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Relato - 30.05.12 

Por Francieli Garlet 
 

Cheguei ao prédio por volta das 14h, neste momento Lucas Silveira começava a 

instalar o seu trabalho em uma das salas.  

Junto a alguns integrantes do Coletivo (Des)Esperar segui até a Gare da Estação, 

para organizar novamente o material pertencente a obra Movimentos de Espera, que 

havia sido espalhado pelo vento e pela chuva na noite anterior. Enquanto estávamos 

colando novamente as publicidades antigas que havíamos colado ontem, um senhor que 

passava por ali parou para visualizar parte do material que já se encontrava fixado na 

parede. 

Neste intervalo de tempo em que organizávamos o trabalho, mais precisamente 

às 14h45min, o trem dá o ar de sua graça. Nós (Francieli, Tamiris e Fábio) e mais duas 

mediadoras do evento (Mirelle e Ana Claudia) experienciamos o primeiro movimento de 

espera: sentamos no banco reservado para a performance e esperamos o trem passar. 

Outro trem passa meia hora depois, neste momento também está conosco outra 

integrante do coletivo, Andressa, o trem desta vez segue no sentido contrário ao 

primeiro, e em certo momento para e começa a recuar, para que os vagões se alinhem. 

Nos arredores do prédio, Sérgio May se posiciona numa escada para fotografar a 

rua de cima de um dos postes de luz, o trabalho Postecópio consiste em dar a ver a visão 

que o poste tem da rua, em diferentes momentos. Às 15h30 já se encontra instalado o 

trabalho de Lucas Silveira, três corações bovinos pendurados a pingar sobre um pano 

branco. Neste Momento Rebeca Stumm acaba de chegar da rua com a performance 

coletiva Trem. 

Numa das salas do prédio, Alexandre Antunes inicia a instalação da obra Subway 

Teletransporte. No andar de baixo Luana Andrade dá continuidade à obra Construção, 

inserindo roupas no trabalho. 

As 16h Adriana Tabalipa se dirige ao local onde iniciará sua performance, entre o 

prédio e a Gare da Estação. Utilizando-se de diversos rolos de fita cromo dá início à 

performance. Alguns minutos depois, Ralfie Heinsch se aproxima do local para também 
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iniciar sua performance, que se desenvolve na Gare da Estação através da dança e 

retorna até o prédio. Alguns dos alunos da escola, que fica localizada ao lado do prédio, o 

espiam pelas janelas. 

Integrantes do Coletivo Bacanikas, numa das salas do prédio, trabalham em sua 

obra Publicação - publicaciones, publicações. Mirieli Costa continua a performance Obra 

enquanto Gérman Toloza faz as medições necessárias para fixar sua pintura nas paredes 

de uma das salas que ficam localizadas no andar de baixo do prédio.  

Por volta das 17h Benjamin Costa começa organizar sua instalação Legitimar. 

Bianca Scliar, na parte externa do prédio, também começa sua instalação Insuspensões, 

na qual, através de recortes em papel vegetal, sugere corpos em movimento. Segundo a 

artista é quase impossível representar um corpo em movimento, tendo em vista que a 

cada instante o movimento modifica os contornos dos corpos. Nos recortes suspensos 

por um fio, esse movimento começa a se instalar nos corpos (produzidos em papel 

vegetal) através do vento, e vai modificando seu posicionamento, desenhando em si 

mesmo com a própria sombra projetada pelo sol outros contornos, é um corpo que nunca 

é o mesmo, um corpo em movimento.  

Entre as 17h30min e as 18h, o Coletivo (Des)Esperar distribuiu convites para o 

público presente a fim de que este se dirigisse à Gare da Estação para esperar o trem, 

cuja passagem era esperada entre 18 e 19h. As 18h05min, o trem avisa que está 

chegando, neste momento aproximadamente 16 pessoas contemplam sua passagem. A 

performance de Adriana Tabalipa, que ainda estava acontecendo, permeia o espaço 

ocupado pela performance coletiva de esperar o trem, e de certa maneira se mistura a ela 

por alguns instantes. 


