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Davi me fez voltar os olhos para a enciclopédia, aquela que não tenho mais diante de mim. Epicuro. Ficou a 
palavra, que separada da segunda parte, me dá um sentido para ir buscar: Epi. Nesta vez, como na anterior, 
nos encontramos para conversar sobre os trabalhos que Davi apresentaria na exposição. E sobre os quais 
eu escreveria. Davi veio em casa, preparei um chá de hortelã. Pensei logo na sua primeira proposição, a de 
ser um “servidor”. Por um momento eu seria também, por ser escuta, e depois escrita. A pedido dele eu 
poderia solicitar de mim aquele altruísmo manifesto nas suas realizações como permissividade da própria 
vida.  Há aí uma espécie de cuidado, como diz Epicuro, ou uma atenção – um “exame cuidadoso” das ações 
no cotidiano. 

 

Na conversa de sábado, Epicuro é uma das palavras que Davi traz consigo. Eu, que não posso voltar à minha 
enciclopédia procuro então no lugar comum da internet um pouco sobre este filósofo (e seu livro) que 
estará disposto no “Recanto para o sublime (II)”. Epicuro, me conta Davi, fora citado num dos livros que eu 
mesma li como um dos motivadores da escrita de “Repartir um corpo” (refiro-me a “A felicidade, 
desesperadamente” de André Comte-Sponville). Porém, assim de pronto não me lembrava. Fui ver quem 
era em outras fontes - não posso verificar pois o livro está nas mãos de outro amigo, emprestado.  

 

O novo convite conduz a este texto. E eu, como tentativa de arquivo, invisto na poiese que existirá entre 
cada um dos novos quatro trabalhos. Aqui na exposição se vê ora alterados, modificados, refeitos. Nada 
sem sentido, um pequeno ajuste reinscreve o já realizado, por isto digo-os “novos”. Demarca-se um novo 
momento para aqueles acontecimentos, ora ativados via vídeo, via fotografia, via este texto que com eles 
dialoga e procura encontrar seu próprio topos entre as matérias sensíveis. 

 

Epi. A obra acontece no momento. Davi arranja um recanto, traduzido “ambiente” para sentar-se e deixar 
ser uma obra em acontecimento (refiro-me ainda ao “Recanto ...”). Eu, como escritora desta nova matéria 
sensível que se desdobra sobre os trabalhos, escrevo a partir de uma palavra separada, tal como na 
lombada de uma enciclopédia em montagem. Quanto tempo de leitura seria necessário para ser epicurista 
com fidelidade? Para além dos sentidos reservados e daqueles de uma leitura livre, um Epi/momento 
apareceu, um momento em que o ordinário se converte em maravilhoso. Em que se cuida para converter 
um em outro. Ou seja, o seu desafio. 

 

Davi me conta de como tem pensado sobre a desmaterialização das obras. Natural que assim as tome, visto 
que as flores que oferece têm também sua vida efêmera. São doadas ou emprestadas, pode-se dizer, junto 
com uma pequena nota, como um lembrete de cultivo daquela beleza, inserção sobre seu cuidado, e não o 
descarte imediato. E as flores anunciam o tempo ao redor de si. “Do altruísmo das flores” desafia e 



circunscreve o tempo de acontecimento da obra, visto que a beleza da flor, essa que ela “doa” aos nossos 
sentidos, é muito mais longa que o tempo de vivê-la. 

 

Manifesta-se aí um interesse entre os tempos de acontecimento da experiência sensível - e por que não 
seu topos - , e da mesma forma, a razão do acontecimento dessa experiência. Onde e como se 
compartilham flores, trilhas no mato, trechos de livros??  

 

Me conta da caminhada no litoral, da chegada ao final de uma “rua sem saída” e do maravilhamento de um 
encontro (“Utopias possíveis”). Daí que a “utopia”, de uma forma, parecia dobrar-se sobre o epicurista: só 
percebe aquela experiência o homem  que desnuda o olhar dos excessos que poderiam recobri-lo, que faz 
da experiência sensível seu próprio meio de conhecimento. E, se noutro momento formos tomados 
daquela “invenção do cotidiano” (Michel de Certeau) poderemos olhá-la aos sentidos de um epicuro sábio, 
que não espera, mas que age em arte simultaneamente atento àquele onde e quando, sempre como 
possível, se configurará um arrebatamento que nos removerá da realidade ordinária. A utopia pode ser, 
nesta forma, levar constantemente à vida a normalidade estranha das coisas extraordinárias.  

 

Desviando um pouco desta afirmação ainda em formação, me lembro o que disse Davi sobre o livro de 
Joseph Beuys, que temia perdê-lo no “Recanto...” (poderiam roubá-lo?). O livro dura. E deverá durar ali por 
uma razão especial. O livro tem outra vida (distinta das flores?) e dá sua matéria ao mundo da mesma 
maneira que ele, artista, o faz. O livro apresenta a obra e as escolhas do artista, doações extremas, feitos 
virtuosos daquele excesso de vida. Por outra via, a beleza das flores que também está sempre lá, mesmo 
que eu não as veja, me faz sugerir que uma aproximação só pode ser desejada como esta com o livro: 
concebe-se o momento, mesmo que de efêmero se faça. Eu trago o livro para perto de si porque ele traz 
consigo um tipo de poiese que perdura sem ocaso até o momento em que eu o feche. E depois. U-topos. 

 

 “É tolo pedir aos deuses o que se pode conseguir sozinho.” 

Epicuro. 

 

(pensei em deixar a citação assim mesmo, no final) 

 

Maio de 2009. 

 

 


