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24 HORAS: uma experiência na Casa Manoel Ribas

Esta escrita visa compartilhar um relato do processo de criação e realização da per-
formance intitulada Sonomórfico 22. Ao buscar ir além de uma descrição do procedi-
mento artístico, o texto inscreve certas reflexões que emergiram do processo gerado no 
desenvolvimento do trabalho e a partir dele.

A referida performance faz parte do evento intitulado 24 HORAS, realizado du-
rante  24 horas, entre os dias 22 e 23 de julho de 2011. A proposta do evento – idealiza-
da pelo grupo de Pesquisa em artes: momentos-específicos (CNPq) � centrava-se na 
ocupação artística ininterrupta da Casa Manoel Ribas, patrimônio histórico da cidade 
de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. A ocupação ocorreu às vésperas da 
demolição da casa, em que apenas sua fachada manteve-se preservada.

Para o evento, o grupo de artistas tinha por diretriz produzir ações, trabalhos 
artísticos preocupados em ocupar o espaço e o tempo da Casa. A experiência apresen-
tou-se num processo contínuo de transformação, justamente pela presença ininterrupta 
dos artistas participantes e pelo trânsito dos visitantes durante as 24 horas do evento.

O conceito de expansão do espaço expositivo a outros territórios � iniciado pe-
los questionamentos vanguardistas sobre a institucionalização da arte, e radicalizado 
na contemporaneidade � constituiu-se como a base da proposta do evento, que visava 
o entrecruzar de ideias artísticas do grupo ao contexto histórico e espacial da Casa 
Manoel Ribas. 

Após ser convidada para participar do evento, a artista se motivou a desenvolver 
uma proposta que contivesse os conceitos do evento, relacionando não apenas com 
os símbolos da Casa e sua história, mas também com os sentidos do tempo, elemento 
eleito como mote para articular os trabalhos desenvolvidos ao longo do evento.

O tempo é um dos elementos estéticos inerentes a constituição da arte da perfor-
mance, e esta é justamente a linguagem sobre a qual artista desenvolve suas pesqui-
sas. A performance é uma linguagem que se caracteriza pela realização de uma ação 
compartilhada com um público em um espaço-tempo específico (MELIM, p.7, 2008). 
Logo, o desenrolar-se no tempo é uma situação atrelada a arte da performance por sua 
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própria natureza e constituição. A partir dessa consideração, gerou-se o conceito de re-
alização de Sonomórfico 22 pensando-se na plenitude do tempo a ser ocupado na Casa.

A proposta: pequena dose de morte

No projeto apresentado à curadora do evento, a artista objetivamente declarava que sua 
obra seria o seu corpo a dormir na Casa durante as 24h do evento. A ideia da perfor-
mance, que começou a ser pensada em torno das relações do tempo, surgiu a partir das 
inquietações da artista a respeito do uso de seu próprio tempo no cotidiano. A artista 
afirma que desde a adolescência tem problemas por conta da falta de controle do sono, 
envolvendo-se em situações constrangedoras. Os problemas se dão por sentir extrema 
necessidade de dormir durante muitas horas por dia, situação que amplia a falta de 
tempo que dispõe para cumprir todos os compromissos diários. 

A artista considera que a maior perturbação provocada pela sonolência, e grande 
motivadora do conceito do trabalho, é a ideia de que se está perdendo tempo de vida 
ao dormir. Quando dorme é como se não estivesse vivendo: não pensa, não escuta, não 
observa, ou seja, não se relaciona ativamente com outros e o mundo.

O processo criativo da performance manteve-se em estado transitório durante 
os dias que antecediam o evento, com certas escolhas não definidas. A preparação 
deveria centrar-se nas 72h que antecediam o dia 22 de julho de 2011. Este planejamen-
to impelia que o sono seria evitado com o uso de substâncias estimulantes, além da 
prática de exercícios físicos intensos, que fisiologicamente produzem prazer e alerta, 
e consequentemente provocariam um estado de exaustão no momento da performance 
na Casa, quando seria usado um sedativo para manutenção do sono. No entanto, du-
rante a preparação optou-se pelo não uso de nenhuma droga. Essa escolha se deu para 
evitar constrangimentos, assim como problemas institucionais pelo uso de substâncias 
ilícitas, procedimento que ganharia centralidade no processo criativo do trabalho. Para 
essa decisão também se ponderou que o próprio corpo, agindo por sua fisiologia e por 
seus próprios impulsos, agregaria mais potência ao trabalho. Essa avaliação de aumen-
to de valor poético ao abandonar a ideia de dopar-se, está relacionada às circunstâncias 
que conduziram o próprio processo criativo, que se concentravam sobre as limitações 
do corpo da artista, especialmente a necessidade constate de sono no seu cotidiano. 

A escolha do lugar específico para a performance manteve-se indefinido durante 
quase todo o processo criativo, justamente pelo fato da artista não conhecer a Casa 
previamente. Antes do dia da realização do evento as informações que a artista possuía 
sobre a Casa Manoel Ribas eram exclusivamente oriundas de registros transmitidos 
pela idealizadora do projeto. Informações gerais sobre o histórico da Casa, sua situa-
ção patrimonial, e os conceitos do projeto 24 HORAS atrelados à identidade daquele 
local. Depoimentos de ex-moradores, plantas do projeto arquitetônico realizado após 
o processo de demolição da Casa e fotografias do jardim e do espaço interno compu-
nham esses registros. De modo que serviam apenas como indicativos dos aspectos do 
ambiente, sem revelar o todo. Por isso o próprio lugar de instalação da performance 
mantinha-se desconhecido e em processo de escolha até o dia do evento. 

Entretanto, a consideração da realização da performance no ambiente interno ou 
nos jardins da Casa foi pautada nas implicações que as duas situações oferecem dis-
tintamente. Dormir ao ar livre implicaria em estar exposta as circunstancias do clima 
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da rua. A oscilação de temperatura daqueles dias frios do inverno no Rio Grande do 
Sul, a intensidade do vento, a luz natural que implicaria escuridão à noite e sol durante 
o dia, a possibilidade de chuva e outras intempéries do tempo seriam fatores a serem 
incluídos no conceito do trabalho, sendo determinantes na própria performance e sua 
estética. Situação que foi descartada logo no início. Já a presença da cama como ele-
mento objetual indispensável da ação de dormir foi paulatinamente tomando força na 
elaboração do trabalho, sendo incluída no ambiente interno.

Pequena dose de morte - citação extraída do romance Orlando, uma biografia, 
escrito por Virgínia Woolf em 1928, e metáfora possível sobre o conceito do trabalho 
- parecia um bom título para a performance. Neste texto literário um fragmento da fala 
do protagonista sintetiza adequadamente o sentido da concepção da performance, ou 
melhor, o modo como a artista se sensibiliza frente a sua relação cotidiana com o sono.

Entretanto um nome que se referisse ao sonífero que produziria o estado deseja-
do para a ação performática pareceu ser o mais adequado, visto que este seria a força 
motriz do próprio trabalho. Assim, ao pesquisar sobre quais as drogas apropriadas para 
causar os efeitos respectivos de alerta e sono, a palavra sonomórfico surgia na mente 
como algo real e passível de uso.  O fragmento do romance Orlando, uma biografia, 
referido anteriormente, pareceu bem significativo nesse sentido que a performance 
carrega:

Mas se de sono se tratara, não podemos deixar de perguntar qual é a natureza de tais sonos (...) 
Terá o dedo da morte que posar de tempos a tempos no tumulto da vida para que este não nos 
destrua? Seremos feitos de tal massa que precisemos tomar diariamente pequenas doses de mor-
te, sob pena de não conseguirmos cumprir missão de viver? (WOOLF, 2003.)

Para a artista o sono é a morte que vem nos visitar diariamente para sempre nos 
lembrar de que um dia ela virá e aqui permanecerá, não retornando mais para o seu 
sombrio lugar de origem. Dormir é morrer diariamente. Repetidamente a cada dia.

O número 22, além de aludir ao dia do evento, diz respeito à estimativa das ho-
ras de sono da artista durante a realização da performance. Embora a proposta fosse 
dormir durante as 24 horas completas do evento, o sono não se manteve por todo o 
tempo ininterruptamente. Isso ocorreu pelo fato da artista não ter feito uso de drogas, 
que manteriam o sono profundo e eliminariam a vulnerabilidade de despertar. Nesse 
sentido, o corpo da artista respondeu a certos estímulos de luz, movimentações e ruí-
dos. Por não possuir nenhum controle sobre a passagem do tempo cronológico, tendo 
por base apenas a própria percepção, a artista subtrai, por estimativa, 2 horas de sono 
do todo da duração do evento.

Para a artista o sono é tão necessário quanto repudiado, estabelecendo-se assim 
como uma relação de prazer e repulsa com o sono. Quando ele chega traz conforto e 
tranquilidade, recupera as energias corporais, psíquicas e intelectuais. Mas em contra-
partida o sono subtrai a vivência com o mundo, o tempo de contato ativo, de conheci-
mento e produção.

Ao dormir a energia do corpo está em ponto-morto, não há o movimento como 
há no corpo alerta. A pulsação é desacelerada, não há motivação. Uma expressão popu-
lar para a morte é “sono eterno”, definição que representa a morte através do sono. No 
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dicionário encontra-se uma definição do sono como estado fisiológico caracterizado 
pelo repouso e pela insensibilidade dos sentidos.

Reflexões sobre 22h de corpo presente e consciência ausente

Os limites físicos do corpo da artista estavam em jogo na medida em que o esforço 
estava diretamente atrelado à passagem do tempo de modo ininterrupto, levando em 
consideração o contínuo estado de repouso sobre a cama, é uma questão que implica 
nos limites do próprio trabalho Esse tempo contínuo, que demarca um dia na vida 
da artista, também tencionou os limites psicológicos, pois ela teve que lidar com os 
pequenos despertares, que eram acompanhados sempre de curiosidade sobre o que 
acontecia no evento e o desejo de levantar e interagir com a Casa.

No decorrer da performance todos as modificações do trabalho no que diz respei-
to a duração do sono e dos momentos de despertar estavam constantemente expostas 
ao público. Para experiencia-la, as pessoas deveriam se dirigir a sala onde apenas a 
própria performance acontecia, não contando-se com a presença de público durante 
todo o tempo, mas com o potencial das pessoas sentarem-se em uma cadeira e perma-
necerem ali junto da cama pelo tempo que desejassem.

Durante os momentos de despertar os ruídos e as movimentações do lado de fora 
da sala eram apenas indícios do que acontecia na Casa. Essa situação provocava um 
impulso de imaginação do que ocorria, situação que desconcentrava a artista, atrapa-
lhando o voltar a dormir.

No que diz respeito às relações estabelecidas entre Sonomórfico 22 e o grupo 
que mantinha o funcionamento da Casa, Henri Bergson parece ajudar a refletir sobre o 
tempo como um elemento de contiguidade entre as pessoas e a artista que dormia: “a 
cada momento de nossa vida interior corresponde assim um momento de nosso corpo 
e de toda matéria circundante, que lhe seria “simultânea”: essa matéria parece então 
participar de nossa duração consciente. (BERGSON, 2006, p.52)

No momento em que dormia a consciência da artista estava em um plano desco-
nhecido, provocado pelo sono, já o seu corpo permanecia entre as pessoas e o espaço 
da Casa. Esse fato mostra - consciência, corpo e grupo - compartilhando uma mesma 
experiência temporal sob diferentes estados de consciências daquele espaço-tempo. 
Enquando diretamente relacionado ao corpo da artista estão essas três instâncias (cons-
ciência interior ausente, corpo presente e Casa viva) que simultaneamente partilham 
um mesmo espaço-tempo, resultando num acontecimento único, embora mantidas as 
especificidades do ponto de vista de cada uma.

Nesta experiência, a artista criou com relação com o evento, com outra possibi-
lidade de tempo vivido, tornando o sono um tempo diferenciado de atuação.  E assim, 
cabe ressaltar que as considerações sobre o processo de criação e desenvolvimento da 
performance Sonomórfico 22 estão longe de terem sido esgotadas no presente texto. 
Assim, as reflexões levantadas ao longo da escrita mantiveram apenas em seu estado 
incipiente, o que propõe uma provocação para dar continuidade a esse debate.
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