e toda 
essa mídia que me envolve. Estou criando você, Bernadette – Por 
que eu não conheço você agora, Bernadette? Eu lembro que, em 
1968, você estava obcecada (e eu também) pelo Whole Earth 
Catalogue, e aquilo não era o mesmo que a Internet?... E por que 
eu não respondi a carta que você escreveu pouco antes do natal 
de 2005? Eu iria escrever no dia seguinte, eu ainda vou escrever, 
em junho de 2006, talvez em um dia ou dois... Nós passamos um 
pelo outro como barcos à noite, em algum momento entre 1990 e 
1994, isso foi em Kingston, Rhode Island – ou foi em Providence? 
– eu estava dando uma palestra em um departamento e você em 
outro. Nós ficamos no mesmo B&B – eu cheguei muito tarde, você 
saiu muito cedo... A última vez que nos vimos, falamos um com o 
outro, foi em – pode ser? – 1974, aconteceu de estarmos assistindo 
Mean Streets ao mesmo tempo. Foi no teatro Waverly, você estava 
com alguém, não me lembro quem, eu estava com alguém, eu acho 
que me lembro quem, e agora eu acho que lembro com quem você 
estava, e eu não tenho nem ideia de quem estava comigo, eu estava 
finalizando um longa metragem mudo em super 8. Como eu estava 
editando o filme, eu tinha que editar a mim mesmo, eu recém tinha 
cortado o cabelo, o filme se chama My Word...

***

Reveja o que eu disse acima: Nós éramos as crianças de Jasper 
Johns e Jean Luc Godard. Godard dava um zoom em uma palavra, 
encontrava dentro dela uma ou duas outras que pudessem 
contradizer a original, ou enviá-la em outra direção. Johns fez das 
palavras matéria; Godard dividiu a matéria e espalhou palavras 
pelo ar – as palavras se foram, mas o ar se tornou Technicolor.

***

Johns desenhava números porque um número não existe até 
que você o desenhe; um número existe apenas como (enquanto) 
desenho. Nós escrevemos idiomas porque um idioma não existe 
até que você o fale, até que você o escreva. Um idioma só existe 
enquanto fala, enquanto escritura.

***

O White Numbers (Números Brancos), o Gray Numbers (Números 
Cinzas) de Johns. Nós não desejávamos ‘números’, nós usávamos 
números na medida em que pudéssemos contar através deles, com 
eles. Como Johns era um pintor, ele precisava de números imóveis. 
Mas nós éramos poetas: um poema já era demasiadamente como 
uma pintura (a maioria dos poemas pode ser visto de um só 
golpe, em uma página única) – nós queríamos nos mover, de um 
número a outro, de palavra em palavra, de uma linha a outra, de 
uma página a outra (mas da primeira página até a última: nós não 
desejávamos nos mover para fora do livro, para fora da página – 
ou, ao menos, nós não pensávamos que desejávamos).

***

De um lado, nós queríamos que tudo se limitasse a números, se 
reduzisse a números. De outro lado, nós desejávamos os números 
como base, fonte, de tudo mais. 1, 2, 3, 4: então a música começa.

***

Bernadette e eu precisávamos de uma saída para aquilo que 
estávamos produzindo; ao mesmo tempo, ansiávamos por um 
contexto (não sei ao certo o que veio primeiro). De um lado, as 
revistas da escola de poesia de Nova Iorque não nos publicariam. De 
outro, nós não queríamos estar naquelas revistas, não desejávamos 
ser mais dois poetas da escola de poesia de Nova Iorque (mais 
uma vez, não lembro ao certo o que veio primeiro). Uma coisa nós 
sabíamos: precisávamos de um primeiro número, precisávamos 
de páginas, matéria-prima, material que pudessem constituir um 
primeiro número. Ao nosso lado, 0 To 9 número 1 continha:

- Amigos: Roberto Viscusi, que no passado quase tinha se casado 
com Bernadette, e que provavelmente foi o meu amigo mais 
próximo durante o ensino médio – Regis, que as crianças não 
podiam escolher, mas para a qual elas foram escolhidas, uma 
escola jesuíta na qual as crianças falavam latim e grego entre si 
nos halls – e especialmente na faculdade, embora nós tivéssemos 
ido para escolas jesuíticas diferentes, ele para a Fordham e eu para 
a Holy Cross (Eu disse ‘provavelmente meu amigo mais próximo’ 
porque ele também era meu rival, meu superior, ele escrevia 
fluentemente e de forma inteligente, enquanto eu lutava, minhas 
frases eram esquisitas e desajeitas, ele era o New Yorker enquanto 
eu era...Olympia Press?), e Bruce Marcus, que nós conhecíamos 
porque trabalhava na 8th Street Bookstore. Nós inventamos 
similaridades. No fundo das nossas mentes, nós podemos ter 
desejado iniciar um movimento. Bruce Marcus fazia as palavras 
precisas porque ele desejava que os significados fossem precisos, 
ao passo que nós fazíamos as palavras precisas para que elas 
pudessem ser... bem, apenas palavras; e Viscusi, eu suspeito, estava 
tirando férias por um período – assim como Bernadette e eu, 
retrospectivamente, não éramos tão próximos como gostaríamos 
de ser, ela era a Nathalie Sarraute e eu o Robbe-Grillet.     

- O (anti)novelista Italiano Eduardo Sanguineti (eu não lembro 
como chegamos a ele) traduzido por Viscusi (possivelmente, nós 
pensamos que se tivéssemos a autorização para usar esse texto não 
precisaríamos de autorização para utilizar o original). Assim como 
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nossos europeus. Cedo, nós desejaríamos o oposto. Nós líamos os 
africanos (Amos Tutola), iranianos (Sadegh Hedeyath), mexicanos 
(Juan Rulfo) – mais tarde nós publicamos os nativos norte-
americanos, Inuítes. Estes últimos sugerem que o que nós realmente 
desejávamos era ter as antigas civilizações mais perto de casa. 

- Uma entrevista com Morton Feldman, que ele permitiu que 
reeditássemos (eu não lembro como nós contatamos ele, ou 
através de quem nós o fizemos – através de ninguém, eu suspeito, 
nós não conhecíamos ninguém, nós simplesmente conseguimos o 
endereço de algum lugar ou alguém e escrevemos a ele, na época 
nem Bernadette nem eu nos sentiríamos confortáveis ligando 
para pessoas que não conhecíamos... Eu ainda não me sinto 
confortável). Um músico solitário: uma ligeira insinuação de que 
a matemática – 0 To 9 – era a base da música, que por sua vez era 
a base da poesia...

- Escritores fora de catálogo, sem copyright, a maioria de séculos 
anteriores. Nós podemos ter desejado não ter família, mas 
estávamos descobrindo relações distantes, fazendo amigos 
imaginários.

***

Bruce Marcus me disse algo como: “A diferença entre você e os 
outros (na época, eu assumi que ele estava se referindo aos poetas 
da escola de Nova Iorque) é que você leva essa coisa a sério – e eu 
não sei se isso é bom ou ruim. 



***

- 0 To 9 número 2 trouxe, para o nosso contexto, escritores 
contemporâneos com alguma reputação (exatamente o que 
nós não tínhamos): um nós considerávamos ‘parente’ – Aram 
Saroyan – e dois, Ron Padgett e Tom Clark, que provavelmente 
nós considerávamos companheiros de viagem interessados, 
ou desinteressados, ou mesmo amigos-inimigos. Eu não estou 
certo agora se a peça de Gertrude Stein estava tão indisponível 
a ponto de nós termos que reeditá-la; eu não posso acreditar 
que estivesse – talvez nós tenhamos feito para nos justificarmos. 
(Quando eu passo os olhos sobre ela agora eu sinto apenas 
‘respeito’ – o sentimento que você tem quando não está excitado. 
Eu não consigo deixar de pensar no ensaio em que Lyndham 
Lewis compara Gertrude Stein a Ana Loos...) O Raymond Queneau 
era o nosso manual, o Stefan Themerson um manifesto que não 
precisávamos escrever nós mesmos.

***

Nós distribuíamos a revista levando-a às livrarias, mas não 
haviam muitas - 8th Street Bookstore, Gotham Book Mart, 
Sheridam Square, East Side Bookstore... Na maioria das vezes, 
enviávamos para pessoas nas quais nos espelhávamos, pessoas 
que gostaríamos que gostassem de nós, pessoas que gostaríamos 
que estivessem na revista. Após enviarmos os dois primeiros 
números para Dan Flavin, ele nos enviou uma nota: ‘Por favor, 
retire meu nome da sua lista de correspondência’. Ele não podia 
simplesmente tê-las jogado fora? Eu disse a mim mesmo: por 
favor, não deixe que isso aconteça comigo.

***

0 To 9 número 3: Assim como Aram Sayoran e Clark Coolidge, 
Bernadette e eu estávamos lá – o que Bernadette e eu estávamos 
fazendo era ganhar força ao longo dos números. Nós estávamos 
cooptando membros da escola de poetas de Nova Iorque, escola 
que recém havíamos deixado no número anterior, enquanto 
envolvíamos o seu progenitor – Apollinaire – como um fantasma. 
Nós provavelmente não desejávamos mais publicar Bruce Marcus, 
mas ele tinha nos apresentado a Robert Greene... Como pano de 
fundo, estava de um lado Flaubert e de outro, a assim denominada 
má poesia de William McGonagall. A economia de linguagem de 
Flaubert permitia um excesso de conteúdo, enquanto o excesso 
de linguagem de McGonagall anulava-se e não deixava conteúdo 
algum...  

***

0 To 9 número 4 foi infiltrada pela arte/música/dança. Eu estava 
esperando pelos bárbaros porque eu queria ser como os bárbaros. 
0 to 9 está morta. Longa vida à 0 to 9. Os três poemas em eco, quase 
no meio da edição, formavam a espinha dorsal da edição; uma 
palavra soa como a outra, mas significa outra coisa – repetição é 
mudança.

***

Nessa época nós rejeitamos um poema de Clayton Eshleman. 
Ele nos escreveu uma nota raivosa (eu não tenho a nota; Você a 
tem, Bernadette? Onde você está, Bernadette? Eu estou sozinho 
enquanto escrevo isso.); ele nos acusou de publicar poemas que 
soavam como a gente, enquanto ignorávamos o ritual, o espírito, o 
embasamento que aquele som procurava enunciar. De um lado, a 

sua nota corroborou tudo o que acreditávamos, nós podíamos nos 
dizer satisfeitos, gratos; mas de outro lado...Eu não sei se algum dia 
superei essa nota. Talvez as palavras sejam mais sombrias do que 
eu dizia acreditar. Afinal de contas, eu sempre amei o poema de 
Richard Wilbur (talvez eu tivesse uma ponta de arrependimento 
por ter deixado de lado a New Yorker um longo tempo atrás);

 Chute a pedra, Som Johnson,

 Quebre os seus ossos

 Mas, sombria, sombria

 É a matéria das pedras

***

0 To 9 número 5: Nessa época, eu só poderia usar palavras para 
marcar um lugar na página, eu somente poderia usar palavras 
que pudessem ser negadas, eu poderia escrever apenas o que já 
tivesse sido escrito por outra pessoa. Bernadette, por outro lado, 
estava se tornando autobiográfica. Os caminhos se separaram.

***

Eu provavelmente estava apaixonado por Bernadette – não 
naquele momento, quando estávamos fazendo a 0 To 9, mas 
alguns anos antes, pouco após Rosemary e eu termos nos casado. 
Apaixonado eu disse, não seduzido, atraído; ela é irmã da mulher 
que eu estava casado. Era uma paixão literária: eu estava me 
tornando um escritor norte-americano, eu estava repercutindo, 
vivendo o incesto do Pierre de Melville, o incesto de Faulkner – 
ou, antes, eu não tinha que vivê-lo já que ele já tinha sido escrito; 
Rosemary tinha cabelos (quase) castanhos, os de Bernadette 
eram pretos, assim como em Melville (ou, pensando bem, também 
em Sir Walter Scott…). Bernadette e eu nos inclinamos sobre o 
mimeógrafo; juntos nós concebemos, juntos nós produzimos uma 
revista; a revista era a criança que nunca precisou crescer. 

0 To 9 número 6: Eu não sei o que está nela – Eu espero que eu 
não esteja nela, isso faria a minha mudança da poesia para arte 
mais simples, sucinta (assim como Flaubert, não como Faulkner). 
Eu tenho o suplemento da 0 To 9 número 6, Street Works; eu 
estou nele, Bernadette também, com mais palavras sobre a 
página que qualquer outro – ela estava firmando o seu terreno, 
enquanto o meu terreno estava escorregando sob meus pés; eu 
estava escorregando (não pulando) para outro campo. Por que 
este número foi o último número? Seria um fracasso não fazer jus 
ao que o título parecia prometer, uma admissão de que nós não 
conseguiríamos alcançar o número 9 (ou número 10)? Ou seria 
um ato desafiador, um negar-se chegar ao fim; ou, admitir um 
fim, seria isso uma mudança de atitude, ou um sinal dos tempos? 
Bernadette não precisava mais da 0 To 9, ela tinha muitas outras 
revistas para estar, até mesmo a escola de Nova Iorque que ela 
revigorou; eu tampouco precisava dela, eu não desejava mais a  
0 To 9, eu já não era mais um escritor (eu permanecia dizendo isso 
a mim mesmo, e a todo mundo – por que eu insistia tanto?) Ou 
talvez a número 6 seja a última porque uma vez que ela alcançou 
as ruas, o retorno à página já não era possível. 
       

Vito Acconci, junho 2006.

1 Tradução para o português do original em inglês publicado no livro  
0 to 9: The Complete Magazine, 1967-1969, New York: Ugly Duckling  
Presse, 2006, p. 7-11.



***

- 0 To 9 número 2 trouxe, para o nosso contexto, escritores 
contemporâneos com alguma reputação (exatamente o que 
nós não tínhamos): um nós considerávamos ‘parente’ – Aram 
Saroyan – e dois, Ron Padgett e Tom Clark, que provavelmente 
nós considerávamos companheiros de viagem interessados, 
ou desinteressados, ou mesmo amigos-inimigos. Eu não estou 
certo agora se a peça de Gertrude Stein estava tão indisponível 
a ponto de nós termos que reeditá-la; eu não posso acreditar 
que estivesse – talvez nós tenhamos feito para nos justificarmos. 
(Quando eu passo os olhos sobre ela agora eu sinto apenas 
‘respeito’ – o sentimento que você tem quando não está excitado. 
Eu não consigo deixar de pensar no ensaio em que Lyndham 
Lewis compara Gertrude Stein a Ana Loos...) O Raymond Queneau 
era o nosso manual, o Stefan Themerson um manifesto que não 
precisávamos escrever nós mesmos.

***

Nós distribuíamos a revista levando-a às livrarias, mas não 
haviam muitas - 8th Street Bookstore, Gotham Book Mart, 
Sheridam Square, East Side Bookstore... Na maioria das vezes, 
enviávamos para pessoas nas quais nos espelhávamos, pessoas 
que gostaríamos que gostassem de nós, pessoas que gostaríamos 
que estivessem na revista. Após enviarmos os dois primeiros 
números para Dan Flavin, ele nos enviou uma nota: ‘Por favor, 
retire meu nome da sua lista de correspondência’. Ele não podia 
simplesmente tê-las jogado fora? Eu disse a mim mesmo: por 
favor, não deixe que isso aconteça comigo.

***

0 To 9 número 3: Assim como Aram Sayoran e Clark Coolidge, 
Bernadette e eu estávamos lá – o que Bernadette e eu estávamos 
fazendo era ganhar força ao longo dos números. Nós estávamos 
cooptando membros da escola de poetas de Nova Iorque, escola 
que recém havíamos deixado no número anterior, enquanto 
envolvíamos o seu progenitor – Apollinaire – como um fantasma. 
Nós provavelmente não desejávamos mais publicar Bruce Marcus, 
mas ele tinha nos apresentado a Robert Greene... Como pano de 
fundo, estava de um lado Flaubert e de outro, a assim denominada 
má poesia de William McGonagall. A economia de linguagem de 
Flaubert permitia um excesso de conteúdo, enquanto o excesso 
de linguagem de McGonagall anulava-se e não deixava conteúdo 
algum...  

***

0 To 9 número 4 foi infiltrada pela arte/música/dança. Eu estava 
esperando pelos bárbaros porque eu queria ser como os bárbaros. 
0 to 9 está morta. Longa vida à 0 to 9. Os três poemas em eco, quase 
no meio da edição, formavam a espinha dorsal da edição; uma 
palavra soa como a outra, mas significa outra coisa – repetição é 
mudança.

***

Nessa época nós rejeitamos um poema de Clayton Eshleman. 
Ele nos escreveu uma nota raivosa (eu não tenho a nota; Você a 
tem, Bernadette? Onde você está, Bernadette? Eu estou sozinho 
enquanto escrevo isso.); ele nos acusou de publicar poemas que 
soavam como a gente, enquanto ignorávamos o ritual, o espírito, o 
embasamento que aquele som procurava enunciar. De um lado, a 

sua nota corroborou tudo o que acreditávamos, nós podíamos nos 
dizer satisfeitos, gratos; mas de outro lado...Eu não sei se algum dia 
superei essa nota. Talvez as palavras sejam mais sombrias do que 
eu dizia acreditar. Afinal de contas, eu sempre amei o poema de 
Richard Wilbur (talvez eu tivesse uma ponta de arrependimento 
por ter deixado de lado a New Yorker um longo tempo atrás);

 Chute a pedra, Som Johnson,

 Quebre os seus ossos

 Mas, sombria, sombria

 É a matéria das pedras

***

0 To 9 número 5: Nessa época, eu só poderia usar palavras para 
marcar um lugar na página, eu somente poderia usar palavras 
que pudessem ser negadas, eu poderia escrever apenas o que já 
tivesse sido escrito por outra pessoa. Bernadette, por outro lado, 
estava se tornando autobiográfica. Os caminhos se separaram.

***

Eu provavelmente estava apaixonado por Bernadette – não 
naquele momento, quando estávamos fazendo a 0 To 9, mas 
alguns anos antes, pouco após Rosemary e eu termos nos casado. 
Apaixonado eu disse, não seduzido, atraído; ela é irmã da mulher 
que eu estava casado. Era uma paixão literária: eu estava me 
tornando um escritor norte-americano, eu estava repercutindo, 
vivendo o incesto do Pierre de Melville, o incesto de Faulkner – 
ou, antes, eu não tinha que vivê-lo já que ele já tinha sido escrito; 
Rosemary tinha cabelos (quase) castanhos, os de Bernadette 
eram pretos, assim como em Melville (ou, pensando bem, também 
em Sir Walter Scott…). Bernadette e eu nos inclinamos sobre o 
mimeógrafo; juntos nós concebemos, juntos nós produzimos uma 
revista; a revista era a criança que nunca precisou crescer. 

0 To 9 número 6: Eu não sei o que está nela – Eu espero que eu 
não esteja nela, isso faria a minha mudança da poesia para arte 
mais simples, sucinta (assim como Flaubert, não como Faulkner). 
Eu tenho o suplemento da 0 To 9 número 6, Street Works; eu 
estou nele, Bernadette também, com mais palavras sobre a 
página que qualquer outro – ela estava firmando o seu terreno, 
enquanto o meu terreno estava escorregando sob meus pés; eu 
estava escorregando (não pulando) para outro campo. Por que 
este número foi o último número? Seria um fracasso não fazer jus 
ao que o título parecia prometer, uma admissão de que nós não 
conseguiríamos alcançar o número 9 (ou número 10)? Ou seria 
um ato desafiador, um negar-se chegar ao fim; ou, admitir um 
fim, seria isso uma mudança de atitude, ou um sinal dos tempos? 
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1 Tradução para o português do original em inglês publicado no livro  
0 to 9: The Complete Magazine, 1967-1969, New York: Ugly Duckling  
Presse, 2006, p. 7-11.

(...) Nós encontramos um mimeógrafo no escritório do pai do 
meu namorado Ed Bowe, em Nova Jersey. Tínhamos que comprar 
papel, estêncil e tinta da A.B. Company. Para cada edição, quando 
o escritório fechava, às 5 da tarde, nós dirigíamos até lá com as 
matrizes dos estênceis, e, na hora que eles reabriam, às 8 da 
manhã, tínhamos uma edição da 0 to 9 rodada e finalizada. Alguns 
amigos nos ajudavam, incluindo minha irmã Rosemary Mayer. 

As páginas de 0 to 9 pareciam mais com mapas do que com 
literatura e às vezes eram mapas ou indicações; como, por 
exemplo, a canção de Sêneca, da edição 5, de Richard Johnny John 
e Jerome Rothenberg (edição 5, página 6). Digitar os estênceis 
para a revista não era uma tarefa fácil. O fluído de correção te 
entorpecia desagradavelmente e o líquido tinha que secar sobre 
o filme do estêncil enquanto ele era separado do enchimento e 

Pedra, papel, tesoura1

das folhas de suporte. Você soprava-o, colocando um lápis entre as 
páginas. A questão, na verdade, era nunca cometer erros porque 
era impossível corrigí-los no mesmo lugar do original. 

Nós imprimíamos entre 100 e 350 exemplares de cada edição, 
levando-os às livrarias de Nova Iorque, enviando para outros lugares 
e aos nossos assinantes. Desnecessário dizer que não fizemos 
fortuna. Nada era perfeito na forma mimeografada da 0 to 9. 

Bernadette Mayer, 
junho de 2006

1 Tradução para o português de fragmento do texto original em inglês 
publicado no livro 0 to 9: The Complete Magazine, 1967-1969, New York: Ugly 
Duckling Presse, 2006, p. 13-14.







O cascalho, um agregado rochoso trazido pelas águas, é a 
improvável inspiração desse livro, uma colagem de preocupações 
sobre os modos como os seres humanos interagem com a natureza 
no árido Sudoeste dos EUA. 

Uma modesta mina de cascalho oferece um acesso aos estratos 
do lugar, sugerindo algumas fissuras na narrativa capitalista nas 
quais a arte pode flutuar.

O título Undermining está ligado a esse projeto desde o seu início: 
literalmente minar - como os buracos e veios que refletem a cultura, 
alteram ecossistemas insubstituíveis e geram novas estruturas; as 
consequências físicas do ato de minar, suas cicatrizes no corpo 
humano político; minar da forma como estamos minando o nosso 
continente e o nosso planeta quando triunfam a ganância e a 
desigualdade; minar como um ato político – a subversão como 
uma das formas de resistência dos artistas. 

Os elementos desempenham seu papel: terra (mineração, landart, 
adobe e arqueologia), ar (respiração, poluição, morte), fogo 
(aquecimento global) e água (de cima; armazenada embaixo).  
A água, os recursos naturais e seus exploradores não naturais – os 
empreiteiros junto com o carvão, urânio, gás, petróleo, cascalho 
e outras indústrias – nos dão imagens, tanto verticais quanto 
horizontais, poços, aquíferos subterrâneos, equipamento de 
perfuração, deslizamentos de terra, irrigação e valas.

Os buracos da prospecção do cascalho proporcionam a tomada 
dialética entre as minhas três décadas e meia no Lower Manhattan, 
em uma comunidade artística, e as duas décadas em Galisteo, uma 
minúscula vila no Novo México (de 250 habitantes), afora alguns 
anos muito importantes aos pés das Montanhas Rochosas, onde 
meus avós maternos foram criados e onde eu comecei a explorar 
o passado indígena. Frequentemente, as ferramentas que trago de 
uma longa trajetória vivida dentro e à margem das artes mostram-
se inúteis quando confrontadas com a questão do uso e do abuso 
da terra.

Durante mais ou menos 25 anos no oeste dos EUA, eu aprendi 
um novo vocabulário, ou pelo menos esqueci o antigo. Foi um 
período em que acomodei o modernismo, a modernidade,  
a pós-modernidade e as tendências hegemônicas em constante 
mudança do mundo das artes na estrutura da minha experiência 
de vida, experiência a partir da qual eu sempre trabalho.

Uma vez no oeste, comecei a escrever sobre ‘lugar’ e paisagem, 
abarcando a história e a arqueologia. Finalmente, graças ao 
envolvimento crescente com a política local, me dei conta de 
que ‘uso da terra’ poderia ser um substituto mais realista para 
as facilmente romantizadas noções de ‘land’ e ‘earth’, como em 
landscape, landart e earthworks.

Este livro, portanto, está mais preocupado com o uso da terra 
do que com a paisagem, mais focado naquilo que aprendemos 
vivendo no local, do que com aquilo que vemos através das janelas. 
É menos sobre os objetos estudados do que sobre a conexão entre 
eles. A minha metodologia é simples e experimental: uma coisa 
leva à outra, tal como na vida. 

A história e a geografia culturais são os fatores operativos 
aqui – a base para digressões sobre informações mais técnicas. 
Eu fico agoniada com o papel da estatística nessa história, 
tirando-a e colocando-a de volta. Somos suscetíveis ao oceano de 
números que nos envolve e eles são, como os mapas, facilmente 
manipulados. Mas ainda que voláteis, eles nos transmitem a 
enormidade de alguns dos problemas que nossas terras e povos 
estão confrontando.

***

A minha preocupação com a exploração do cascalho começou 
em 2000 quando escrevi um editorial para o jornal da minha 
comunidade lamentando a criação das minas de prospecção 
a oeste da nossa aldeia rural. Fiquei desconcertada quando o 
empreiteiro local - um cara progressista que é também pintor e 
um ecologista cético - me reprovou. “Porra, você usa cascalho na 
sua estrada. Todo mundo quer cascalho, mas ninguém quer que 
se faça a prospecção. Robert Baker [o pseudônimo de um grande 
e impopular empreiteiro] é um filho da puta, mas ele é o nosso 
filho da puta. Se você procurar por outro tipo de prospecção, 
vai terminar com a Lafarge, uma companhia multinacional de 
prospecção de cascalho. Eles estão tomando o oeste norte-
americano e excluindo os pequenos empreiteiros locais.”

Isso me deixou perplexa. Eu ingenuamente acreditava que as 
minas de cascalho eram empreendimentos locais. Parte das terras 
que meus pais tinham eram improdutivas, quando eles precisavam 
de dinheiro, pegavam seu caminhão e iam atrás de cascalho. As 
coisas já não são mais assim. Os empreiteiros globais trabalham 
em larga escala, tanto visual quanto economicamente, e isso é 
um grande problema mesmo em um lugar outrora considerado 
ilimitado como o oeste.   

Logo após a minha conversa com o empreiteiro, comecei a 
procurar uma nova forma de abordar o uso da terra a partir de 
uma estrutura artística. Comecei a ver as minas de cascalho como 
uma metáfora para o nível subterrâneo de uma paisagem cultural 
do século 21, ou a ‘economia subterrânea’, tomando uma frase 
de Jackson fora de contexto. Um crescente número de artistas e 
ativistas está tomando para si os desafios do uso da terra, não 
apenas fazendo fotografias, mas também se aprofundando nos 
problemas subjacentes a esse uso.

Muitos artistas estão se dando conta de que podem vislumbrar 
futuros alternativos produzindo veículos que permitam abrir 
caminhos para outros mundos, reabilitando o papel da imaginação 
comunitária/coletiva. Os artistas são especialmente competentes 
em, a partir do seu trânsito entre as paredes institucionais, expor 
as camadas de ressonância estética e emocional das nossas 
relações com o lugar. Eles podem fazer perguntas sem ter que 
se preocupar com as respostas. Eu continuo contando com o 
potencial reconstrutivo da uma arte que gera consciência sobre a 
terra – e o seu uso – sobre a história, sobre as culturas e os espaços 
locais; arte essa que foi extensamente considerada em meu livro, 
de 1997, The lure of the local. Escrevendo sobre arte conceitual, 
arte feminista e arte política como ‘saídas possíveis’, concluí que 
a última saída possível consistia em nos livrarmos das limitações 
que as noções preconcebidas de arte representam e, com isso, 
contribuir para a salvação do planeta.

Nos anos 30, Cartier-Bresson reclamou que “enquanto o mundo 
está se despedaçando, pessoas como [Ansel] Adams e [Edward] 
Weston estão fotografando rochas!” Adams respondeu que 
“uma rocha era socialmente mais significativa do que uma fila 
de desempregados”. Eu não iria tão longe. De um modo geral, 
concordo com Cartier-Bresson, mas talvez esteja seguindo Adams 
aqui ao insistir em abordar as minas de cascalho já que elas 
me oferecem um contexto para os aspectos microcósmicos das 
mudanças globais que as paisagens do oeste estão passando – 
mudanças culturais e sociais similares àquelas que ocorreram no 
sudoeste dos EUA após a Segunda Guerra Mundial.

O centro tem uma visão distorcida quando compreende a nossa 
‘natureza’ como recurso primário. Aqui, o espaço negativo pode 
ser mais importante do que aquilo que é construído com os seus 
materiais em outro lugar. A mina de cascalho, como qualquer outro 
buraco decorrente da mineração, é a imagem reversa da paisagem 
urbana que ela cria – a extração para criar a ‘ereção’. Se a cidade 
moderna é vertical (um aclive que leva à vista privilegiada das 
coberturas) a paisagem natural é predominantemente horizontal 
(uma caminhada através de todas as possíveis caminhadas). Como 
a arqueologia, que é o tempo lido de trás para frente, as minas de 
cascalho são cidades viradas de cabeça pra baixo, muito embora 
a cultura urbana não se dê conta das suas origens rurais. Como 
as sepulturas, esses buracos são finalmente abandonados e seus 
significados esquecidos, deixando cicatrizes persistentes na terra.

***

O verdadeiro cascalho – seixos naturalmente criados – é um detrito 
geológico, fruto da desintegração construtiva, de origem aluvial, 
nascido da água, retirado de antigos córregos e leitos de lagos. O 
falso cascalho é apenas pedra partida, produzido por processos 
ecologicamente destrutivos de dinamitação e mineração pesada. 
Á água escassa é utilizada para separar o cascalho do lodo, 
estimulando a erosão e às vezes poluindo preciosas fontes de 
água potável.

Como ruínas, as minas de cascalho são decididamente não-
espetaculares. Seu esvaziamento, sua nudez e sua crueza sugerem 
uma alienação da terra e da cultura, a perda de algo com o qual 
não nos importamos.

As minas de cascalho transformam o incompreensivelmente 
distante passado geológico em duvidosos futuros. Para muitos, 
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O cascalho, um agregado rochoso trazido pelas águas, é a 
improvável inspiração desse livro, uma colagem de preocupações 
sobre os modos como os seres humanos interagem com a natureza 
no árido Sudoeste dos EUA. 

Uma modesta mina de cascalho oferece um acesso aos estratos 
do lugar, sugerindo algumas fissuras na narrativa capitalista nas 
quais a arte pode flutuar.

O título Undermining está ligado a esse projeto desde o seu início: 
literalmente minar - como os buracos e veios que refletem a cultura, 
alteram ecossistemas insubstituíveis e geram novas estruturas; as 
consequências físicas do ato de minar, suas cicatrizes no corpo 
humano político; minar da forma como estamos minando o nosso 
continente e o nosso planeta quando triunfam a ganância e a 
desigualdade; minar como um ato político – a subversão como 
uma das formas de resistência dos artistas. 

Os elementos desempenham seu papel: terra (mineração, landart, 
adobe e arqueologia), ar (respiração, poluição, morte), fogo 
(aquecimento global) e água (de cima; armazenada embaixo).  
A água, os recursos naturais e seus exploradores não naturais – os 
empreiteiros junto com o carvão, urânio, gás, petróleo, cascalho 
e outras indústrias – nos dão imagens, tanto verticais quanto 
horizontais, poços, aquíferos subterrâneos, equipamento de 
perfuração, deslizamentos de terra, irrigação e valas.

Os buracos da prospecção do cascalho proporcionam a tomada 
dialética entre as minhas três décadas e meia no Lower Manhattan, 
em uma comunidade artística, e as duas décadas em Galisteo, uma 
minúscula vila no Novo México (de 250 habitantes), afora alguns 
anos muito importantes aos pés das Montanhas Rochosas, onde 
meus avós maternos foram criados e onde eu comecei a explorar 
o passado indígena. Frequentemente, as ferramentas que trago de 
uma longa trajetória vivida dentro e à margem das artes mostram-
se inúteis quando confrontadas com a questão do uso e do abuso 
da terra.

Durante mais ou menos 25 anos no oeste dos EUA, eu aprendi 
um novo vocabulário, ou pelo menos esqueci o antigo. Foi um 
período em que acomodei o modernismo, a modernidade,  
a pós-modernidade e as tendências hegemônicas em constante 
mudança do mundo das artes na estrutura da minha experiência 
de vida, experiência a partir da qual eu sempre trabalho.

Uma vez no oeste, comecei a escrever sobre ‘lugar’ e paisagem, 
abarcando a história e a arqueologia. Finalmente, graças ao 
envolvimento crescente com a política local, me dei conta de 
que ‘uso da terra’ poderia ser um substituto mais realista para 
as facilmente romantizadas noções de ‘land’ e ‘earth’, como em 
landscape, landart e earthworks.

Este livro, portanto, está mais preocupado com o uso da terra 
do que com a paisagem, mais focado naquilo que aprendemos 
vivendo no local, do que com aquilo que vemos através das janelas. 
É menos sobre os objetos estudados do que sobre a conexão entre 
eles. A minha metodologia é simples e experimental: uma coisa 
leva à outra, tal como na vida. 

A história e a geografia culturais são os fatores operativos 
aqui – a base para digressões sobre informações mais técnicas. 
Eu fico agoniada com o papel da estatística nessa história, 
tirando-a e colocando-a de volta. Somos suscetíveis ao oceano de 
números que nos envolve e eles são, como os mapas, facilmente 
manipulados. Mas ainda que voláteis, eles nos transmitem a 
enormidade de alguns dos problemas que nossas terras e povos 
estão confrontando.

***

A minha preocupação com a exploração do cascalho começou 
em 2000 quando escrevi um editorial para o jornal da minha 
comunidade lamentando a criação das minas de prospecção 
a oeste da nossa aldeia rural. Fiquei desconcertada quando o 
empreiteiro local - um cara progressista que é também pintor e 
um ecologista cético - me reprovou. “Porra, você usa cascalho na 
sua estrada. Todo mundo quer cascalho, mas ninguém quer que 
se faça a prospecção. Robert Baker [o pseudônimo de um grande 
e impopular empreiteiro] é um filho da puta, mas ele é o nosso 
filho da puta. Se você procurar por outro tipo de prospecção, 
vai terminar com a Lafarge, uma companhia multinacional de 
prospecção de cascalho. Eles estão tomando o oeste norte-
americano e excluindo os pequenos empreiteiros locais.”

Isso me deixou perplexa. Eu ingenuamente acreditava que as 
minas de cascalho eram empreendimentos locais. Parte das terras 
que meus pais tinham eram improdutivas, quando eles precisavam 
de dinheiro, pegavam seu caminhão e iam atrás de cascalho. As 
coisas já não são mais assim. Os empreiteiros globais trabalham 
em larga escala, tanto visual quanto economicamente, e isso é 
um grande problema mesmo em um lugar outrora considerado 
ilimitado como o oeste.   

Logo após a minha conversa com o empreiteiro, comecei a 
procurar uma nova forma de abordar o uso da terra a partir de 
uma estrutura artística. Comecei a ver as minas de cascalho como 
uma metáfora para o nível subterrâneo de uma paisagem cultural 
do século 21, ou a ‘economia subterrânea’, tomando uma frase 
de Jackson fora de contexto. Um crescente número de artistas e 
ativistas está tomando para si os desafios do uso da terra, não 
apenas fazendo fotografias, mas também se aprofundando nos 
problemas subjacentes a esse uso.

Muitos artistas estão se dando conta de que podem vislumbrar 
futuros alternativos produzindo veículos que permitam abrir 
caminhos para outros mundos, reabilitando o papel da imaginação 
comunitária/coletiva. Os artistas são especialmente competentes 
em, a partir do seu trânsito entre as paredes institucionais, expor 
as camadas de ressonância estética e emocional das nossas 
relações com o lugar. Eles podem fazer perguntas sem ter que 
se preocupar com as respostas. Eu continuo contando com o 
potencial reconstrutivo da uma arte que gera consciência sobre a 
terra – e o seu uso – sobre a história, sobre as culturas e os espaços 
locais; arte essa que foi extensamente considerada em meu livro, 
de 1997, The lure of the local. Escrevendo sobre arte conceitual, 
arte feminista e arte política como ‘saídas possíveis’, concluí que 
a última saída possível consistia em nos livrarmos das limitações 
que as noções preconcebidas de arte representam e, com isso, 
contribuir para a salvação do planeta.

Nos anos 30, Cartier-Bresson reclamou que “enquanto o mundo 
está se despedaçando, pessoas como [Ansel] Adams e [Edward] 
Weston estão fotografando rochas!” Adams respondeu que 
“uma rocha era socialmente mais significativa do que uma fila 
de desempregados”. Eu não iria tão longe. De um modo geral, 
concordo com Cartier-Bresson, mas talvez esteja seguindo Adams 
aqui ao insistir em abordar as minas de cascalho já que elas 
me oferecem um contexto para os aspectos microcósmicos das 
mudanças globais que as paisagens do oeste estão passando – 
mudanças culturais e sociais similares àquelas que ocorreram no 
sudoeste dos EUA após a Segunda Guerra Mundial.

O centro tem uma visão distorcida quando compreende a nossa 
‘natureza’ como recurso primário. Aqui, o espaço negativo pode 
ser mais importante do que aquilo que é construído com os seus 
materiais em outro lugar. A mina de cascalho, como qualquer outro 
buraco decorrente da mineração, é a imagem reversa da paisagem 
urbana que ela cria – a extração para criar a ‘ereção’. Se a cidade 
moderna é vertical (um aclive que leva à vista privilegiada das 
coberturas) a paisagem natural é predominantemente horizontal 
(uma caminhada através de todas as possíveis caminhadas). Como 
a arqueologia, que é o tempo lido de trás para frente, as minas de 
cascalho são cidades viradas de cabeça pra baixo, muito embora 
a cultura urbana não se dê conta das suas origens rurais. Como 
as sepulturas, esses buracos são finalmente abandonados e seus 
significados esquecidos, deixando cicatrizes persistentes na terra.

***

O verdadeiro cascalho – seixos naturalmente criados – é um detrito 
geológico, fruto da desintegração construtiva, de origem aluvial, 
nascido da água, retirado de antigos córregos e leitos de lagos. O 
falso cascalho é apenas pedra partida, produzido por processos 
ecologicamente destrutivos de dinamitação e mineração pesada. 
Á água escassa é utilizada para separar o cascalho do lodo, 
estimulando a erosão e às vezes poluindo preciosas fontes de 
água potável.

Como ruínas, as minas de cascalho são decididamente não-
espetaculares. Seu esvaziamento, sua nudez e sua crueza sugerem 
uma alienação da terra e da cultura, a perda de algo com o qual 
não nos importamos.

As minas de cascalho transformam o incompreensivelmente 
distante passado geológico em duvidosos futuros. Para muitos, 



elas representam puro potencial financeiro, alicerce de arranha-
céus e suporte para rodovias. Elas são cruciais para a produção de 
espaços modernos em lugares como o Novo México, um dos estados 
mais pobres do país.

Extração de minerais tóxicos e radioativos

A nação indígena Navajo, presente nos estados do Novo México, Utah, 
Colorado e Arizona, possui em seu território grandes reservas de 
urânio. O pó amarelo, que antigamente era usado para a elaboração 
de desenhos na areia em festas tradicionais, converteu-se em foco 
de interesse e exploração de grandes corporações a serviço da 
indústria bélica, no que se tornou a grande ‘faixa de subvenções 
minerais’. Desde então, mais de cinco mil pessoas, boa parte delas 
de Navajos trabalhando em péssimas condições, foram expostos 
ao yellowcake (pó de urânio concentrado).  Quando, nos anos 90, 
o preço do urânio despencou, a nação Navajo herdou 1.100 minas, 
pilhas de rejeitos e quatro usinas ainda irradiando a sua magia 
tóxica. Aquíferos foram contaminados, doenças do coração, câncer e 
defeitos de nascença atingiram as comunidades. Atualmente, muitas 
minas estão fechadas, mas os efeitos da radiação continuam. Hoje, 
tomar água para milhares de Navajos ainda é um risco. 

Paisagens locais refletem crises globais. Nada é mais local do que a 
ecologia (palavra grega para ‘lar’, ‘casa’).  Nada é mais global do que 
um mundo nuclear. Todos estamos envolvidos quando consideramos 
onde estamos e o que está acontecendo nesse local. A noção de 
uma ecologia nuclear pode parecer um oximoro, mas para o bem 
ou para o mal, os humanos também são parte da natureza, ainda 
que enquanto um elemento unicamente destrutivo.  A forma como 
tratamos a nossa casa – seja o planeta ou nossa localização exata – é 
questão de sobrevivência para todos.  O planeta vai continuar, como 
explica Alan Weisman em seu provocativo livro The World Without 
Us (O mundo sem nós). 

Encontro grande conforto na identidade de Galisteo como um mero 
ponto na imensidão da paisagem entre pastagens e montanhas 
distantes. Mas, ao mesmo tempo, sou obrigada a reconhecer quão 
global meu querido local realmente é. Nas proximidades de regiões 
turísticas, circulam caminhões carregados de lixo tóxico proveniente 
de diversas regiões do país. Lixo que será despejado e enterrado a 
meia milha de profundidade, sob suposta garantia de quatro mil 
anos, à despeito dos riscos de vazamento no armazenamento e no 
transporte.

60 milhas ao sul de Galisteo fica o Sandia National Laboratory, onde 
está estocada a maior parte do arsenal nuclear do país. 70 milhas a 
noroeste, está o LANL, casa da bomba atômica e agora também local 
planejado para processamento de urânio. A 200 milhas a sudeste, há 
o Trinity Site at White Sands Missile Range, onde a primeira bomba 
atômica foi detonada antes do alvorecer de 16 de julho 1945. Um mês 
depois, as bombas atingiriam Hiroshima e Nagasaki, uma história 
que o mundo já conhece – num raio de 60 milhas, água, comida e 
pessoas foram contaminadas por radiação, cobaias involuntárias 
para o maior experimento científico do país.

O quebra-cabeças que ninguém resolveu em relação aos rejeitos 
nucleares é como marcar seus depósitos de uma maneira que 
persista pelos milhares de anos que constituem a meia-vida da 
radioatividade. Este é o chamado Forever Problem (problema 
eterno). Nenhuma cultura tem durado tanto tempo, e nós não 
temos ideia de quem – se é que alguém – poderá ser contatado 
em dez milênios ou mais. É inteiramente possível que nenhuma 
linguagem ou sistema de símbolos atualmente conhecidos venha a 
ser compreensível então, até mesmo o símbolo de radioatividade. De 
modo que as marcas precisam ser visuais e ‘universais’. É um desafio 
não satisfeito por artistas. A escritora e ativista Rebecca Solnit sugere 
que os sinais nas lixeiras nucleares registrem o seguinte texto: “Este 
local não é um lugar de honra. Nenhum ato estimado se comemora 
aqui. Nada valoroso está aqui. Este lugar é uma mensagem e parte 
de um sistema de mensagens. Prestem atenção nela. Enviar esta 
mensagem foi importante para nós. Considerávamos a nós mesmos 
como uma cultura poderosa”.

***

No lugar em que paisagens devastadas fornecem substratos para 
fotografia pericial e matéria bruta para a landart, o próximo passo 
esperançoso – em conjunto com o progressivo uso político da 
terra – é um foco na efetiva reciclagem, recuperação ou reparação. 

Há centenas de milhares de lugares exauridos, que desequilibram 
a paisagem nacional, esperando para ganhar significado pleno: 
perigosas minas e pedreiras, florestas recortadas, montes de 
rejeitos, veios de minas, áreas ribeirinhas degradadas, pilhas de 
resíduos perigosos vazando em nossos frágeis canais de água e 
pastagens passíveis de erosão. Como Wes Jackson, do The Land 
Institute, em Salina, Kansas, diz frequentemente em seus apelos 
para que a policultura agrícola substitua o nosso desastroso modelo 
baseado na monocultura: “Há mais para ser descoberto do que para 
ser inventado.” Esta advertência poderia vir de artistas conceituais, 
trazendo à tona a estética readymade de Duchamp. Do cubismo e 
do Dada até o presente, os artistas vêm reciclando os detritos da 
sociedade, por vezes para comentar sobre as suas origens. Há muitas 
zonas industriais abandonadas implorando por uma reparação 
criativa ou controle de danos, qualificados como objetos encontrados 
em larga escala, mas eles são de difícil acesso, sem mencionar o 
grande conjunto de operações e a interminável ladainha burocrática 
para se conseguir uma autorização e recursos financeiros. Existem 
lugares que o programa do governo federal designado para limpeza 
de lixo tóxico requer projetos dispendiosos. Recursos para arte estão 
no final da lista. No momento, em uma nação ‘retrógrada’, com leis 
ambientais impotentes e sem qualquer política cultural, há pouco 
apoio para artistas que querem desafiar regulamentos arcaicos e 
criar grandes mudanças sociais e ambientais, especialmente em 
áreas rurais. Aqueles bravos o suficiente para persistir precisam 
estar preparados para longas confrontações não apenas com a 
oposição, mas com as estúpidas burocracias locais. Talvez seja aqui 
que o movimento global Do It Yourself (Faça você mesmo) entra, 
recordando os anos 60 e 70 quando artistas lutaram para agir e 
fazer arte de maneira independente do mundo comercial da arte.

Todos que estão preocupados com as intersecções da arte, 
natureza e sociedade (ou “ecologia política”) precisam aprender a 
interpretar estes entraves burocráticos. Durante anos trabalhando 
primariamente com arte, eu confesso que não tinha ideia de quão 
complexa e frustrante eles poderiam ser; até eu começar a pôr ‘os pés 
na lama’, digamos assim, na proteção de bacias hidrográficas, regiões 
de espaço aberto, planejamento comunitário e controvérsias sobre 
uso local da terra. Nunca é fácil. Entre as muitas histórias que existem 
para nos ensinar, está a do eco-artista Ciel Bergman, membro de um 
grupo que inventou e rapidamente produziu plasphalt, um produto 
que consome todos os tipos de dejetos plásticos não selecionados; 
o produto atualmente está sendo usado em auto-estradas na Índia 
e na China, mas a companhia no Novo México foi à falência devido à 
falta de incentivo do governo local.   

Se nós falhamos em corrigir o que Karl Marx chamou de “nossa 
falha metabólica com a natureza”, ela simplesmente irá seguir 
sem nós. Novas espécies irão substituir aquelas que nós matamos. 
Nós precisamos da natureza. A natureza não precisa de nós. Será 
simplesmente um mundo diferente. O modelo para a reclamation art 
(arte regenerativa) é frequentemente a própria natureza, em suas 
respostas às intervenções da sociedade. A natureza toma o que é 
dado, mas é provável que reaja de maneira inesperada. 

Três quartos das espécies de pássaros norte-americanos dependem 
dos banhados para descansar, se alimentar ou fazer os ninhos, mas 
nos dois últimos séculos nós temos destruído 60 acres de banhados 
por hora. A seca devastadora no Texas tem drenado os banhados 
necessários para as aves migratórias e o derramamento de óleo 
no golfo do México contaminou muitos habitats. Como resultado, 
as minas de cascalho e até mesmo as usinas nucleares têm se 
tornado zonas ecológicas (ou potencialmente parques tóxicos) – 
parcialmente por que muitos habitats estão sendo destruídos por 
um crescimento desordenado ao qual a vida selvagem tem que se 
adaptar. Minas e pedreiras abandonadas se tornaram santuários 
muito mais rápido do que poderíamos imaginar. Alguns anos atrás, 
uma mina programada para se tornar um aterro foi descoberta por 
pássaros migratórios antes que o povo pudesse fazer o tal aterro, o 
que a levou a ser (temporariamente) protegida.

Embora não exista a ilusão de que qualquer coisa possa retornar 
a sua condição original, o propósito da arte, como definiu James 
Baldwin, é “revelar as questões que têm sido escondidas pelas 
suas próprias respostas.” A arte como reparação tem precedentes 
desde os anos de 1960, artistas como Ukeles, Smithson, Holt, Helen 
e e Newton Harrison, Johansonm Mary Miss, Agnes Denes, Stacey 
Levy, Rahmani, Lynn Hull e Harrier Feigenbaum, entre outros. Se o 
auge dos imensos earthworks pode estar largamente no passado, 



elas representam puro potencial financeiro, alicerce de arranha-
céus e suporte para rodovias. Elas são cruciais para a produção de 
espaços modernos em lugares como o Novo México, um dos estados 
mais pobres do país.

Extração de minerais tóxicos e radioativos

A nação indígena Navajo, presente nos estados do Novo México, Utah, 
Colorado e Arizona, possui em seu território grandes reservas de 
urânio. O pó amarelo, que antigamente era usado para a elaboração 
de desenhos na areia em festas tradicionais, converteu-se em foco 
de interesse e exploração de grandes corporações a serviço da 
indústria bélica, no que se tornou a grande ‘faixa de subvenções 
minerais’. Desde então, mais de cinco mil pessoas, boa parte delas 
de Navajos trabalhando em péssimas condições, foram expostos 
ao yellowcake (pó de urânio concentrado).  Quando, nos anos 90, 
o preço do urânio despencou, a nação Navajo herdou 1.100 minas, 
pilhas de rejeitos e quatro usinas ainda irradiando a sua magia 
tóxica. Aquíferos foram contaminados, doenças do coração, câncer e 
defeitos de nascença atingiram as comunidades. Atualmente, muitas 
minas estão fechadas, mas os efeitos da radiação continuam. Hoje, 
tomar água para milhares de Navajos ainda é um risco. 

Paisagens locais refletem crises globais. Nada é mais local do que a 
ecologia (palavra grega para ‘lar’, ‘casa’).  Nada é mais global do que 
um mundo nuclear. Todos estamos envolvidos quando consideramos 
onde estamos e o que está acontecendo nesse local. A noção de 
uma ecologia nuclear pode parecer um oximoro, mas para o bem 
ou para o mal, os humanos também são parte da natureza, ainda 
que enquanto um elemento unicamente destrutivo.  A forma como 
tratamos a nossa casa – seja o planeta ou nossa localização exata – é 
questão de sobrevivência para todos.  O planeta vai continuar, como 
explica Alan Weisman em seu provocativo livro The World Without 
Us (O mundo sem nós). 

Encontro grande conforto na identidade de Galisteo como um mero 
ponto na imensidão da paisagem entre pastagens e montanhas 
distantes. Mas, ao mesmo tempo, sou obrigada a reconhecer quão 
global meu querido local realmente é. Nas proximidades de regiões 
turísticas, circulam caminhões carregados de lixo tóxico proveniente 
de diversas regiões do país. Lixo que será despejado e enterrado a 
meia milha de profundidade, sob suposta garantia de quatro mil 
anos, à despeito dos riscos de vazamento no armazenamento e no 
transporte.

60 milhas ao sul de Galisteo fica o Sandia National Laboratory, onde 
está estocada a maior parte do arsenal nuclear do país. 70 milhas a 
noroeste, está o LANL, casa da bomba atômica e agora também local 
planejado para processamento de urânio. A 200 milhas a sudeste, há 
o Trinity Site at White Sands Missile Range, onde a primeira bomba 
atômica foi detonada antes do alvorecer de 16 de julho 1945. Um mês 
depois, as bombas atingiriam Hiroshima e Nagasaki, uma história 
que o mundo já conhece – num raio de 60 milhas, água, comida e 
pessoas foram contaminadas por radiação, cobaias involuntárias 
para o maior experimento científico do país.

O quebra-cabeças que ninguém resolveu em relação aos rejeitos 
nucleares é como marcar seus depósitos de uma maneira que 
persista pelos milhares de anos que constituem a meia-vida da 
radioatividade. Este é o chamado Forever Problem (problema 
eterno). Nenhuma cultura tem durado tanto tempo, e nós não 
temos ideia de quem – se é que alguém – poderá ser contatado 
em dez milênios ou mais. É inteiramente possível que nenhuma 
linguagem ou sistema de símbolos atualmente conhecidos venha a 
ser compreensível então, até mesmo o símbolo de radioatividade. De 
modo que as marcas precisam ser visuais e ‘universais’. É um desafio 
não satisfeito por artistas. A escritora e ativista Rebecca Solnit sugere 
que os sinais nas lixeiras nucleares registrem o seguinte texto: “Este 
local não é um lugar de honra. Nenhum ato estimado se comemora 
aqui. Nada valoroso está aqui. Este lugar é uma mensagem e parte 
de um sistema de mensagens. Prestem atenção nela. Enviar esta 
mensagem foi importante para nós. Considerávamos a nós mesmos 
como uma cultura poderosa”.

***
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os ambiciosos projetos de reparação fazem sentido hoje. Aqui 
está uma função real e valiosa para artistas que pensam grande e 
realmente querem escapar do confinamento cultural. 

O que é agora chamado de eco art difere dos eathworks dos anos 
1960 e 70 no que diz respeito à sua consciência das questões 
ecológicas, das mudanças climáticas e nas suas táticas para invadir 
sistemas de infraestrutura, algumas vezes, em colaboração com 
cientistas. Como o teórico Timothy Morton ironicamente observou: 
“Nós perderemos a natureza, mas iremos ganhar a ecologia.”

Ecossistemas são locais e específicos. O que vale para uma 
floresta no Novo México não vale para uma floresta no Oregon, 
Brasil ou Indonésia. Artistas, arquitetos, paisagistas e às vezes 
alguns ativistas comunitários trabalhando juntos em contextos 
urbanos têm trazido à tona algumas noções provocativas sobre 
como transformar o acúmulo mundial de brownfields – das minas 
abandonadas ou pátios ferroviários, como o Parque e Praça 
Ferroviária de Santa Fé (Santa Fe Railyard Park and Plaza), até as 
imensas fábricas e um cemitério na Europa. 

Ukeles, uma artista pioneira no que tange aos rejeitos sólidos, 
tem trabalhado por décadas com o Departamento de Saneamento 
da cidade de Nova York. Ela enfatizou, quase 40 anos atrás, que 
não é por acaso que tantas artistas mulheres têm abordado a 
questão dos resíduos em seus trabalhos, sustentando e limpando 
a pós civilização (after civilization). Mulheres se identificam com 
a natureza não por algum tipo de ‘essencialismo’ mas por que 
compartilham com ela as investidas que sustentam as tentativas 
de controle por parte de uma cultura dominante. Questões de 
gestão de resíduos urbanos e reciclagem são também mais 
acessíveis para artistas do que aquelas localizadas em minas e 
poços rurais escondidas em área privadas. O lixo está bem ali na 
soleira da sua porta, é doméstico em todos os sentidos da palavra. 
Afora isso, é matéria prima gratuita, composto criativo. Contudo, 
um insignificante 2,5% de nosso resíduo é doméstico, o restante 
é industrial e agrícola, fora do alcance da maioria dos artistas e 
ativistas; demandando esquemas mais complexos para reparação.

Programas interdisciplinares de estudos da paisagem estão 
se tornando populares nas universidades. Ecoartistas e 
fotógrafos envolvidos em processos de reparação têm procurado 
contextualizar a história da produção enterrada. Alguns 
colaboram com a natureza dentro do seu próprio campo ou 
num terreno comum muito além do contexto da arte. Outros 
colaboram em campo com organizações ambientais de base. 
Na medida em que o número cresce, muitas das barreiras que 
separam as motivações, os padrões de pensamento e a educação 
de artistas, ativistas, planejadores e gestores de recursos estão 
se desmantelando. Os artistas place-specific, trabalhando em 
público ou com comunidades, estão ficando experientes não 
apenas no desenho da paisagem, mas também no planejamento 
urbano, no uso rural da terra, infraestrutura, padrões de tráfego, 
demografias, alterações nas regulações de desenvolvimento, 
zoneamento, direitos da água, regeneração da terra e de córregos, 
e, inevitavelmente, em políticas locais e estruturas do poder. Em 
uma conferência internacional de arte alguns anos atrás, em 
Cornwall, Inglaterra, eu fiquei impressionada com o número de 
jovens artistas interessados nas práticas de inovação em e sobre a 
terra – rural e urbana. Procurando novos ângulos a partir dos quais 
se possa afetar os modos que utilizamos para definir e perverter o 
natural, muitas vezes sem a adrenalina do ego exigida pelo mundo 
da arte, eles procuram expor as camadas de ressonância social e 
estética de nossas relações com o local para contar as histórias 
díspares sobre as intersecções das terras e vidas, expondo as 
contradições das atitudes políticas do século XXI. 

***

Como Wallace Stegner escreveu anos atrás, “o Oeste é menos um 
lugar do que um processo”. Limerick argumenta que a onipresença 
das ruínas industriais do oeste americano deve ser vista como 
evidência do fracasso, antes que esquecidas em favor de raros 
sucessos. Elas oferecem lições, nós as ignoramos por nossa conta 
e risco.  Embora eu esteja estupefata que tão pouco esteja sendo 
feito em relação às mudanças climáticas, e resignada com a vasta 
quantidade de arte que continua a isolar a natureza da cultura e 
da justiça social, eu escuto o conselho de Eduardo Galeano “para 
deixar o pessimismo para dias melhores”. A onipresença de minas 

e construções pode energizar-nos. Bioregionalismos oferecem 
poderosas ferramentas para o ativismo ambiental de base e 
para a arte visionária. A inexistência de um contexto apropriado 
para os artistas responderem às energias e necessidades sociais 
(embora algumas escolas de arte estejam agora deslanchando), 
não é razão para os artistas não se engajarem na mudança. Minha 
luz guia durante anos tem sido o apelo de Antonio Gramsci para o 
pessimismo do intelecto e otimismo da vontade.

“Que movimento as especificidades geográficas acarretam na arte 
no ambiente cultural de hoje?” pergunta o artista/poeta Kenneth 
Goldsmith. “Ao longo das duas últimas décadas, tremendas 
mudanças na tecnologia, economia e globalização têm impactado 
a maneira de viver e trabalhar dos artistas. Os artistas vêm 
sentindo estas mudanças e têm respondido com novas práticas e 
novas formas de distribuição, alterando muitas de nossas antigas 
noções geográficas...” As manobras rápidas e complexas tornadas 
possíveis pelo avanço das tecnologias eletrônicas oferecem novas 
maneiras de relacionar ou justapor imagens vastamente diferentes 
e expõem questões sutilmente ligadas. Familiar no conteúdo, mas 
não na forma, essas inventivas táticas tecnoecológicas levantam 
um novo grupo de questões para trabalhos que abarcam as 
conexões locais e globais e suas disjunções. A Internet – essa massa 
amorfa e ameaçadora no cyber espaço – facilita o surgimento de 
comunidades multi-centradas mesmo quando o contexto social e 
a interação permanecem específicos. A arte ativista espontânea 
– demonstrações em massa, ações de guerrilhas ou political 
flash mobs – podem ser provocadas por redes sociais, mas em 
última análise requerem um local de encontro cara a cara (face 
to face, not facebook), como Tahir Square ou Occupy Wall Street’s 
Zuccotti Park.

Quão bem faz a cultura em levantar-se a favor da natureza 
nesse atoleiro desanimador? Tem havido bastante ceticismo em 
relação às tentativas internacionais de se fazer arte em torno dos 
fracassos da sociedade. Apesar das boas intenções, alguns críticos 
dizem que os artistas têm mudado pouco e até mesmo alienado 
o público. Isto é absolutamente verdadeiro em alguns casos, mas 
artistas contemporâneos lidando com questões socioambientais 
não estão mais ecoando o desejo das vanguardas do século XIX 
de épater le bourgeois. Ao contrário, eles esperam atrair uma 
audiência mais ampla. Algumas vezes, a arte de resistência pode 
perder vigor quando descontextualizada, cooptada, e absorvida 
pelo mainstream, mas os trabalhos mais fortes sobrevivem e 
seguindo contra a correnteza dão novos frutos. Sem recorrer ao 
pitoresco e ao retrógrado, muitos artistas e coletivos ‘biopolíticos’ 
estão demonstrando que podem pensar o micro e o macro, de 
forma local e global. É claro que a arte não pode mudar o mundo 
sozinha, mas ela é uma aliada digna que desafia o poder com 
soluções não convencionais.

***

Pode parecer que nós nos afastamos demasiadamente dos 
buracos, pilhas de cascalhos e torres de construções que ameaçam 
a gravidade social. Mas eles ainda estão lá fora, representando 
as fronteiras borradas entre aquilo que chamamos de natureza 
e aquilo que dizemos ‘feito pelo homem’. Este livro documenta 
somente fragmentos de um momento no tempo. A maioria dos 
estudos de caso apresentados aqui poderia ser substituído por 
outros, tornando a narrativa cada vez mais complexa. Cada questão 
levantada aqui está em fluxo. Cada resultado é um apoio para a 
escalada do penhasco. O meu objetivo foi fazer um rápido passeio 
através das belezas e maus presságios do oeste, registrando 
danos, mudanças e potencial. Se a mudança superficial é a norma 
de hoje, não há como escapar da tempestade de uma mudança 
profunda que se avizinha no horizonte, quer prestemos atenção 
ou não a isso. Aldo Leopoldo escreveu: “Nós abusamos da terra 
por que nós olhamos para ela como uma mercadoria que nos 
pertence. Quando nós conseguirmos olhar para a terra como uma 
comunidade à qual pertencemos, talvez aí possamos começar a 
usá-la com amor e respeito.” Em favor da terra e de todas as coisas 
que vivem nela, novas guerras de imagens devem ser travadas.
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1 Tradução para o português de fragmentos do original em inglês publica-
do no livro Undermining – A Wild Ride Through Land Use, Politics, and Art 
in the Changing Westde. New York: The New Press, 2014.
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