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Editorial

Todo corpo é atravessado e descompleto. Mas para a arte, que não precisa
saber disso, o que faz, quando faz, é
completá-lo com alguma delicadeza ou
com situações imaginadas.
O que pode um corpo?
O que pede um corpo?
- Outro corpo.
Como todo corpo é partido, a Baldio
toma o partido do corpo.
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a depender
do nível
ou do
des
nível
vou
devagar
divagando
sobre a
arte de me
tornar
invisível

Nem Isto, Nem aquilo

O que é o corpo? É um órgão sexual que define o que
é um corpo? O que é um corpo de mulher? O que é um corpo
de homem? Boca, seios, olhos, pênis, pernas, vagina; não
se trata mais de um corpo, mas de um acúmulo de órgãos colocados em algo que se denomina corpo. O que pode o corpo?
O que não pode o corpo?
O poder se exerce sobre o corpo em dois procedimentos: disciplina e regulamentação. Um poder disciplinar
que impõe gestos, atitudes, usos, repartições de espaços,
e restringe os movimentos dos indivíduos nos espaços. O
corpo na cidade vai se tornando dócil e útil. Esses espaços tem os corpos dos indivíduos como subjetividades
excluídas. Tais corpos só se tornam úteis sob a pressão
da disciplina aplicada com o objetivo de controle e vigilância.
Tanto existe na sociedade uma repressão sobre o
corpo como também uma estimulação - mas essa estimulação
vem para enriquecer o mercado. O corpo vira um produto do
capitalismo. “Fique nú... mas seja magro, bonito”. A erotização do mercado também é um controle e uma normalização
de um corpo supostamente perfeito. A sociedade opera com
uma classificação em torno da norma. Mas o que é normal? O
que é ser normal?
A sociedade faz do homem um corpo-máquina,sem sujeitos nem afetos - uma concepção totalmente cartesiana de
se pensar o corpo e excluí-lo. O mercado do corpo o transforma em um acessório, uma prótese marcada pela negação
da subjetividade. A mídia como um vetor de um arquétipo
idealizado de corpo influencia assim a procura de cirurgias
estéticas, que tornam o corpo uma mercadoria - um corpocosturado.
As artes que trabalham o corpo,como a performance,
por exemplo, utilizam o corpo como forma poética de criação, expressando as questões que a sociedade impõe sobre
ele. Ela conduz o corpo para além da biopolítica, para
o exercício de um novo saber e poder sobre o corpo, que
superam a tirania de uma estética do corpo contra si mesmo. Na performance o corpo é uma escrita viva. Um suporte
para a escrita e manifestações politizadas, contrapontos
artísticos à uma sociedade manipuladora.

Performers trabalham com o corpo como obra de arte
em perigo. Na performance, ele é o material, o suporte que
reinvidica e revela modos inéditos de criação. Ser o que
se é, torna-se uma representação de si. O homem contemporâneo é convidado a construir um novo corpo, em um modo de
comunicação de se colocar no mundo. Essa reinvidicação de
si, por parte do artista, surge dele não se sentir ligado
a uma situação definida e definitiva. Pelo contrário, ele é
um ser em trânsito, em relação, em fluxo. A representação
é uma forma de se libertar para se reinventar e se colocar
no mundo.
A performance vem dar voz ao próprio corpo, à vida,
às pulsões, aos instintos, aos desejos. As performances
questionam a identidade sexual, os limites corporais, a
resistência física, as relações homem-mulher, a sexualidade, o pudor, a dor, a morte, a relação com os objetos, a
nudez, e a sociedade que tenta controlar o corpo. A intenção deixa de ser a afirmação do belo para ser a provocação
da carne, o virar do avesso do corpo, a imposição do nojo
e do terror.
O corpo nas artes é um território de sensações
inéditas a ser explorado, onde ocorrem metamorfoses e hibridizações de si. Além da esfera da sexualidade e/ou do
biológico, o corpo é uma colagem que se move a todo tempo,
na qual os indivíduos dão retoques sem a menor contenção,
pois nem o corpo nem o sexo são apresentados como matéria
do sagrado, mas sim como matéria para a metamorfose de si,
subvertendo as formas orgânicas e as técnicas contemporâneas. Na performe, o corpo atinge, portanto, a condição
de um dispositivo de antipoder.
O corpo na contemporaneidade é um local de debate
político, onde se colocam as questões cruciais de nossa
época. Um lugar de transformação e construção. Nem um organismo, nem uma máquina; nem isto, nem aquilo.
		

Felicidade em ml
Fitas métricas,binders e um dildo atrás do banheiro
do espelho. O apartamento de Apollo tem pouco mais de 6m
quadrados em Fortaleza. Deitado na cama, ele espera uma
pizza portuguesa. Varais, isqueiro azul e ventilador barulhento. Regatas machão.
Kaio sobe as escadas, aguarda o pedido chegar. Enquanto isso, conta da próxima meta da Associação Transmasculina do Ceará, grupo composto por homens trans e
não binários que transitam entre masculinidades, criar um
abrigo para pessoas negligenciadas pela família.
O projeto ainda está no papel e precisa dois mil
reais de caução para ser começado. Apollo diz que só nesse
mês encontrou três meninos transsexuais que estão passando
por problemas familiares,inclusive desenvolvendo depressão. Kaio olha minha barba e pergunta quanto tempo ela
demorou para crescer. Dezenove anos e uns quebrados.
Em quatro meses na hormonioterapia, Kaio fala que
já é posssível ver o homem feito. Tenho medo de conjugar o
verbo tornar para se referir a ele. Não existem facilidades entre homens trans e mulheres trans. Existem mitos,que
envolvem o desvendar da pessoa, de que isso é algo ruim,
doloroso e até do mal.
A primeira vez que Kaio foi comprar hormônio na
farmácia, ele era casado com uma mulher cisgênero e tinha
traços considerados femininos, a farmacêutica olhou pra
ele, disse: “Não faz isso com o teu corpo não, é feio”.
As moléculas, abraços e tatuagens. Quando a ml entra no corpo dele, não é mais química. Teoria viva, que
pulsa. Perigoso aqui, parece ser não tomar. É tomar na
rua, como acaba sendo com o corpo tecnológico das travestis. São princípios fármacos escritos na linha da subjetividade.
O nome do abrigo de três quartos será Têu Nascimento, em homenagem a um homem trans que foi encontrado
morto, após ter casa invadida em Salvador no mês de maio
deste ano. A farmacêutica não sabe que Kaio pode até morrer ao deixar a farmácia, mas será pela discriminação. Não
sabe que há coisas que ela nem imagina, damas de paus e
cavalheiros de vagina. a campainha toca e o assunto de que
tudo é natural e não natural, termina em pizza.

Escultura Corpo

Assim como o volume escultórico ocupou, meu
corpo agora o ocupa, assim como uma possessão no
corpo dos virgens dos
porcos-Desgraça! Violenta,
preenche, desabita. Diferente das massas e barros
inertes meu corpo é vivo, transitivo e provisório, e
mesmo ocupando um espaço de morte em estado pós-morte, a vida dos microorganismos e matérias necrófagas continuarão poluindo ,propulsando, populando meu
corpo carcaça, este meu corpo porco carcaça porco:
Cor do corpo, cor do porco, um corpo morto um corpo
preto, morto. Um porco.
Meu corpo satanizado é minha massa infectável
modificável,transigível transmissível, transitável
transmutável,
perfurocortável,
profundocortável.
Meu corpo é minha murcha matéria preta pétrea pútrida. A fome, a forma e o formato de mim. A forma e o
formato do que é inferno... Viva a Satanás! Satanás
que inspira motim, rebelião, revolta, rebeldia, insurreição, sublevação, disciplina,
desobediência,
insubordinação, subversão, mais uma vez revolta, insubmissão. Viva Satanás e sua santa satanificação.

Meu corpo demonizado de demônio/satanás e demonetizado de moeda desvalorizada. Meu corpo Animalizado, assim como a figura de Satanás na mitologia
católico cristã, ao formato dum porco. (Evangelho
segundo São Mateus: 8:28-32. No outro lado do lago,
na terra dos gardenos dois possessos de demônios
saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro.
Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar
por ali.
Eis que se puseram a gritar: “Que tens
a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos
atormentar antes do tempo?”. Havia, não longe dali,
uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: “Se nos expulsas, envia-nos
aquela manada de porcos”. “-Ide” - disse-lhes Jesus.
Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante
toda a manada se precipitou pelo declive para dentro do Mar, morrendo nas águas.) Meu corpo demônio
porco Coisificado além dum porco. -Ave Santa Putaria,
Ave Lúcifer Mutante. -Ó Lúcifer, filho da manhã, do
conhecimento da sabedoria. Revolto contra Deus e
hierarquia onipotenteoniscienteonipresente , revolto
contra a regra, fomentadora de rebelião. Castrado
por um porco. Demonizado como um porco. -Ora, porco
é o processo colonial cristalizador embranquecedor
das universidades brasileiras do século XXI. Porcas
são as cátedras carnívoras que gritam: castrem! E
assim castrou-se...
Derramam-se frente à matéria Porraepiderme.
Cabeça de vaca, órgão negado. Puro deboche... O embranquecimento expelido e vomitado pra fora do meu
corpo carcaça corpo, no chão escorre ao ralo.
O corpo nú, desequilibrado, animalizado à escala industrial como um porco boi, ou mesmo vaca,
um corpo vaca, vaca que, assim como o porco, usa-se
pela hostilidade afronte desaforo.

baldio 04
Capa / Contra-capa
Torso / Braço Bule: Elizabeth Franco
Arte: Rogê Venâncio
Folha de Rosto
Fotos: Ricardo Salmito
Arte: Rogê Venâncio
Editorial
Ricardo Salmito
Poema
Lupeu Lacerda
Foto
Ricardo Salmito
Nem Isto, Nem Aquilo
Carla Cavalcante
Santa porque Avalanche
Rafael Vilarouca
Foto Intervenção sala UFCA
Carla Cavalcante
A Felicidade em ml
Ribamar Junior
Escultura Corpo
Edilson Militão
Arte: Rogê Venâncio
Segredos de Mar (Auto-Retrato)
Luciane Goldberg

