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Durante o período de quatro meses (agosto-novembro) atuamos com o projeto "preta" em 
uma freqüência de encontros semanais perambulando, sensibilizando, arquitetando, 
azucrinando, sexualizando intensamente por diversos lugares do Centro Cultural São Paulo, 
explorando um processo performativo como ferramenta mediativa.

No início o contato com a indumentária "preta", com os espaços, com as pessoas parece ter 
estabelecido um caráter explicativo, didático ao gerar questionamentos das pessoas aos 
performers e uma tentativa de esclarecimento... Aos poucos foi-se percebendo a presença 
e o silêncio que o trabalho inspirava e moldava nos corpos dos "performediadores". Muitas 
perguntas ainda, sempre e tanto, mas o mote "deciframe e te devoro" seria mais 
interessante?

Permanência, vivemos por muito tempo nesta instituição, percorrendo muitos lugares, 
familiares e estranhos a nós mesmos, promovíamos ações ninja (quem nos havia pertimido 
entrar na biblioteca causando tanto alarde?! ou mesmo na administração!?). Teria isso 
gerado alguma intimidade ou afetividade com os habitantes destes ambientes? ou com os 
próprios ambientes?, vazios...

A "preta" pode ser uma sombra de qualquer um, uma entidade refinada, um tanto fascinante 



e emblemática. Aos poucos foi-se redescobrindo diversas nuances dessa persona fashion, 
caráter que a acompanha desde seu surgimento – a "preta" foi concebida pelo estilista e 
artista Alex Cassimiro por volta de 2011 sendo criada para o editorial "season of burla" –, e 
aos poucos fomos moldando e sendo moldados, construindo, compondo com estudos de 
poses, com o anexar de acessórios, a insistência nas referências de moda, do voguing 
(dança surgida em clubes gays dos Estados Unidos a partir de formas estilizadas de fotos 
da revista vogue) e com referências nos trabalhos dos artistas Lygia Clark, Hélio Oiticica e 
Lygia Pape.

"Nossa que bonita!... Ai que susto!... Posso tirar uma foto?... O que é isso que vocês tão 
fazendo?... A gente apelidou vocês de sombras do mal... Posso botar a mão aqui?... Olha, 
ela tá posando... Opa, foi mal, tá loco, é homem... Vô tirar seu véu! Não, I don't wanna show 
you my face!... Oi, eu sou o Hugo gostoso... Isso é uma arte de vocês?... Posso fazer uma 
pergunta? Tão protestando contra o quê?... Vocês vêm aqui todo dia?... Qual se nome? 
Preta? Ah, todas chamam Preta?… Ah que interessante! Muito interessante... É um trabalho 
de arte inacabado… Parabéns viu, pelo trabalho de vocês!..."

Estas são algumas falas, arrepios, sussurros, berros que ecoam pelos ouvidos das "pretas" 
durante as elaborações performativas em uma pesquisa de gestualidade, brincadeira com o 
espaço, manipulação de acessórios. Parece-nos que estudar perfomaticamente um modo 
de mediação poderia trazer alguma noção de cura de estar abandonado, de não ser visto, 
de estar no espaço sendo útil ao espaço, novamente, de sensibilizar o espaço. Quem media 
o quê? A "preta" nos media com o público? O público media a "preta" com a gente? A gente 
media o público com o espaço? O espaço media a "preta" com a "preta"? O público media a 
gente com espaço?

O que fica depois de uma jornada como esta? Como mediar um trabalho de arte? Mediar é 
criação? Mediar o que pra quem? Podemos compartilhar uma experiência diretamente ligada 
a corpos, diversas relações que perpassam signos políticos, místicos, artísticos, de 
inconsciente e consciente coletivo, de afetividades, relações étnico-raciais... Talvez o que de 
mais interessante se possa dizer de experiências como esta é a multisugestão de 
linguagens, de idiomas, de entradas e saídas, de multisubjetividades que surgem, que estão 
por aí, os diversos habitantes do Centro Cultural São Paulo, os dançarinos de Hip Hop, os 
de Key Pop, os mendigos que ali moram, os jogadores de xadrez, os estudantes nas 
bibliotecas, os pré-vestibulandos, os funcionários, os seguranças, os diversos artistas...
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PRETA, um projeto, acontecimento, uma indumentária, uma causação, o 
puro enigma, segredo às avessas, um vulto, anonimato, um amontoado 
preto, roupa, vestimenta, segunda pele, burka, enveloping garment, 
parangolé, assustadora, sedutora, esquisita, engraçada, um blefe, criadora de 
um certo ambiente, tensão, no ar, dinâmica, esquiva, top model, ninja, sapo-
boi, grilo, alimento pra sensação, textura, volume, silhueta, variação de tom, 
dança, desfile, um bando, uma gangue, terapia, ataque, estátua, esfinge, 
torre de babel, tastes, drag queen, vogue, blink, scream out, digging a hole, 



carving it out, landscape, instalation, moving sculpture 

Ela participa desses eventos que emergem rapidamente, 
flashes, poses, faces...; promotes private small talks about what's that she's 
doing, get engaged into collective issues; She fights, seduces, loves, se 
sente afetuosa por alguns, assustada, amedrontada com a abordagem de 
outros. 
Fica colada ali, recortada naquele lugar enquanto recebe pequenos 
delliveries, the exhibition is right what seh is. 

A PRETA 
A PERFORMANCE 
A MODA 
A MEDIACAO 
A ARTE 
O CORPO 
AS COISAS
AS QUESTOES 
AS DUVIDAS 
O MUNDO 
NOSSA ERA
O QUE IMPORTA 
A BACIA
O SAPATO 
AS FALAS
O QUE MOVE
O QUE AFETA 
A AFETACAO 
O SEXO 
A PREGUIÇA 
O DESEJO 
O BOCEJO 
A PORRADA
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