Fernando José Pereira é um artista que
tem mantido uma actividade desdobrada
entre a produção artística propriamente
dita e uma contínua reflexão em torno
das possibilidades da arte se constituir
como território socialmente relevante.
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Docente na Faculdade de Belas Artes do
Porto, foi fundador com Cristina Mateus
e Miguel Leal da VIROSE (www.virose.pt),
uma das primeiras plataformas em rede
criadas em Portugal dedicada à reflexão
sobre as relações entre arte e tecnologia.
Há artistas assim. Não deixa de nos
surpreender que num universo determinado pelo êxito comercial e institucional,
ainda seja possível acompanhar trajectórias que se vão construindo à margem
da voracidade de um sistema demasiado
ávido da novidade pela novidade e de
uma espectacularização do acto criativo.
A actividade de Fernando José Pereira
desenvolve-se essencialmente a partir
dos anos noventa e abarca vários meios,
privilegiando a instalação e o vídeo como
mecanismos de uma revisão crítica da
própria crítica institucional. Consciente
das limitações de muitas das propostas
que se estruturam a partir da ambiguidade
que supõe trabalhar criticamente sobre
o aparato institucional desde uma falsa
exterioridade, este autor prefere uma
interacção activa com os modelos existentes, assumindo a sua hiper-codificação
e carga simbólica.
Assim, e por exemplo, são determinantes
no seu trabalho as alegorias que estabelece
a partir da similitude entre a competitivi-

dade no universo do alpinismo (que ele
conhece bem como praticante) e o universo da arte. Por esta via desenvolve uma
continuada e profícua investigação sobre
o conceito de sublime, da sua actualidade,
num contexto que se densifica mediante
a introdução das noções de utopia e
exílio como elementos omnipresentes
na sua obra. Num texto de 2004 intitulado
“A apologia da crise” o artista refere-se à
condição segundo a qual é possível uma
postura alternativa à massificação e ao
esvaziamento progressivo dos conteúdos
estéticos que nos são propostos nos
últimos tempos:
“Talvez uma das poucas tarefas que
ainda restam à arte contemporânea passem por esta constatação absolutamente
determinante: perante o vazio fashion da
produção corrente enredada em cumplicidades, a todos os níveis, com políticas de
socialização do sensível, uma arte reflexiva tem lugar para sobreviver, exactamente
por realizar esta nova emergência social:
despertar a atenção.
Em plena época de fobias comunicativas (pelo deslumbramento que a tecnologia desperta, sobretudo a numérica) e de
modas várias em torno da ideia de obra
como mercadoria, uma consciencialização
forte destes problemas requer, antes de
mais, um afastamento de toda e qualquer
ideia de autodidactismo e, pelo contrário,
um envolvimento experimental com sistemas complexos de pensamento.”
Palavras de 2004. Imaginaria o artista
quantos milhões de vezes a palavra crise
viria a ser repetida a partir de 2009?

Fernando José Pereira

Possibilidade e Urgência Discursiva
Miguel von Hafe Pérez

E acumulemos, sim, mas conhecimento e
perspectiva crítica para melhor enfrentar
os desafios do presente. Porque foi sempre
a partir do algures que as grandes mudanças se efectivaram.
Miguel von Hafe Pérez

Nota: O presente texto é uma versão adaptada
do texto de apresentação da exposição de
Fernando José Pereira “Aparentemente nada
se passa” realizada no CGAC em Santiago de
Compostela em 2011.
Refira-se, também, que por decisão pessoal o autor deste texto não escreve segundo
o novo Acordo Ortográfico.
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planos frontais de uma jovem estudante
(artista) grega que conta com detalhe
os efeitos que a crise que tem assolado
este país tem vindo a causar na sua
vida e na vida dos que lhe são próximos,
bem como no contexto alargado de uma
sociedade onde os extremos se vincam
em terrenos ideológicos opostos. A transparência do seu discurso é contrastada e
sublinhada com o carácter abstracto dos
segmentos de paisagem apresentados.
Não sabemos se se tratam de locais onde
as manifestações referidas pela entrevistada se desenrolaram, o autor não concede ao espectador qualquer tipo de indício
concreto de uma territorialização possível.
Mais do que imagens-índice, são imagens
que constituem contrapontos quase abstractos, como se disse, que ajudam a criar
um ambiente de crescente ansiedade: os
movimentos da câmara, seguindo planos
bastante fechados num ritmo vagaroso,
parecem detalhar cada palavra da jovem,
dando-lhes densidade e profundidade.
Esta des-sublimação da natureza
funciona, então, como alegoria de uma
des-sublimação do próprio fundamento
democrático que nos deveria definir.
Tempo de incertezas. Tempo de olhar
para as responsabilidades individuais.
Tempo de compreender que na radicalidade da arte, naquilo que ela nos permite
erigir enquanto pensamento visual divergente, se cria um discurso fundamental
para o equilíbrio questionante de um
real em processo de desestruturação
continuada.
Na campanha de um banco internacional que serviu de base para o vídeo
“The (distorted) mirror” lê-se com espanto
o seguinte título: “Uns dias especulo.
Outros só acumulo.” A ideia de uma
máquina (financeira) que nos proporciona
um contínuo acumular é de um cinismo
brutal. Essa máquina tem de se alimentar
algures. E esse algures somos nós.
Especulemos, sim, mas intelectualmente.

Everything is White Noise

A memória é, no entanto, curta. O neoliberalismo covarde impõe agora regras de
jogo que o cidadão comum não apreende.
A cidadania parece esgotar-se nos deveres
para com o estado. Quando o estado é
obrigado a intervir no sector privado, fá-lo,
curiosamente, com a mesma desculpa de
sempre: a defesa do contribuinte, ameaçando-o com cenários de colapso do
“sistema financeiro”, cuja opacidade se
tem manifestado na mais clamorosa das
formas possíveis no contexto nacional.
Este é o pano de fundo no qual a presente exposição de Fernando José Pereira
se movimenta. Os seus desenhos constituem um gesto-resistência à opacidade
da sociedade actual. São determinados
por um esforço continuado de trabalhar
numa técnica propositadamente lenta
e dificultosa, como que reclamando um
tempo dentro do tempo. Um tempo que
resiste, precisamente, à velocidade digital,
às verdades que se contradizem no dia
seguinte, à volatilidade das (in)certezas
que nos rodeiam. Por vezes enigmáticos,
remetem para uma visão complexa do
real, onde o questionar deveria ser mais
relevante do que as falsas assertividades.
O branco e negro que aí predomina reitera
um quadro referencial de uma certa
modernidade. Porque, no fundo, é dessa
modernidade que ainda bebemos a réstia
de dignidade civilizacional. Branco e negro
que ainda associamos aos processos de
construção da memória, tão vital na definição dos grandes desafios que esse legado moderno nos deixou (e aí a questão
central será, sempre, como evoluir para
democracias verdadeiramente participativas, já que nenhuma, verdadeiramente
nenhuma, alternativa parece viável e desejável no actual contexto sociopolítico).
O vídeo Novas da desolação é,
porventura, a peça central da exposição.
Pelo menos é a obra que lhe define o
tom geral. Aí, alternam imagens de uma
paisagem aparentemente devastada com

Fernando José Pereira

Se pensarmos com alguma distância,
a crise acompanhou a realidade nacional
nas últimas décadas, disfarçada unicamente pelos frequentes malbaratados fundos
europeus. Contudo, a crise de 2009 assumia uma dimensão que se viria a provar
demolidora. Percebe-se, agora, que as
estruturas democráticas nacionais estão
à mercê de entidades supranacionais,
sem rosto nem ideologia.
Esta é a grande questão. No início do
século XXI só se falava em globalização.
A globalização dos mercados, a globalização como devir multicultural, a globalização como novo paradigma de um mundo
já não dividido em dois grandes blocos
ideológicos. Começa, rapidamente, o
verniz a estalar. Associada a essa palavra
irrompe outra: deslocalização. Todo um
tecido industrial, ainda que precário, vê-se
arrastado em decisões de mesas de conselhos de administração que varrem investimentos realizados (por vezes com ajuda
dos próprios Estados) sem misericórdia
e com vista à optimização de lucros.
A Europa desliza lentamente para
um patamar de secundarização no plano
geoestratégico internacional, o que se
revela particularmente grave dada a incapacidade da classe política se erigir como
uma classe dirigente, sem temor aos
trambolhões e falcatruas que emanam
dos agora plenipotenciários mercados.
Vivemos uma época nefasta, na qual
predominam líderes partidários que foram
criados nas incubadoras das juventudes
partidárias, tecnocratas da política sem
qualquer sedimento ideológico. Se os
líderes europeus do pós-guerra souberam
construir uma ideia de Europa, ainda
que de espectros políticos diferenciados,
dos conservadores democratas-cristãos,
passando pelos sociais-democratas e
pelos socialistas, tal facto ficou a dever-se
ao pragmatismo que a devastação na qual
cresceram não deixava que outra alternativa se impusesse.
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Uma conversa entre
X. Lois Gutiérrez Faílde
e Fernando José
Pereira realizada
entre 2011 e 2015

Fernando José Pereira

Enigmas
na Zona
Suja ou Um
Animismo
de Alta
Definição
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FJP — O projecto nasceu da necessidade
de tornar visíveis algumas das preocupações teóricas com que me debato diariamente no meu contacto intenso com
a tecnologia, nomeadamente, a digital.
Uma ressalva inicial, contudo: este projecto não se apresenta como contraponto
da manualidade ao universo tecnológico,
bem pelo contrário, ele é produto de
inúmeras manipulações digitais antes de
se apresentar como desenho.
A complexidade processual presente
contrasta largamente com a, aparente,
simplicidade da sua apresentação. Mas aí
reside um dos inte-resses que me motivam
à sua construção: a sua simplicidade medial é unicamente ilusória pois um olhar
mais atento revela todos os processos
que lhe são inerentes e, mesmo, a impossibilidade operativa de tal processo não
ser pré-existente. Ou seja, encontramo-nos
perante obras puramente digitais —
em sentido figurado e, também, literal.

FJP — Esta é uma constatação importante
para o desenvolvimento do meu trabalho.
A noção esclarecida do cerco a que
estamos sujeitos por parte da codificação
binária, seja nestes desenhos, como na
fotografia, no vídeo ou na pintura mas,
também e sobretudo, na nossa vida
quotidiana. Existem formas diversas de
co-existir com esta nova condição digital
da vida, pela parte que me toca prefiro
este relacionamento desencantado e
céptico mas, contudo, interessado em potenciar possibilidades que daí advenham.
Quanto aos trabalhos, eles exalam uma
espécie de exterioridade perante toda a
contextualização binária de onde provêem
mas é essa tranquilidade que permite estar
in ou out como vontade própria. Mais não
seja, pelo gozo supremo de, a partir da
utilização intensa da tecnologia numa
espécie de mergulho deliberado no futuro,
produzir as possibilidades de lhe resistir.

XLG — Falas em “obras puramente
digitais”, mas o rigor do meio em que
se apresentam estes desenhos (grafite
sobre papel) aludem a outros âmbitos,

XLG — Creio, ainda, que esta convivência
entre o digital e o manual auspiciam
outra relação entre contexto e obra.
Estes trabalhos parecem criados a partir
de uma certa tradição neo-conceptual,

para tentar situá-los, mas mais que cifrar
o seu alcance no contexto da instituição,
aspiram a um questionamento geral
da existência no interior dos avatares
do tardo-capitalismo.
FJP — A ideia, desde o seu início, é a de
um work in progress constituído de forma
cinemática, quer dizer, cada desenho
(100 x 140cm) apresenta-se como frame
de um todo provisório que vai constituindo
ficções diferenciadas a cada montagem
daí o crescente número de trabalhos instalados. A condição precária que se
lhe encontra associada é outra das noções
importantes para o projecto. Os desenhos
são expostos sem nenhuma protecção,
mas essa é uma das suas mais valias:
libertos de qualquer registo aurático
de preservação continuam, na parede,
a sua condição de simples frames de uma
qualquer ficção cinemática, e todos sabemos o que dizia Benjamin a propósito
do cinema...
O outro grande ponto de partida é,
obviamente, o relacionamento intenso
com a herança conceptual, nomeadamente, com o registo da escrita. A construção
de frases, seja como legendas de um qualquer filme, seja como statements mais ou
menos obscuros, apresenta uma particular
relação com a prática pós-conceptual,

quer dizer, com aquelas práticas que,
depois de um início frio e calculista,
conseguiram produzir um discurso que
contém no seu âmago, para lá da ruptura
conceptual, um ajuste necessário a um
contexto que é o da arte contemporânea.
Refere, com acerto, Peter Osborne a este
propósito que o legado crítico da arte
conceptual consiste na combinação de
quatro pontos fundamentais: a indispensável mas contudo insuficiente dimensão
estética da obra; a sua necessária
conceptualização; o requisito crítico da
utilização anti-estética de materiais estéticos; o carácter radicalmente distributivo
da unidade da obra e a sua consequente
inestabilidade.
XLG — Acreditas então que essa
“utilização anti-estética de materiais
estéticos” está mais focada no formal
ou no complexo mecanismo discursivo
destes desenhos.
FJP — A utilização de materiais estéticos
não se restringe unicamente ao formal,
as palavras, a partir da arte conceptual,
têm que ser obrigatoriamente consideradas
como material estético. É na conjugação
dos dois universos, que não podem ser
separados, que se corporiza a dimensão
do trabalho como produtor de discurso.
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digamos manuais. Qual é, então,
o enquadramento desta convivência
aparentemente tão paradoxal?

Fernando José Pereira

XLG — Como se poderia entender,
à partida, o perfil deste teu projecto
novo de desenho?
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XLG — Como se pode considerar essa
importância que acentuas ao formal?
Creio que é interessante focalizar essa
noção do formal nos teus desenhos
já que, de algum modo, participam na
tradição pictórica com que o teu projecto
artístico se começou a desenvolver
no início dos anos noventa....

XLG — Em três vídeos teus recentes,
“art statement #21 (nature’s deceiving
nature)”, “art statement #22 (the sublime
politics as politics of sublime)” e “art
statement #6 white (all that is solid
no longer melts into the air)”, vemos
como se redefine uma certa retórica de
resistência a partir da neutralização da
narração. Há uma espécie de contracção
da expansibilidade convencional da arte
contemporânea, alheia à sua autoimunidade, como um olhar mais distanciado.
FJP — Os vídeos fazem parte de uma
série que ainda continua e que se quer
confrontar directamente com o nosso
tempo. Designei-a como “art statements”
exactamente pelas mesmas razões que
te dou na resposta anterior. Contudo, no
caso específico do vídeo, eles constituem
uma aproximação à realidade muito mais
intensa que os desenhos mas, apesar
dessa qualidade, apresentam um elevado
grau de estranheza. Mas é a partir dessa
estranheza que se pode continuar a questionar o real no interior da arte, esse olhar
distanciado que falas apenas corporiza
a possibilidade acrescida de lucidez.
Escrevi há muitos anos que o que me

fascina no exilado é a sua possibilidade
de poder olhar de fora. Ora aqui estamos
na presença de objectos que, pela estranheza que exalam, se podem aproximar
sem grandes riscos da realidade que
querem questionar. A não ser assim seriam de imediato consumidos pela bulimia
imagética da comunicação.
XLG — Uma estranheza que extravasa
essa “irrepresentabilidade” da arte
de que falam autores como Ranciére
ou Alain Badiou, entre outros, e que
transforma a representação no seu
contrário. Ou seja, quer me parecer que
essa estranheza de que falas desactiva
a atonia consensual da produção de arte
actual, gera uma tensão política ante a
acomodação generalizada (e a sua torpe
espectacularização) da radicalidade
de certas propostas estéticas.
FJP — Uma das ambições que tenho
para o meu trabalho é colocar questões
que têm a ver com o relacionamento
complexo que as obras de arte mantêm
com o contexto político que as envolve.
A diversos níveis que não só aquele
comummente apelidado de arte política
pois dessa rotulação não me interessa
sequer aqui falar. Antes, daquelas obras
que de forma “humilde” renunciam, quase

paradoxalmente, ao bright side maioritariamente ambicionado.
Um distanciamento que as mantém
alheadas das luzes intensas que emanam
das chamadas “propostas críticas” e,
naturalmente, consensualmente aceites.
A opção situa-os num território de dissensão
e, por isso mesmo, não utilizam a arma de
arremesso político como base de lançamento para reconhecimento e legitimação
internas — porque no fundo as opções
maioritárias na arte contemporânea têm
sempre um cunho crítico ou não fosse
esse, talvez, o domínio mais estranhamente consensual do nosso tempo.
Ser consensualmente crítico, ou dito de
forma mais crua, pura e simplesmente
não o ser. Aquilo que, de forma muito
clara, Jacques Rancière refere como sendo
a produção de estereótipos como modelo
crítico para os estereótipos a criticar.
XLG — É essa mesma estranheza que
mobiliza esse imaginário glaciar, essa
iconografia do norte nos teus vídeos?
FJP — O árctico está lentamente a transformar-se num lugar obsoleto. A ideia de
obsolescência mostra-nos o deslocamento
que é produzido em algo na sua relação
com o tempo. Algo torna-se obsoleto
quando a sua condição já não representa
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FJP — Pelas razões que já fui dando
anteriormente não creio que se possam
integrar em qualquer tradição pictórica.
Pelo menos não penso neles desse modo.
Quando me refiro à forma, refiro um centro
nevrálgico para a arte, a sua marca identitária. Mesmo quando a arte quis extremar
o relacionamento com a forma, como
no célebre statement da art as idea as
idea nunca conseguiu tal intento. A ideia
de forma que por aqui passa é, por isso
mesmo, uma espécie de sinónimo para a
arte, por muito longínquo que queira estar,
e estou, mentalmente dos procedimentos
formalistas. Já que falas dos noventa
a “pintura” que fiz nessa altura remetia,
quase exclusivamente, para fora da pintura, eram capas de catálogos, bilhetes de

museus, cartazes, quer dizer tudo aquilo
que está para lá da própria pintura...

Fernando José Pereira

Não devemos, por isso esquecer nunca
que o discurso dos artistas, por mais
complexo que seja, se corporiza sempre
em formas.
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FJP — A palavra crise, como se sabe,
ocupou a totalidade do espaço, parece
ser ao mesmo tempo a culpada de tudo e,

afastamento do actual deslumbramento
tecnológico, para que se ofereçam como
segredos (enigmas) oferecidos à sua
desocultação pelo artista e, finalmente,
como ambição maior, conservar o tempo
como convite implícito à reflexão, condição
necessária e complexa nos tempos que
correm, à própria existência da arte.
XLG — Ao ver as novas peças que se
encontram agora expostas em Coimbra
tive a sensação que o teu discurso está a
desenvolver-se num espaço que se pode
entender de duas formas: ou como
radicalização da tua particular desprogramação política-ontológica do tardo-capitalismo ou como uma espécie de
fechamento epistemológico da tua
própria lógica produtiva. Contudo,
penso que ambos os posicionamentos
são, na realidade, dois gestos na mesma
direcção: esta em que parece teres
encontrado a tua voz e o teu lugar discursivo. Como é que relacionas este novo
conjunto de obras aqui apresentadas com
a produção dos últimos cinco anos?
FJP — Talvez o maior interesse tenha sido
na pesquisa em torno da problemática
do Tempo. Neste intervalo temporal tive
uma experiência impressionante que foi
o encontro numa pequena localidade do

norte da Islândia (onde me encontrava em
residência artística) com dois irmãos que
me mostraram como o seu entendimento
da nossa relação com o Tempo foi determinante para a preservação da memória e
da manutenção das categorias temporais,
hoje tão ameaçadas neste tempo de temporalidades digitais alimentadas quase em
exclusivo por fluxos financeiros. Os irmãos
islandeses mostraram que não devemos
andar a reboque desta temporalidade digital. Podemos estabelecer outras matrizes
para a nossa relação com o Tempo.
Foi o que tentei fazer com o vídeo que intitulei “The man who wanted to collect Time”
a partir da minha experiência com eles.
A preservação do Tempo é, talvez,
nos dias que correm, dos elementos
mais politizados que a arte pode conter.
Tenho estado a trabalhar a partir de uma
noção que surgiu de um olhar mais analítico à palavra “paragem”. Esta contém
no seu interior dois verbos antagónicos:
parar e agir. Com esta constatação tenho
experimentado uma série de possibilidades que remetam directamente para
uma possibilidade de resgate da ideia
de contemplação, digamos, agora activa.
Uma contemplação que se opõe declaradamente à velocidade contemporânea e
que reivindica o Tempo como necessidade
absoluta para fruição do objecto artístico
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XLG — Na tua exposição de 2004
em Santiago de Compostela (Auditório
de Galicia) estabelecias, a partir do
teu trabalho, uma chamada de atenção
acerca do regime estético do tardo-capitalismo tendo como ponto de partida
a complexidade como condição prévia
a uma experiência estética. Propunhas
uma certa desestabilização sobre o
“olhar direcionado” actual de que fala
Hal Foster, uma espécie de saída
estratégica. (O título do teu texto para o
catálogo dessa exposição já era mais que
significativo: “Apologia da Crise”). De que
forma se poderá falar numa espécie de
manutenção desta posição no teu projecto seguinte em Santiago, agora no CGAC
(Centro Galego de Arte Contemporânea)?

também, de um outro ponto de vista, uma
desculpa, salvadora, para tudo aquilo que
não se pode realizar. A minha apologia
da crise deve ser entendida segundo a
etimologia da própria palavra utilizada
inicialmente no âmbito médico, quer dizer,
o momento critico é aquele onde as
coisas se decidem: ou para um lado
ou para o outro. É nesse lugar fronteiriço
que tenho tentado estar.
A complexidade como condição é
algo de que não abdico e é, talvez, uma
das maiores armas que o meu trabalho
tem para poder continuar a existir: como
possibilidade crítica de toda a superficialidade em que a arte contemporânea
se envolveu. Algo que designei como possibilidade desanestésica, quer dizer, como
reacção à anestesia formal e conceptual
onde nos encontramos. A etimologia da
palavra anesthesia conduz a uma simplificação da negação da beleza. Contudo,
nos nossos dias, a sua aplicação operativa orienta-se no sentido da anulação da
dor. Entre a negação da estética e a negação da dor podemos construir uma outra
noção que lhe é exterior: a desanestesia,
que se rege por esta estrutura de desocultação da dor (real) e da beleza (realidade).
As estruturas complexas do saber que
querem estar presentes na construção
destas imagens tencionam permitir o seu

Fernando José Pereira

o presente mas que continua, apesar
disso, a fazer acto de presença. Esta é,
na minha opinião, o actual estado do
árctico. O árctico, tal como o conhecemos
está a desaparecer e essa situação
transforma-o numa espécie de ruína.
As ruínas como todos sabemos são
um território privilegiado para a alegoria.
É aí que eu quero trabalhar.
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FJP — As últimas obras que fazemos são
sempre as que nos são mais chegadas.
Nesse sentido, sim, este vídeo pode ser paradigmático deste momento. É um trabalho

XLG — Parece-me que neste vídeo existe
uma condensação de todos os elementos
que consigo identificar no teu trabalho:
a criação de contextos trans-espaciais,
a narrativa distopica mas estritamente
ligada à veracidade trágica dos acontecimentos, o rigor e a austeridade formal, a
abordagem do real desde uma óptica não
retórica... e, talvez o som, que se afirma,
agora, como um novo elemento (embora

já muito presente em Permafrost...)
mais estrutural e menos secundário que
em outros trabalhos teus. Que papel tem
agora o som na produção dos teus vídeos?
FJP — O som sempre teve uma importância determinante nos meus vídeos.
Entendo que o som pode exercer uma
função de espessamento da narrativa que
não é, de modo algum, de descurar.
Existe um caso muito curioso de um compositor alemão chamado Hans Eisler que
me impressionou imenso. Ele era, como
tantos outros, um músico — comunista —
que, como tal, teve que fugir ao nazismo.
Emigrou para os Estados Unidos e aí tentou entrar no território dos compositores
de bandas sonoras para a indústria do
cinema, obviamente sem sucesso. A sua
condição nunca o permitiu. Produziu, contudo, umas pérolas musicais que afirmam
essa capacidade de que falava: adensar
a narrativa com o som. Dedicou-se a fazer
bandas sonoras alternativas para filmes
produzidos em Hollywood. Talvez as mais
conhecidas sejam as que compôs para
o filme “As vinhas da Ira”. O que é verdade
é que as imagens se transfiguram quando
passamos dos sons originais para os que
ele compunha e afirmam o poder imenso
que o som pode ter em conjunto com
as imagens.

Neste filme em particular o som foi
composto utilizando, pela primeira vez,
sonoridades do real e sons compostos — musicais poderemos dizer — num
conjunto que quer acentuar a asfixia que
as imagens corporizam. É algo que nunca
tinha introduzido num trabalho. Sempre
senti a necessidade de me afastar dessa
espécie de condição, ao mesmo tempo, de
amabilidade e de facilidade que é ouvires
uma música a acompanhar as imagens.
Creio que debilita de forma inevitável o
filme. Só que agora a situação alterou-se.
Sou eu (com mais dois cúmplices) que
componho os sons e que os ajusto aos
meus desígnios podendo assim evitar
essa aproximação aos territórios da amabilidade que a música nos vídeos quase
sempre corporiza. Ou seja, à complexidade
dos sons do real decidi acrescentar a densidade dos sons sintéticos que crio numa
tentativa de todo. Em paralelo com as imagens potencia os meus objectivos, neste
caso, adensando a ideia de desolação que
é proposta desde logo no título.
XLG — Em que medida a tua participação
em projectos não estritamente artísticos
(Haarvöl) tem tido influência nos teus
últimos trabalhos?
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XLG — Creio que a definição desse lugar
atinge o seu paradigma no vídeo “news
of desolation”. De certo modo aparece
como uma possível síntese formal
e argumentativa (mas também política)
do teu trabalho. Achas correcta esta
minha abordagem?

importante para mim. Apresentou-se como
uma espécie de inabalável reacção a um
email de uma amiga grega que me explicava a situação por que estava a passar
em Atenas. Quando o li tive a sensação
que se tratava de um poema trágico.
De imediato pensei que tinha que fazer
algo com aquilo. Pedi-lhe se o lia para
uma câmara de vídeo. Com as imagens
da sua leitura e as que fazia de uma
espécie de paisagem desolada construí
uma dupla narrativa de sentir benjaminiano: por um lado a terra desolada por
onde passou o “progresso”, mas também
os vencedores; pelo outro uma narração
arrepiante de uma realidade também ela
profundamente desolada. Duas narrativas
que seguem em paralelo e que se fundem no final do filme num plano vertical,
de cima para baixo e que se afunda
na desolação. Não há saída possível.
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e, ao mesmo tempo, uma obra que
incorpora o Tempo como coisa palpável,
quer dizer, que deliberadamente busca
um relacionamento complexo — no nosso
tempo quando se dá pelo tempo, este
torna-se num fardo — que é determinado
por uma certa (outra vez) inexterioridade,
agora, temporal.
Ao mesmo tempo, fomos literalmente
assaltados pela crise profunda que ainda
nos encontramos a atravessar. Tão forte
foi o seu impacto que não houve como
escapar. O lugar que ocupo é o lugar da
resistência. Sempre foi mas agora é mais
visível, talvez como consequência dessa
emergência com que sou confrontado
diariamente, seja aqui ou em Espanha
ou na Grécia. Não gosto do que vejo e isso
reflecte-se necessariamente no que faço.
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FJP — Essa é uma questão que tem sido
foco de imensa discussão no seio do projecto. Eu recuso, por princípio, a hipótese
performativa. O que temos tentado fazer

máquinas ou, no limite, na maçã de uma
tampa de computador. Uma das nossas
apresentações incluiu uma experiência
radical de imersão: a sala totalmente
negra e sons que se espalham por ela,
de repente uma barreira lumínica que
ofusca durante alguns segundos o público
e, de seguida, escuridão total de novo.
Funcionou em pleno. Uma outra hipótese
que temos explorado, dada a característica cinemática da música é a realização
de peças áudio-visuais em que não existe
nem ilustração nem preponderância
de um medium relativamente ao outro.
Estes elementos áudio-visuais têm
contem-plado uma aproximação a um
imaginário próximo da arte, diria eu,
por deformação profissional...
XLG — Mas mudemos de assunto; quero
destacar algo que me parece da maior
importância: a “narrativa” deste vídeo
é esmagadora... é inevitável que falemos
de uma possível analogia com a situação
recente que se viveu e vive hoje em
Portugal. Já anteriormente falei de uma
radicalização discursiva e quero insistir
nesse facto. Quando estivemos juntos
no Verão passado falámos muito sobre
questões referentes à nova visualidade
que a maquinaria imaginária do capitalismo se encontrava a acarretar. Foi uma

tarde deliciosa em que nos dispusemos
a conversar sobre os últimos (e não tão
últimos) escritos de Jonathan Crary.
Depois de ler as tuas sugestões de
leitura fiquei muito ligado a uma nova
percepção que não tinha quando vi os
teus desenhos pela primeira vez.
Agora, e tendo como horizonte os novos
desenhos que apresentas, estou tentado
a vê-los na lógica daquilo que Crary
afirma ser uma black projection (imagens
sem conhecimento do seu dispositivo,
porque projectadas a partir da face
posterior do écran...). Comecei a ver os
teus desenhos como uma revelação deste
dispositivo atraindo uma nova figuração
do real que em si mesma já é, igualmente,
uma estrutura do real: uma fantasmagoria,
um “animismo de alta definição” como
refere o filósofo Ignacio Castro. As tuas obras parecem mover-se agora nesse espaço
interdito, entre a ilusão e a aparição, entre
a barbárie e o solipsismo, nessa inexterioridade que já exploras há tanto tempo...!
FJP — Ainda bem que referes o Crary
pois estes últimos trabalhos estão muito
ligados ao pensamento que ele aborda no
seu último livro. Como já referi, a questão
do Tempo e as consequências nefastas
que a sua compressão tem produzido
no nosso tempo. A opção por uma prática
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XLG — E, sobretudo, uma questão que
surge cá do fundo: como integras essa
espécie de viragem performativa na
prática e definição dos teus trabalhos?

é introduzir elementos que me parecem
interessantes para se discutir a valência
performativa para a chamada música
electrónica (campo onde este projecto se
integra). Existe uma noção mais ou menos
generalizada de que estas prestações
performativas são pobres: temos em cima
de um palco um músico a operar com
máquinas, diria que em alguns casos se
parece mais com um cientista que com
um artista, e imagens normalmente generativas a passar em fundo. Ora, nada disto
me agrada, nem a prestação do músico
é estimulante (nada que se compare com
a energia, por exemplo, de um concerto
rock), antes de mais, porque grande parte
do que se ouve é pré-gravado e posto
em concerto com uma pequena parte de
intervenção live e, depois, porque as imagens são quase sempre muito aborrecidas
e previsíveis. Perante tal cenário, temos
optado por fazer as nossas “apresentações” de forma completamente disruptiva:
ninguém no palco. Os músicos estão a
operar com os técnicos a diversos níveis:
na mesa de som, na mesa de luz e no
controle das imagens. Uma prestação que
queremos imersiva e que possa potenciar
uma situação quase contemplativa. Uma
atenção total nos sons (e, por vezes nas
imagens que os acompanham) em vez de
uma aborrecida e ensonada atenção em
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FJP — Tem tido imensa influência.
Diria mesmo que nunca imaginei que esta
nova faceta musical tivesse um tal peso
na minha vida actual. A minha participação
neste projecto (Haarvöl) tem sido pautada
por uma aproximação às formas de fazer
saber que busco na arte. De tal maneira
que achei, inclusive, pertinente que nesta
exposição estivessem presentes, em
projecção de grandes dimensões, alguns
vídeos que realizei para o projecto.
A experimentação em torno do som tem
trazido elementos novos que são de grande
importância: desde a abertura medial que
induzem até a uma postura colaborativa
que transforma o trabalho solitário de
atelier numa negociação contínua entre os
três elementos do projecto. É, sobretudo,
ao nível do vídeo que essa influência se
tem vindo a acentuar, o que não quer dizer
que não consiga estabelecer uma fronteira
entre as duas facetas do trabalho.
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FJP — Esse vídeo de que falas teve um
enorme ciclo temporal na sua produção
que aqui se eleva a 11 anos. E, contudo,
ele necessitou desse tempo para fazer
sentido. As palavras que lá se ouvem são,
textualmente, uma leitura de um anúncio
do Lloyd’s Bank. Em 2002 quando peguei
nele pela primeira vez não teve o impacto
que agora, em plena crise financeira,
poderá ter. É um texto premonitório e nestes casos o tempo encarrega-se de lhe dar
razão. Pelo meio e, apresentada no final
do ano passado numa outra exposição,
realizei um outro trabalho que me demorou
um ano a terminar: trata-se de fotografar
todos os dias ao longo de ano, quer dizer,
365 dias/fotos uma mesma paisagem.
Imagens de um vulcão na Islândia que
pretensamente seria o próximo a ter uma
erupção. A minha peça confronta o espectador com o Tempo e a sua passagem
a vários níveis: aquele que é determinado
pela visibilidade das diferenças introduzidas pelo tempo nos vários períodos
do ano mas, também, uma temporalidade
de esperança que se vai adiando pacientemente ao longo de um ano: o título

da peça: “Oh shit! one more year and not
a single sign of another attack on global
capitalism” remete para esse maravilhoso
fenómeno natural que foi a erupção de
um outro vulcão em 2010, também na
Islândia, ter provocado mais danos ao
capitalismo global que toda a resistência
tentada. É preciso, acima de tudo, ter
paciência, isto é, dar tempo ao tempo.
Ou, como diz o personagem do meu vídeo
“The man who wanted to collect Time”:
I’ll been trying to collect Time since 1996
and Time now said to stop. And you know,
you’ve got to respect Time.
XLG — Já estás no lugar de um começo
ou a finalizar algo? Com a volta da manualidade (por exemplo nos desenhos) fico a
pensar que encontraste o teu lugar expressivo (uma palavra hoje incómoda na arte)
mais autêntico e definido. É esse o lugar?
FJP — Por mais estranho que te possa
parecer deveremos acrescentar aos desenhos também as pinturas recentes que
tenho feito em panos negros. Um elemento
novo que me está a interessar muito e que
estou empenhado em continuar a desenvolver. São pinturas que se querem imiscuir
no real, pelo menos de forma alegórica,
quer dizer, apresentam-se como “ruínas”
de outras situações e no campo semântico

apontam, pelo menos é o que penso,
para fora do próprio campo da pintura:
são panos que se aparentam aos que
são utilizados nas manifestações mas são,
ao mesmo tempo apenas resquícios dessa
condição pois a pintura é negro sobre
negro e a invisibilidade é imanente à sua
condição objectual. Estou a experimentar
com algumas frases mas, também, com
imagens que são ampliações de tramas
tipográficas — como as utilizadas na impressão dos jornais. Aqui a invisibilidade
do negro sobre negro é aprofundada pela
quase impossibilidade interpretativa.
Apenas a grande distância e com luz
muito especial. Como diz o T. J. Clark num
dos seus livros, são imagens que buscam
uma deliberada dificuldade e profundidade que as retira do universo amável da
comunicação. E, contudo, esta opção pela
complexidade que vês na manualidade
é acompanhada no trabalho, imenso, que
tenho feito ao nível do vídeo e dos sons.
A procura e a postura são exactamente
as mesmas. Como dizes, talvez seja o
meu lugar, pelo menos provisoriamente.
Mas é verdadeiramente um lugar que quer
ter uma identidade e uma forma de estar
e que, por isso, o afasta dessa condição
especular dos não lugares metafóricos,
ou não, que corporizam em larga escala
o nosso quotidiano contemporâneo.
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XLG — Não posso desligar o que dizes do
vídeo “the (distorted) mirror”. Nunca antes
tinha percebido que algumas das tuas

obras, como este vídeo que agora referes,
foram realizadas em ciclos de criação e
produção tão longos. Temos falado muito
pouco desse aspecto...!

Fernando José Pereira

quase quotidiana de desenho é, para
mim, uma forma de resistir a este Tempo
maquínico e, não, não quero ter nenhuma
posição anti-tecnológica, quero é estar,
como dizes, numa posição de inexterioridade. A manualidade do desenho
corporiza uma temporalidade estendida
e isso interessa-me muito, mais até que a
própria manualidade a que não me encontro particularmente ligado. Mas é através
dessa relação intensa com a construção
dos desenhos — que no meu caso são
deliberadamente complexos e de difícil
execução — que podemos introduzir essa
noção interessantíssima que Bataille tanto
gostava do “gasto inútil”. Num tempo em
que somos confrontados diariamente
com a ideia de empreendedorismo, de
crescimento, de produção como noções
positivas eis que nós, enquanto artistas,
gastamos o nosso tempo inutilmente.
É, em termos políticos, um enorme statement, na senda do livro de Crary, quer
dizer, não reivindico apenas o sono como
“zona libertada” mas a totalidade do trabalho artístico que desenvolvo no atelier,
seja ele de tendência mais manual, ou
não e realizado durante o dia ou a noite.
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FJP — Sim! Não me dou mal com essa
definição de mim próprio...
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XLG — Poder-se-á tomar essa complexidade a que aludes com o teu trabalho
como naturalização de uma confluência
entre uma estrutura teórica determinada,
um posicionamento político consciente,
inclusive, das suas contradições e o exercício da própria actividade artística?

Everything is White Noise
P.32/33

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.34/35

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.36/37

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.38/39

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.40/41

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.42/43

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.44/45

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.46/47

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.48/49

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.50/51

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.52/53

Fernando José Pereira

Everything is White Noise
P.54/55

Uma opção declarada pelas possibilidades abertas pelo “estar fora”, metáfora
importante para a condição de distância
necessária ao acto de reflectir. E, como
sabemos, a reflexão, necessita de tempo.
Há já alguns anos que venho trabalhando a partir de uma noção que surgiu
da palavra “paragem”. Nela descobri
a existência de dois verbos antagónicos:
parar e agir e, a partir dela aprofundei
o pensamento em torno de uma ideia
renovada de contemplação, agora activa.
Uma contemplação que ao reivindicar a
possibilidade de parar, age em simultâneo
na produção reflexiva. Todas as obras que
agora se mostram o tentam à sua maneira
singular. As narrativas propostas, os jogos
de linguagem, a deliberada dificuldade
a que se remetem são disso prova visível.
O consumo excessivo de imagens,
de sons, do todo informacional tornou-se
primeiro cacofónico e depois pandémico,
quer dizer, ruído branco. As obras presentes na exposição anseiam imiscuir-se nesta
condição para dela se apropriarem, quer
dizer, reivindicar, de novo, o significado
original de white noise, mesmo que e só
— por óbvia impossibilidade — metaforicamente: estar de fora desta emissão e,
nessa situação, então poder dizer, sem problemas, de todas elas: all are white noise.
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Na escolha de um título transparecem,
quase sempre, os vários graus de significação que este transporta para o interior
da exposição ou da peça. Aqui não há
excepção. O título escolhido “everything
is white noise” contém significados amplos que se reflectem nas várias peças
apresentadas.
A noção de white noise remete para
aqueles espaços de tempo em que, de repente, ficávamos fora da emissão televisiva
e se materializava no écran uma espécie
de ruído visual largamente reconhecido
por todos. Como em outros casos, também aqui, o digital matou o white noise
televisivo, coisa analógica por excelência.
Quer dizer, o white noise é, hoje, apenas
mais um dos símbolos da obsolescência
tecnológica ultrapassada pela voracidade
binária que hoje domina.
Obsoleta parece ser, também, a nossa
presente relação com o tempo. A instantaneidade actual coloca enormes problemas
a qualquer tipo de aprofundamento que
determine uma ideia — obsoleta — de
tempo alargado.
As várias peças apresentadas nesta
exposição remetem lucidamente para esta
categoria desde diversos pontos de vista:
a partir da ideia alargada de série que se
prolonga por anos de trabalho; do recurso
a uma forma de fazer — o desenho — neste
caso ligado directamente ao delicioso gasto inútil (como diria Bataille) de tempo ou,
então, para a produção videográfica com
intencionalidades temporais evidentes
ao corporizar a ideia de um princípio,
um meio e um fim.
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