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Resumo 
 
Abordando a estética do cotidiano perceptível nas redes sociais, este ensaio alinhava 
algumas reflexões sobre a mobilidade de memórias, identidades e territórios entrelaçados, 
entre outros, na obra recente da artista Flavya Mutran. Trata-se de questões fundamentais 
para a percepção das sensibilidades refletidas nas experimentações poéticas 
contemporâneas. 
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Abstract 
 
Approaching the aesthetics of everyday noticeable routine in social networks, this paper 
aligns some reflections about the mobility of memories, identities and interwoven territories, 
besides others points, on the recent work of the artist Flavya Mutran. These issues are 
fundamental to the perception of the sensibilities reflected on the poetic contemporary 
experimentations. 
 
Key-words: contemporary poetics, daily aesthetics, social-virtual networks. 
 
 

 
 A Estética erigiu historicamente seu corpus teórico através da percepção das 

diferenças entre imanência e transcendência, entre aparência e essência, entre 

contingência e universalidade (ou possibilidade de universalização). Seguindo 

alguns dos caminhos abertos pela história da Filosofia, a pauta da Estética era a 

defesa da abstração transcendental, substancial e universal em contraposição às 

cantilenas ilusionistas das imanências, das aparências e das contingências. Os 

ideais clássicos de transcendência na arte e na estética (Hegel, 1996; Hugo, 2002) 

foram soberba e antologicamente resumidos no samba Sei lá, Mangueira (Hermínio 

Bello de Carvalho e Paulinho da Viola, 1968): “Pra se entender / tem que se achar / 

que a vida não é só isso que se vê / é um pouco mais / que os olhos não conseguem 

perceber / e as mãos não ousam tocar / e os pés recusam pisar [...]. Não sei se toda 

a beleza de que lhes falo / sai tão somente do meu coração”. 

 A modernidade – e com ela, a arte modernista – promoveu a crise dos ideais 

estéticos que estavam alicerçados nas realizações artísticas. Definida a princípio 

como a “crise do belo”, modernidade e modernismos fizeram com que as categorias 
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estéticas fossem revistas para incluir, além da beleza e do sublime, o feio, o trágico, 

o cômico e o grotesco (Vázquez, 1999). 

Mas a modernidade e a arte moderna promoveram também algo que talvez 

só agora, em plena contemporaneidade, somos capazes de perceber em sua 

amplitude e profundidade: a estética do desmanche ou da pulverização ou da 

evaporação de espaços, tempos, identidades, ocupações, memórias e territórios. Foi 

também para essa fragmentação – e não só para a “crise do belo” – que toda a 

modernidade, incluindo a arte moderna, apontou através dos nacionalismos, da 

divisão do trabalho na cadeia de produção fabril, do urbanismo, das especialidades 

científicas, das colagens, dos ready-made, das assemblagens, das montagens e das 

reciclagens. A modernidade produziu a sociedade dos estilhaços de corpos, ofícios, 

conhecimentos, poéticas, cidades, espaços e tempos – sociedade essa que já se 

encontrava trincada antes dos modernos. 

A contemporaneidade ocidental, em larga medida, não deixa de ser a agonia 

infinita da sociedade dos estilhaços. Chamada também de hipermodernidade 

(Lipovetsky e Charles, 2004), de metamodernidade (Menezes, 2001) ou de 

modernidade líquida (Bauman, 2001), a contemporaneidade é caracterizada 

particularmente pelo afrouxamento de limites entre espaços, territórios, identidades, 

afetos e memórias. Em duas palavras, preferem-se os termos “trânsito” e “híbrido” 

para definir as condições da contemporaneidade. Mas essas condições não são só 

as que propiciam o aqui e o ali simultaneamente ou a mixagem de memórias e 

afetos através da liquidificação de fronteiras e identidades. Do estilhaço à liquefação, 

a ebulição da cena contemporânea é tamanha que talvez já estejamos em pleno 

processo de evaporação – e isso não é fruto do aquecimento global. 

Embora ainda experimentemos profundamente os resquícios da bipolaridade 

moderna ocidental – e tenho dúvidas se, realmente, um dia nos livraremos dessa 

patologia – são inegáveis os indícios, anseios e pretensões por uma mundialização 

multipolar na economia, na política e na cultura. Seria redundante afirmar que a 

multipolaridade só poderia ser desejada e plasmada a partir, justamente, da 

sociedade trincada que os modernos receberam dos pré-modernos e, reduzindo 

tudo a cacos e estilhaços, nos legaram em embalagem e conteúdo reciclados? 

Juntando os pedaços dispersos, a contemporaneidade produz um amálgama 

peculiar e com ele reorganiza poéticas e procedimentos artísticos, configurando 

aquilo que poderíamos chamar de estética da transfiguração. A transfiguração 
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estética é particularmente perceptível nas redes sociais, com tudo o que nela circula 

(jogos eletrônicos, músicas, textos, fotografias, vídeos etc.). As redes sociais são a 

ponta de um iceberg: o próprio ciberespaço que, em síntese, é uma grande rede 

sócio-virtual, gigantesca, incontrolável e permanentemente à deriva. 

Nas redes se depositam, se sobrepõem, se apropriam e se consomem 

imagens de todos os tipos sem que se tenha o mais ínfimo apreço por fontes e 

autorias, disseminando covers de tudo e de todos num processo antropofágico em 

escala planetária. Trata-se de imagens para o consumo, o descarte e a reciclagem, 

e a arte não pode ser desvinculada desse processo. Lançando um “olhar 43 / aquele 

assim / meio de lado / já saindo, indo embora” (Olhar 43, Paulo Ricardo e Luís 

Schiavon, 1985) sobre as astúcias da contemporaneidade ciberespacial, talvez já 

possamos perceber a inversão do primeiro aforismo de Hipócrates e que, outrora, 

nos era tão caro: “vida longa, arte breve”. 

E como agem os artistas diante desse trânsito incalculável de imagens, desse 

manancial de ideias, recursos, procedimentos, apropriações e ferramentas? 

Antes de tentar responder a esta questão, é necessário expor aquilo que 

considero o estatuto da imagem nas redes sociais e no ciberespaço. 

Primeiro, o caráter de registro da imagem. São candentes as discussões 

atuais sobre as possibilidades documentais e expressivas da fotografia (Rouillé, 

2009; Burke, 2004; Aumont, 1993), mas, para além da evidência de que a fotografia, 

para ser admitida no panteão das artes, tentou suplantar sua possibilidade 

documental pela possibilidade expressiva, é inegável o caráter indicial (de 

documento e registro) da imagem fotográfica. Há quem defenda, com toda a razão, 

que a imagem fotográfica é resultado de recortes e escolhas do fotógrafo e que 

esses enquadramentos limitariam o propalado estatuto documental da fotografia, 

defendido, entre outros, por Roland Barthes (1984). Mas há que se considerar que 

todo e qualquer documento (escrito, inclusive) é um recorte, um enquadramento, um 

flash disparado, um click mais ou menos aleatório, uma escolha consciente ou 

inconsciente do autor. Todo documento visual, sonoro ou escrito é, num certo 

sentido, mais peça da razão imaginativa do que da razão factual – e nem por isso 

menos verdadeiro –, na medida mesmo em que a linguagem é um véu que se 

interpõe entre a realidade em nós e a realidade fora de nós. Grosso modo, as 

imagens nas redes sociais podem ser consideradas, sim, como documentos, se não 
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de fatos, certamente de gostos ou de estéticas, enquanto a imaginação e a memória 

tecem uma trama única em átimos de segundos. 

Segundo, a possibilidade de manipulação e desvirtuamento das imagens. As 

ferramentas de intervenção na imagem transfiguram o caráter documental da 

fotografia em sentido estrito. Mas aí também não há grandes novidades, na medida 

em que a pintura, a escultura, a maquiagem e a cirurgia plástica sempre foram 

instrumentos de melhoria do modelo, de refinamento da imagem e da auto-imagem. 

Aliás, o photoshop e seus similares são, ao mesmo tempo, maquiagem facial e 

cirurgia plástica, astúcia do retratista ou do autorretratista para a melhoria do retrato. 

Tudo isso são facetas de um único fenômeno: o desejo de alterar para melhor a 

imagem e a auto-imagem, sempre segundo os modelos vigentes – o lifting é um 

procedimento comum em toda a história da imagem. Quando realizado por mãos 

inábeis, o efeito é contrário e produz uma espécie de travestismo na identidade 

visual. 

Terceiro, a predisposição à volatilidade e à pulverização da imagem. Nas 

redes sociais, as imagens precisam ser atualizadas constantemente. Para que um 

determinado perfil seja permanentemente acessado, é necessário que ele pareça 

novo a cada acesso e esse dogma da novidade perene é majoritariamente expresso 

através de imagens fixas e móveis, transformando os perfis numa espécie de “diário 

visual” – versão atualizada do “meu querido diário” dos adolescentes de ontem. 

Podem ser percebidas como crônicas visuais, na medida em que também 

constituem um discurso imagético sobre a transitoriedade e a banalidade da vida, 

registro esse que pode conter poeticidades insuspeitadas, de amadores e 

profissionais. Nas redes sócio-virtuais, as imagens tem prazo de validade e esse 

prazo é muito curto; o desgaste e a substituição constante da imagem é a única 

invariável nesse processo. 

O registro, a manipulação e a impermanência me parecem os traços mais 

distintivos do estatuto da imagem nas redes sociais. O que surge a princípio como 

registro torna-se manipulável e suscetível de volatilidade. Se não é arte em sentido 

estrito, certamente é artifício – e, convenhamos, não há arte que não seja artifício. É 

claro que nada disso configura-se como total novidade se considerarmos a 

perspectiva da história da imagem, mas é fato que esse estatuto nunca esteve tão 

disseminado e ao alcance de todos. E é em meio às tramas desse estatuto que o 

trabalho atual da paraense Flavya Mutran se move. 
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Pretérito imperfeito de territórios móveis é o trabalho mais recente de Flavya 

Mutran, exposto na Galeria Xico Stockinger do MAC do Rio Grande do Sul (Casa de 

Cultura Mário Quintana) em Porto Alegre, de 19/03 a 16/04/2011, formada pelas 

séries Bioshots, Egoshots e There’s no place like 127.0.0.1 – e que tornaram-se o 

eixo experimental/conceitual de sua dissertação de mestrado defendida no 

Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS em 

05/04/2011. 

Devo esclarecer que meu intuito neste ensaio não é o de tecer uma crítica 

estrita a esse trabalho da artista paraense, mas o de apossar-me de sua poética 

para discutir as instigações que a perpassam e que, em larga medida, são questões 

candentes não só para a arte contemporânea, mas para todo o caldeirão da 

contemporaneidade. 

Flavya Mutran, nessas séries, saiu em busca das imagens fotovideográficas 

que trafegam nas redes sem obedecerem a quaisquer regras de trânsito. A 

apropriação em diversos sentidos da imagem alheia e as interferências que 

produzem ressignificações da/na memória e da/na identidade não é novidade na 

trajetória da artista – lembro da série Quase memória e de seus primeiros trabalhos 

no grupo Caixa de Pandora, por exemplo –, mas os instrumentos e os efeitos da 

intervenção produzida nas imagens são distintos daqueles primeiros passos. Flavya 

usa material, ferramentas e processos que estão ao alcance de qualquer mortal 

virtualizado (as imagens apócrifas da rede e o programa QR-Code serviram de 

matéria prima). 

Em Bioshots, a artista apresenta uma série de trabalhos onde imprime seus 

traços faciais em retratos de outros homens e mulheres, em geral fotografias da 

segunda metade do século passado, particularmente aquelas que são típicas dos 

álbuns de formaturas de colégios e universidades norte-americanas. Em primeiro 

lugar, esses trabalhos são palimpsestos, onde as marcas do discurso visual anterior 

não foram apagadas completamente, gerando uma presentificação a partir dos 

rastros conscientemente preservados do passado. Em segundo lugar, as fotografias 

assim produzidas geram seres híbridos onde se podem perceber traços de, pelo 

menos, duas pessoas, mas cuja identificação plena é impossível. Os que conhecem 

Flavya pessoalmente e contemplam a olho nu esses trabalhos, podem verificar um 

ou outro traço fisionômico da artista, mas logo se dão conta que não se trata de 

autorretratos. São como espelhos embaçados diante dos quais se pode afirmar: “é 
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um rosto, mas de quem?”. São imagens que não servem para identificar ninguém 

ou, melhor dizendo, identificariam qualquer um. Em terceiro lugar, a impossibilidade 

de identificação embaralha os limites entre retrato e autorretrato, entre criador e 

criatura, entre o eu, o tu e o ele, entre sujeito e objeto. Dessa forma se anula 

qualquer resquício de bipolaridade, de identificação a partir da confluência entre o 

ego e a alteridade. Bioshots são uma espécie de patch work de traços faciais 

diversos, um ready-made bidimensional sobre o qual só se pode afirmar que não é 

um banco e nem uma bicicleta, é uma terceira, quarta ou milésima coisa... É algo, 

enfim, sobre o qual não se pode afirmar unilateralmente qualquer tipo de identidade, 

visto que, ironizando a padronização dos retratos nas redes e a padronização 

verificada nas fotos posadas de família, denuncia a impossibilidade de petrificação 

da identidade. No material de divulgação da exposição e da defesa, a autora admite 

que Bioshots “são retratos de seres híbridos e sem nomes”, numa reiteração do fato 

de que nas redes sócio-virtuais somos um, somos todos e não somos ninguém (tudo 

isso ao mesmo tempo). 

Egoshots, palmilhando o mesmo procedimento técnico/poético, também se 

baseia em retratos e autorretratos disponíveis na rede. Desta feita, é o sfumato puro 

e simples aplicado à imagem fotovideográfica que a desconfigura, borrando-a e 

descaracterizando suas impressões digitais. São identidades fora de foco, vultos, 

fantasmas, espectros; são fenômenos visuais típicos da miopia, de contornos e 

limites imprecisos que, paradoxalmente, registram rostos sem rostos em faces 

esmaecidas e desconfiguradas, tal como as imagens armazenadas na memória e 

que, sofrendo paulatinamente os efeitos inexoráveis do tempo, vão perdendo pouco 

a pouco sua precisão e assumindo qualquer identidade sugerida pela imaginação. A 

utilização do preto/branco reitera essa possibilidade de leitura e, embora seja uma 

constante na obra da artista, o preto/branco com a multiplicidade de gradações 

presentes nesses trabalhos, além de permitir nuances fundamentais e 

imperceptíveis nas reproduções, são uma peculiaridade dessas séries. 

Egoshots, comparada com Bioshots, sugere um jogo especular, onde a 

imagem é uma espécie de matriz sobre a qual a imaginação pode imprimir qualquer 

identidade: a minha, a tua, a dela e a de qualquer um, como naqueles jogos virtuais 

onde se montam personagens com características bem distintas a partir de um único 

protótipo. São, por assim dizer, espíritos vagando ansiosos pela próxima 

reencadernação. 



1917 
 

 

O caráter difuso dessas imagens permite que o coletivo que as acessa possa 

projetar nelas suas próprias identificações e configurações, numa multiplicação ad 

infinitum do mimetismo nosso de cada dia – e isso nos permitiria afirmar que Flavya 

Mutran tornou-se uma cronista visual das intimidades em rede, tanto suas, como das 

alteridades e, se me permitem, talvez seja pertinente chamar Flavya de cross 

dresser das imagens (des)identitárias das redes sociais. 

Essas duas séries de Flavya Mutran, tratando as imagens visuais de forma 

especular (no sentido de espelho, reflexão e auto-reflexão), tocam diretamente em 

três questões que, desde sempre, mobilizam a humanidade em nós: a memória, a 

identidade e o território, ou seja, a construção da sensação de “pertencimento”. Há 

muito se sabe que a sensação de “pertencimento” – que é a personificação da 

aliança precária entre memória, identidade e território – se dá através da confluência 

de processos endógenos e exógenos ou pelo choque contínuo entre duas forças 

igualmente poderosas: a interioridade e a exterioridade. Desse choque deriva a 

mobilidade ou a maleabilidade ou a plasticidade ou a fluidez de memórias, de 

identidades e de territórios. 

Essa perspectiva também pode ser verificada nas redes sócio-virtuais “para 

adultos”, onde as características do rosto comumente são camufladas para garantir, 

justamente, o não reconhecimento imediato da identidade do indivíduo. Nesse tipo 

de comunidade, o rosto desfigurado ou apropriado do alheio é um rastro ínfimo que 

não revela a identidade social do sujeito, mas que se torna indício de outra 

identidade, dificilmente exposta na sociedade extra-virtual. Dito de outra maneira, a 

desfiguração do próprio rosto ou sua substituição pelo rosto de outrem (num plágio 

assumido) distancia o indivíduo de seu papel social dominante, ao mesmo tempo em 

que propicia a revelação de personalidades até então trancadas nos armários mais 

improváveis. Visto que, comumente, o rosto não pode sustentar a identificação do 

retratado (porque borrado, camuflado ou inexistente) nessas redes “para adultos”, a 

identidade migra para outras partes do corpo. O passaporte do dono do perfil não 

traz a fotografia do rosto, mas a fotografia do pênis, da bunda, da vagina ou do peito. 

Intimidades para os não-íntimos; íntimos com traços de outras intimidades; 

sequestro de alteridades; identidades trocadas e reversas; alteregos expostos e 

assumidos; me, my self and I; o eu transando comigo e contigo. Com tudo isso, no 

ciberespaço as corporeidades e as relações físicas estão sendo redimensionadas na 
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esteira da eterna fragilidade dos laços humanos, fazendo com que as identidades 

estejam em permanente estado de migração, miscigenação e transfiguração. 

Identidades maquiadas, memórias postiças, espaços reversíveis, territórios 

sem fronteiras, migrações, miscigenações, apropriações, contaminações, plágios e 

mimetismos: o ciberespaço é um clone do cosmos, também ele nascido de uma big 

bang, em permanente processo de expansão caótica e projetando seus estilhaços a 

distancias inimagináveis. Aliás, talvez já esteja na hora de precisar os métodos e os 

objetos de uma cosmologia do ciberespaço. 

Com os recursos digitais e as redes, nunca antes a possibilidade de 

manipulação da linguagem visual esteve ao alcance de tantos como agora, 

profetizada há tempos por Walter Benjamin (1983) e por Marshall McLuhan (1972; 

1974), e abençoada pelo santo espírito tecnológico. 

A partir desse momento, não é mais possível falar de núcleos, de células ou 

de átomos – em síntese, de uma substância ou essência – a partir do qual se pode 

explicar ou defender a unicidade da “matéria” da arte e do “fazer” do artista. Na 

contemporaneidade sócio-virtual a matéria da arte é a transfiguração que está ao 

alcance de todos. Nesse sentido, o ciberespaço reencarna o conceito aristotélico de 

poética, luminosamente resumido por Benedito Nunes: “[póiesis] significa um 

produzir que dá forma, um fabricar que engendra, uma criação que organiza, ordena 

e instaura uma realidade nova, um ser” (2006, p. 20). No trânsito caótico das redes 

sócio-virtuais, a produção, a fabricação, a criação, a organização e a ordenação de 

novos seres instauram a indistinção entre o espaço do íntimo e o espaço do público, 

entre a arte e o artifício. Essa caoticidade art(e)ficial e criativa reconfigura, inclusive, 

os pretensos limites entre fato e ficção, visto que nas redes os territórios internos e 

externos se interpenetram, se mesclam e se borram, fazendo-nos duvidar se a 

percepção e a defesa de limites e fronteiras, mesmo que líquidas, ainda são 

pertinentes. 

Jamais deveríamos desconsiderar o fato de que a arte é, essencialmente, um 

exercício de linguagem. “A linguagem, em geral, é definida como a capacidade de 

abstração, mas na medida em que ela dá forma ao pensamento, podemos dizer que 

possui também uma plasticidade e, portanto, uma materialidade” (Gerheim, 2008, p. 

8). Portanto, para além das querelas sobre virtualidade versus realidade, os fatos da 

linguagem no ciberespaço, como os fatos da linguagem na arte de todos os tempos 

e espaços, são parte intrínseca e inalienável da realidade e da natureza humana. 
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Retornando a Bioshots, Flavya Mutran expõe os limites esgarçados entre 

identidade e desindentidade, entre memória e desmemória, entre proximidade e 

distanciamento. Ora, a obra em questão é obra de artista que lança mão de artifícios 

comuns a todos. Como todo artista – pelo menos até bem pouco tempo atrás – 

deveria reiterar sua própria identidade, seu estilo, sua marca pessoal, sua 

assinatura, aquilo que a diferenciaria da massa e que faria com que os historiadores 

e os críticos de arte, sem pestanejar, decretassem: “este é um Iberê”, “esse é um 

Pollock”, “aquele é um Mabe”. Com essa série, Flavya discute não só a 

desconfiguração e a reconfiguração das identidades disponíveis.com, mas, 

subvertendo as funções do retrato e do autorretrato a partir de instrumentos e 

imagens que estão à disposição de todos, aponta para a transfiguração da 

identidade do próprio artista. 

Pierre Bourdieu (1996, pp. 256-257) já assinalava que o espaço social 

ocupado pelo artista enquanto profissional é um posto incerto e elástico, 

precariamente definido e pouco exigente, visto que a maioria dos artistas não se 

sustenta exclusivamente do fazer artístico. Embora convenhamos que o artista 

contemporâneo esteja mais próximo do papel de estilista, de designer e de arquiteto 

(no sentido de idealizador e projetista) e, assim, seja um dos mobilizadores da 

cadeia produtiva, as ferramentas disponíveis nas redes sócio-virtuais tornam a 

posição social do artista ainda mais elástica e indefinível na medida em que 

processos, técnicas, apropriações e referências estão a disposição de qualquer 

indivíduo encurtando, inclusive, o tempo necessário para o aprendizado técnico. Do 

mecânico ao digital, esfarela-se cada vez mais o que ainda resta da distinção entre 

arte e artesania, particularmente se considerarmos que em pouco tempo as 

tecnologias de impressão em 3D estarão massificadas. 

O que observamos hoje em dia também incide sobre o papel do artista. 

Paulatinamente sairá de cena a profissão de artista para dar lugar à função de 

artista. Não mais “seremos” artistas, mas “estaremos” artistas e nossos colegas 

serão cada vez mais numerosos – e nem por isso devemos dar razão aos 

apocalípticos que profetizam a nulidade da arte. O que finalmente desaparecerá é o 

artista-demiurgo e, com ele, a renitente distinção entre artes e ofícios. 

Mas, dada a personalidade camaleônica da arte e do artista e o poder da arte 

que “é o poder da surpresa perturbadora” (Schama, 2010), talvez seja temerário 
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insistir nesse prognóstico. Entretanto, tudo é uma questão de contágios e 

consequente transfiguração dos lugares (in)comuns. 

 

Na babélica conjunção do apócrifo com o autoral no sistema de covers 

propiciado pelas redes sócio-virtuais, há que se considerar também o estatuto da 

fruição na contemporaneidade. O Google Art Project, com seu olho que escaneia 

milimetricamente a epiderme da obra de arte, transforma o contato mediado numa 

experiência mais íntima que a relação direta olho/obra e isso sugere, dentre outros, 

a superação da experiência estética como algo da ordem do presencial e do 

sensível, da relação de contiguidade entre sujeito e objeto. Com o Google Art, nunca 

a obra esteve tão desnuda e apetitosa como agora e talvez pela primeira vez nós, 

fruidores, tenhamos a chance de abandonar o papel de meros espectadores dos 

prazeres alheios. Como naquela cena do filme Sonhos (1990) de Akira Kurosawa, a 

obra se oferece não só à fruição, mas à imersão ou à penetração do contemplador – 

finalmente, já não estamos condenados exclusivamente ao papel de voyeur. 

Museus viraram vitrines onde as obras estão cada vez mais distanciadas 

fisicamente, guardadas por seguranças prontos a agir ao menor sinal de 

proximidade de anônimos amantes da arte. Quase como uma desforra, web arte, 

arte digital, arte no Google e seus similares tornam os museus obsoletos, tal como 

profetizaram e queriam os futuristas. Com isso, o acesso aos detalhes da obra (sua 

intimidade) que só poderia acontecer através da proximidade física, deixa de ser um 

privilégio da casta de especialistas e pesquisadores da arte para, enfim, oferecer-se 

a todo e qualquer mortal plugado nas redes – todos serão, de algum modo, 

dermatologistas ou taxidermistas da arte. O que se anuncia com esse fato, previsível 

há algum tempo, é que historiadores, sociólogos, antropólogos, filósofos, psicólogos 

e educadores da arte terão que reconsiderar não só as ferramentas profissionais de 

que dispunham até agora, mas serão obrigados a alargarem seus olhares sobre a 

nova alvorada que se anuncia no horizonte de suas funções e empregos. 

Finalmente, aquela equação da teoria da arte contemporânea onde se 

demonstra que a arte se espraia sobre as margens da vida e se apropria de 

fronteiras antes impensáveis talvez tenha que ser invertida. Na contemporaneidade, 

não é a realidade da arte que se espraia sobre as virtualidades do cotidiano... É a 

realidade do cotidiano com toda a sua carga poética que inunda, feito tsunami ou 

pororoca, os territórios virtuais da arte. Não é a arte que lança suas naus em busca 
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de caminhos incertos para alcançar as especiarias... É o cotidiano que empreende 

na arte um verdadeiro movimento de circunavegação, auxiliado por uma cartografia 

detalhada e instrumentos muito mais refinados que o astrolábio ou a observação a 

olho nu dos astros na abóbada celeste. 

São infinitas as entradas, os percursos e as saídas na cotidianidade da 

estética contemporânea e de pouco ou quase nada adianta a consulta aos mapas 

disponíveis. Resta-nos perdermo-nos nesses labirintos, até porque são tantos os 

minotauros transeuntes que já não amedrontam ninguém. A questão é que não 

temos direito a um plano de fuga. 

Para nós (factóides contemporâneos) talvez já não seja desejável a busca do 

transcendental, do substancial e do universal que, de resto, não deixam de ser 

manifestações do espírito totêmico e totalitário. Se a contemporaneidade é a época 

do pós-humano, ainda assim creio que seja possível sermos felizes em meio a 

imanências, aparências, contingências, efemeridades e virtualidades, já que a 

transfiguração de memórias, identidades e territórios nos caracteriza e nos 

conforma. 
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