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Ж

Foi Bcubico

Capitalismo artista e um espaço cultural mantido por artistas

Começar um texto sobre a experiência de criação do Cineclube Ima-
gem-Pensamento no Bcubico dando alguns contornos do capitalismo e 
de seu complexo global de estetização e modelização de todas as esferas 
da vida hoje é justamente por  considerar-se que o agenciamento de 
forças e relações (institucionais, afetivas e políticas) ali produzidas foi 
um gesto de qualidade outra. 

Na caracterização feita por Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, a atual 
etapa do capitalismo está marcada pela estetização de todas as esferas 
da vida. Um modo de produção em grande escala de bens e serviços 
com fins comerciais, mas “com um componente estético-emocional 
que utiliza criatividade artística”.1 
 

1
LIPOVETSKY, Gilles e SERROY, 
Jean. La Estetización del Mundo 
– Vivir en la época del capitalismo 
artístico. Buenos Aires: Anagrama, 

2015.

2
BIFO, Franco Berardi. Generación 
Post-Alfa – Patologías e imaginários 
en el semiocapitalismo. Buenos Ai- 
res: Tinta Limón Ediciones, 2010.

Atentos a essa e a outras caracterizações do processo capitalista 
e do lugar ocupado pelas operações artísticas na sua reprodução, 
“o movimento criativo provê força de trabalho ao semiocapitalis-
mo”2,  as relações no espaço tentavam ser autoconscientes desse 
automatismo e instaurar um modo de mútua afetação e apoio. 

Longe de reduzir a caracterização do capitalismo nos dias atuais 
aos modos do sistema que organiza e regula o mercado da 
arte – estando ele obviamente contemplado por tal definição-, 
a ideia de capitalismo artísta trata de requalificar e atualizar 
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“um novo ciclo [do capitalismo] marcado por uma relativa 
desdiferenciação das esferas econômicas e estéticas, pela 
desregulamentação das distinções entre o econômico e o 
estético, a indústria e o estilo, a moda e a arte, o divertimento 
e o cultural, o comercial e o criativo, a cultura de massa e a 
alta cultura: doravante nas economias da hipermodernidade, 
essas esferas se hibridizam, se misturam, se curto-circuitam, 
se interpenetram.”

os complexos artifícios estéticos e semióticos assimilados pela totalidade 
dos processos e das relações no modo de vida capitalista. 
É um truísmo que as operações no campo “específico” da arte, princi-
palmente na assim chamada arte contemporânea  , operem nessa chave.

3
A arte contemporânea se define 
por um novo contexto social global 
no qual indivíduos ricos sem voz 
nem voto (que abdicaram de seus 
postos como gerentes industriais ou 
comerciais em favor da burocracia 
dos CEOs) buscam certa identidade 
cívica por meio da filantropia esté-
tica. Nessa moda interatuam com 
uma nova economia social de ser-
viços desempenhados por artistas, 
críticos e curadores - serviços com 
um capital simbólico que descansa 
na capacidade de comercializar com 
uma aparência de “contemporâneo”. 
A arte contemporânea se converte, 
assim, na estrutura social definida 
pela dialética entre um novo jet 
set privado e um jet proletariat  
Cuauhtémoc Medina em What 
is Contemporary Art? New York: 
Stenberg Press, 2010. 

4
 NUNES, Kamilla. Espaços Autôno- 
mos de Arte Contemporânea. Rio 
de Janeiro: Editora Circuito, 2013

5 
Entrevista de  Raphael Cuir a Pierre  
-Michel Menger disponível em 
francês em: https://www.artpress.
com/2013/10/24/entretien-avec-
pierre-michel-menger-par-raphael-
cuir/ (acesso em 20/08/2020) 
a entrevista foi  traduzida por 
Edson Barrus e publicada na 
revista Entrenós Contemporâneos, 
barrusMÀIMPRESSÃOeditora, 
Recife, 2014.

O que os autores pretendem ao definir o atual capitalismo como 
criativo ou transestético é justamente notar os efeitos desse 
modus operandi quando estendido a um conjunto de caráter 
multiforme e multipolar de instituições, espaços e relações 
manifestos numa multidão de setores e ramos de produção. 
O modo estético como operação teria, na etapa atual desse 
processo, avançado sobre domínios mais ou menos heterogêneos, 
que englobam produtos e imagens, integrando a dimensão do 
gosto, do prazer e do entretenimento.

Nas palavras de Lipovetsky e Serroy (2015):

O Bcubico definido por seus criadores/mantenedores, yann 
beauvais e Edson Barrus, como “uma plataforma para germinação, 
reflexão e difusão de experiências artísticas que utilizam o digital 
como meio ou que se aproximam conceitualmente desse universo 
e de seus modos de agir”   instaura-se e herda modos próprios 
da cultura digital. A escolha de trabalhar com a ecologia dos 
meios digitais e com as práticas culturais desse contexto (desvios, 
hackeamentos e curtos circuitos) já elabora de partida, para e 
com o espaço, uma sugestão prática ao “competitivo e desigual 
mundo da arte”.

4

3

5
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O compartilhamento, o código aberto, o potlatch e, no limite a gratuidade 
se encontram nas práticas apresentadas em Bcubico e contra-arrestam 
o universo simbólico da economia da escassez (re)produzida no mal 
chamado “mundo da arte”.
Esse conjunto de elementos, somados às experiências pregressas dos 
fundadores do espaço – o Espaço Experimental Rés do Chão e as Qua-
rentenas Açúcar Invertido no caso de Edson, e de yann ter participado do 
movimento de squats na Europa, ser ativista da causa gay e co-fundador 
da distribuidora Light Cone e da sessão Scratch, em Paris - atesta, dá 
vazão e consequentiza (Hélio Oiticica) as condições de possibilidade 
para a instauração de um projeto com essas características. Os entendi-
mentos e os serviços prestados por ambos em instituições do campo da 
cultura em geral e da arte em específico, bem como  o reconhecimento 
dos limites dos contornos institucionais pré-definidos e na maioria das 
vezes fixos, colaboraram para essa estruturação (movente) do projeto.
Bcubico não foi um museu, claro. Pensando no museu como aquele 
“espaço de fetichização orientado à elevação espiritual do público 
democrático... revestido de ritos, de solenidades, de certo clima sacro 
(silêncio, recolhimento, contemplação) em que  se impõe como templo 
laico da arte” (LIPOVETSKY e SERROY 2015, p.55, em nota). Tam 
pouco foi uma galeria, entendida como uma instituição partícipe do 
complexo ecossistema das artes cujos pares laterais são as casas de leilão, 
as feiras de arte e os colecionadores. Uma entremeada teia na qual o 
artista ocupa a posição central, ainda que não privilegiada. Também 

não foi uma galeria, porque é em seu ambiente que se produz, 
reproduz e amplia, na maioria das vezes, as táticas e as estraté-
gias de circulação de mercadorias (materiais e imateriais) e de 
sensações singulares igualmente escasseadas. 
A galeria é agente partícipe desse mercado e opera equilibrando 
forças – a depender da sua influência6, acúmulos de poder, 
prestígio e capital – nesse ecossistema de produção de valor. 

É nela também que ocorre a operação de legitimação de certa 
produção artística a partir de valores e critérios (autenticidade, 
procedência, materiais, raridade, origem, etc.) atribuídos pelo 
mercado. A atuação política da galeria,  portanto,  é não só realizar 

6
Em Sobre el arte contemporaneís-
mo, Francisco Ali-Brouchoud diz 
algo interessante sobre as galerias: 
“Neste conxexto, no mercado inter-
nacional de arte, as pequenas gale-
rias atuam como currais de artistas 
jovens suscetíveis de se converterem 
em marcas, que logo serão tomadas 
pelos donos das grandes ligas (Ga-
gosian, Saatchi, etc.), quem farão 
subir ou baixar o valor de suas obras 
à vontade de acordo com o ritmo dos 

negócios globais.”
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a relação exposição>venda>valor, mas também oferecer as condições 
de possibilidade e o lócus onde se performa uma série de demandas e 
disciplinamentos estruturados por rígidas bases calcadas, e recalcadas, 
nos privilégios de origem interseccional (classe e questão racial)  cujas 
bases reproduzem as relações competitivas, meritocráticas7, hierárqui-
cas, elitizadas e especializadas do sistema arte como um todo.   

Aspectos esses centrais para a reprodução do campo artístico, 
como bem colocou a artista Andrea Fraser (2013):

“Essa primeira demanda para suprir a reprodução do campo 
é condicionada pelo próximo nível de demanda: aquele inves-
tido com interesses relacionados a disputas competitivas entre 
artistas, curadores, críticos, galeristas, etc. Disputas para se 
manter e melhorar suas posições, seus status profissionais 
em comparação com seus pares; para impor o princípio de 
status, ou seja, sua legitimação e o critério de valor pelo 
qual a posição dos outros será definida - essas disputas são 
a dinâmica pela qual o campo se reproduz”.8

Em Bcubico diferentemente, o que se tentou foi a adoção de 
táticas, comportamentos e códigos da ética hacker herdada 
das práticas ligadas à cultura digital, na qual ao contrário da 
orientação para a produção de mercadorias e sua circulação, 
o que se produz é conhecimento, e o objetivo é sua partilha. 
Nesse ponto residiu a diferenciação mais radical em relação 
às galerias.

Tal posicionalidade em relação ao ecossistema das artes foi 
em parte possibilitada pela independência estrutural e ope-
racional do Bcubico em relação ao status quo do sistema arte, que, 
como se sabe, opera num loop autocentrado e fechado. A necessidade 
de autoreprodução do campo chocava com os propósitos do espaço. 
Na adoção dessas táticas se expunham, simultanemente, a fragilidade 
e a potência da ação. Dali igualmente advinham suas dependências 
(Estado, investimento privado) e brotavam suas interdependências 
(solidariedade de artistas, acesso à arquivos e instituições).

7
A meritocracia é o sistema pelo 
qual certas pessoas emergem 
como líderes e vozes dominantes 
pela acumulação de seu mérito. É 
um sistema de governo e liderança 
que tem como premissa a ideia de 
que a habilidade natural é o melhor 
meio para avaliar e recompensar 
sucesso – e é a habilidade natural, 
ignorando as condições pelas quais 
qualquer subjetividade é produzida, 
que deve ser encorajada e recom-
pensada. PHILLIPS, Andrea. Notas 
de uma Europa decadente: mérito, 
invenção e igualdade nas artes em 
Jornal Nossa Voz, n. 1018, 2018, 
São Paulo.

8
FRASER, Andrea. Como prover um 
serviço artístico: uma introdução. 
Revista Carbono, 2013.
Disponível em: http://www.re-
vistacarbono.com/wp-content/
uploads/2013/09/Como-prover-um-
-servi%C3%A7o-art%C3%ADstico-
-uma-introdu%C3%A7%C3%A3o-
-Andrea-Fraser.pdf
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9
Referência ao texto de Edson Bar-
rus Foi Performance, publicado no 
Dossiê Arthur Leandro, na revista 
Arte& Ensaios 38, em homenagem 
ao artista-ativista e pai de santo. 
Conheci Arthur ainda em 2008 e  
participei de uma ação pública da 
Rede [Aparelho] em Belém do Pará, 
e foi uma bela surpresa saber em 
Bcubico da relação de amizade entre 
Edson e Arthur.

Do Cabo ao cúbico

O contato inicial com o espaço físico do Bcubico na rua Marquês 
de Herval, no centro do Recife, foi pura casualidade. Aquela rua 
ficava no caminho da barraca de coco verde gelado, na frente da 
Casa da Cultura. Perambulando pelo acalorado centro da cidade, 
eu e Carla buscávamos sombra e água fresca. Um adesivo, ou 
algo assim, colado na parede, ao lado de uma grade semiaberta 
e a escada, chamou nossa atenção.... 
A escada, que poderia levar a uma loja de conserto de celulares, 
um cabaré, bar, ou coisa qualquer, nos convidou a subir.

Recém-chegados a Pernambuco, e já vivendo no Cabo de Santo 
Agostinho, vínhamos de uma estadia de um ano num vilarejo em 
Oaxaca, México. Ali nos situamos, graças a uma bolsa do Ministério 
da Cultura, para realizar nossas teses (práticas) de conclusão do 
mestrado na Universidad de las Artes (Argentina). Revém Natura – 
CI.NE (Cinema Natural Expandido) – a tentativa de produção de um 
cinema bio-centrado, bio-ritmado, em contato com o não humano. 
Uma experiência prática de incorporação do perspectivismo ameríndio 
no sistema-cinema. A experiência de situar esse sistema – desde a 
película super8 (jogada e recuperada do mar) e seus dispositivos (tela, 
projetores) – numa simpoiésis (fazer com) com o sistema vivo, com 
a água, o mar, o “ambiente”. Uma singela tentativa de demolição da 
falsa cisão natureza/cultura, uma sugestão de cinema antropofágico, 
“antropofagia: deglutir o ambiente” (H. Oiticica).

A chegada ao Bcubico surpreendeu...  

VALIE EXPORT, no Recife?!

Não foi museu nem foi galeria; o espaço, simplesmente, foi Bcubico.9
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A surpresa advinha da percepção – ainda que recém-chegado à cidade –  
de que no contexto local, era ainda escassa10 a inserção e o entendimento

10
A publicação da edição 13 da 
Revista Tatuí,  em 2011,  que versa 
justamente sobre os cruzamentos 
do cinema e das artes visuais, é um 
esforço que vale ser ressaltado. Nela 
inclusive consta um texto de yann 
sobre VALIE EXPORT. A produção 
de Paulo Brusky, Daniel Santiago, 
Jomar Muniz de Brito são também 
três antecedentes considerados aqui. 
O espanto se referia principalmente 
à minha recente volta ao Brasil 
depois de anos de autoexílio entre 
Argentina e México. Logo depois 
da chegada ao Recife, conheci 
alguns cineastas e artistas locais 
com cruzamentos entre cinema e 
arte e com alguns deles participei 
da refundação do Co.Lab (https://
coliriolaboratorio.wordpress.com/) 
dedicado à autonomização do 
trabalho em celuloide.

11
A questão dos microcinemas, ci-
neclubes e espaços “alternativos” 
será tratada num tópico específico.

12
O cinema convencional, que dora-
vante chamaremos de “forma ci-
nema”, é apenas a forma particular 
de cinema hegemônica, vale dizer, 
um modelo estético determinado 
histórica, econômica e socialmente. 
Trata-se de um modelo de repre-
sentação: “forma-narrativa-repre-
sentativa-industrial” (M.R.I., termo 
cunhado por Claudine Eizykman), 
modelo representativo-institucional 
(M.R.I, empregado por Noel Burch) 
ou “estética da transparência” (utili-
zado por Ismail Xavier). André Pa-
rente. A Forma cinema. Variações e

do filme como prática artística. A produção de filmes na cidade 
operava principalmente sobre a ideia de indústria em sua escala e 
modus operandi. Já a distribuição usava o crivo da falsa dicotomia 
comercial/cinema de arte, sendo a esse último dedicados os 
cinemas de rua existentes na cidade e financiados pelo Estado, 
espaços “alternativos” ou sessões nos horários diferenciados nas 
salas de cinema, em sua maioria localizadas em shopping-centers 
e também nos cineclubes.     

No plano ético-estético-político os trabalhos locais, em sua 
imensa maioria, redundavam na “forma-cinema”.    
Os filmes da produção local, quando chegavam a ser distribuídos 
em circuito, eram escoados por esse mainstream “alternativo” 
supracitado.
A distribuição, via de regra, começava pela legitimação desses 
filmes com a presença, e por vezes premiação, nos festivais do 
centro da Europa (Cannes, Veneza, Berlim, Locarno, etc.). 
Logo, da valorização/reconhecimento nesses espaços passava 
ao escoamento/consumo local e mundial.
O processo se encadeava (em loop fechado) com o financiamento 
da mesma produção por um sistema de fomento do setor 
audiovisual (garantido pela lei 15.307/2014), que com orçamento 
e regulação própria se diferenciava das demais artes. Em 
suma, na existência de uma exposição de VALIE EXPORT na 
cidade, realizava-se uma importante ruptura na monocultura 
da produção/consumo local – de forte traço hegemônico e 
patriarcal –, que se via simultaneamente colocado em relação com 
uma prática do cinema expandido criado sob uma perspectiva 
feminista e estética minimalista.  

Ao se entrar em Bcubico, via-se numa TV sobre uma mesa de 
escritório Ping Pong de EXPORT...   

11

12

13
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Rupturas In  MACIEL, Katia(org.)
Transcinemas.Rio de Janeiro: Ed. 
Contra-capa, 2009.

13
Refiro-me aqui ao trabalho Touch 
Cinema / TAPP und TASTKINO de 
1968 exposto em loop no Bcubico 
nessa ocasião. Trata-se de um regis-
tro de uma ação na qual o público 
era convidado a tocar os seios da 
artista através uma caixa coberta 
com um pano, como se fosse um 
pequeno palco e presa à parte su-
perior do tronco de VALIE.

14 
As experiências cineclubistas 
narradas em entrevistas com os seus 
criadores estão bem documentadas 
no livro Memória Cineclubista de 
Pernambuco, de Gê Carvalho, org. 
Isabela Cribari. Recife: Ed. Nano 
Produções, pg. 7, 2012.

Atravessando a exposição e chegando à cozinha, no fundo do 
espaço, tomamos água, que foi, afinal, o que nos trouxe até aqui. 
Daquele dia em diante, fizemos muitas vezes o percurso de 
quatro horas em transporte público, do Cabo ao Bcubico.

Pensamento-cinema: Cineclube imagem-pensamento

A história do cineclubismo em Pernambuco é larga e remonta 
aos anos 1940, quando “Pedro Salgado Filho promovia, em sua 
casa, exibições de filmes nacionais e estrangeiros. Esta iniciativa 
era conhecida como  Cine Siri”. Depois dessa iniciativa, foram 
muitas as ações que seguiram em contextos diversificados e 
periodicidade variada.14 
Para o propósito do texto, as experiências dos anos 2000, marca-
damente o cineclube Barravento, que congregou grande parte 
dos então estudantes da geração que logo passaria a produzir 
trabalhos em filme na cidade, bem como experiências mais  
institucionais, como o Cineclube Revezes, na Universidade 
Católica de Pernambuco, e o Cineclube Dissenso, no espaço 
do Cinema da Fundação (Fundação Joaquim Nabuco), valem 
ser rememoradas.
Os cineclubes citados, por mais que tivessem em comum com o 
Imagem-Pensamento o elemento da auto-organização e programação 
coletivizada, sem hierarquizações e funções fixas, guardavam pelo 
menos duas importantes diferenças em relação a ele.
A primeira é que a história de suas programações foi marcada por filmes 
cult, clássicos de gênero e por vezes trabalhos ainda não estreados no 
circuito “alternativo”. No caso do Cineclube Barravento, há, inclusive, 
uma história que ficou conhecida de uma sessão fantasma (sem anúncio 
do filme) e pirata, que projetou o filme Dogville, de Lars Von Trier, 
baixado da internet, antes de sua estreia comercial. Revisitar a história 
dessas práticas cinematográficas comerciais “alternativas” não estava 
entre os propósitos do Imagem-Pensamento. A segunda marcada 
diferença é que o Imagem-Pensamento operava dentro de um espaço 
cultural mantido por artistas, e não em instituições de ensino superior 
ou espaços adaptados, como comumente ocorre em cineclubes em 
geral e nos exemplos do contexto local.
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Citar o espaço, não é marcar a diferença pela reivindicação ou aceitação 
dos limites das arquiteturas adaptadas e seus efeitos na qualidade da 
projeção e som – o que no Bcubico e aparentemente nas demais ações 
nunca foi um fator limitante. A diferença aqui é que os propósitos do 
cineclube estavam imbrincados com as práticas e contornos predefinidos 
pelo projeto Bcubico. 

O debate sobre o lugar social do artista, da mobilidade de posições e do 
processo econômico que caracterizou o cooperAtivismo de diferentes 
gerações de cineastas experimentais – tais  como o icônico exemplo 
de Jonas Mekas, que além de ser poeta e cineasta, fundou e editava a 
revista Film Culture criou a Film-makers Cooperative (Cooperativa de 
Cineastas) e a Film-makers Cinemateque (Cinemateca dos Cineastas) e 
posteriormente a Anthology Film Archives; Rose Lowder e sua experi-
ência de criação do Archives du Film Experimental d’Avignon (Arquivo 
do Filme Experimental de Avignon) na França; Bruce Baillie, cujas 
exibições “informais” de filmes levaram à formação da Canyon Cinema 
e da Cinemateca de São Francisco na Califórnia; Mike Hollboom, 
co-fundando o Pleasure Dome no Canadá; vários cineastas e artistas 
na formação da CORCINA15, no Rio de Janeiro; Malcolm Le Grice na 
London Film-Makers’coop; ou mesmo a ação de yann beauvais e Miles 
McKane na criação da distribuidora Light Cone – nos habilitou 
a pensar o cineclube como uma tática diante do ecossistema da 
arte e da cultura local. 
O cineclube atuou também como produção de condição para a 
partilha dessas experiências cinematográficas menores e como um 
gesto contra a invisibilização instaurada pelo consenso estético 
e político em torno da forma-cinema.
Como se nota, foi como uma “subdivisão prismática” do projeto 
Bcubico que se instaurou o Cineclube Imagem-Pensamento. 
Sua existência e sua singularidade emergem numa dupla articu-
lação: a de ampliação ao acesso (digital) – em vários casos com 
legendas inéditas em português16 – a uma série de trabalhos que 
lidavam com o campo do cinema de modo híbrido17 e impuro   
por um lado e, por outro, a manutenção de parte da estrutura 
física do espaço.18 

15 
A Cooperativa dos Realizadores 
Cinematográficos Autônomos 
funcionou entre 1978 e 1983 e 
produziu filmes muito diferentes 
entre si, como é o caso de Associação 
de Moradores do Guararapes, de 
Sergio Péo, Vocês, de Arthur Omar, 
Os Sonacirema, de André Parente, 
Deixa Falar, de Iole de Freitas ou 
ainda o Guarda-Chuva Vermelho, de 
Lygia Pape, entre vários outros. Ver 
texto de Lucas Parente no catálogo 
do Dobra Festival Internacional de 
Cinema Experimental, 2018. 

16 
Ainda que a tradução e a criação das
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legendas tenha sido considerada 
desde o início do projeto e de ser 
quase um truísmo no circuito de 
distribuição, a existência e a partilha 
delas com os cineastas presentes 
nos programas se mostraram um 
procedimento interessante como 
modo de retribuição (somado aos 
aluguéis em alguns casos) pela exi-
bição dos filmes.

17
Line Describing a Cone, de Anthony 
Mcall, e Conical Intersect, de 
Gordon Matta Clark, poderiam 
ser esse liame entre a escultura o 
sitio-específico e o filme Secondary 
Currents de Peter Rose, um elo 
instável e inconciliável entre a 
linguagem verbal, o texto como 
imagem e a representação do fluxo 
de pensamento, por exemplo. 

18
Com vários anos passados da ação 
cineclubista, sinto que o Cineclube 
também poderia ser considerado 
como um desdobramento do “ficar 
cavucando”, escutando e sugerin-
do a ausculta dos processos de ou-
tros artistas procedimento central 
da performance arTTrainee, que 
também aconteceu em Bcubico. A 
publicação arTTrainee: Cartografia 
de Agenciamentos Esquizoanalíticos 
no Ensino Aprendizagem em Arte, 
.txt texto de cinema 2017, aborda 
as diferentes experiências ocorridas 
entre 2001 e 2017 da prática artística 
de Edson Barrus. 

19
Mateus Moura (cineasta e cineclu-
bista): https://cinemateusmoura.
blogspot.com/2013/08/oficina-de-
-formacao-cineclubista-na.html 
consultado em 22/08/2020

A ação cineclubista se ligava, portanto, a uma ecologia de práticas 
artísticas e de educação não formal e horizontal preexistentes no 
espaço, que mantinha forte relação com a acepção de cineclube 
como uma ação em que:

O Imagem-Pensamento como essa singularidade co-extensiva 
ao Bcubico, organizou-se como interface capaz de acessar o 
Estado – que, por razões institucionais e limites diversos nos 
entendimentos dos editais públicos locais sobre o “lugar” e a 
função de um espaço artístico no campo ampliado da cultura  
dava acesso intermitente e limitado a seus recursos em outras 
linhas de financiamento.

Artista: instituição e a precarização

A linha que conecta a experiência do Bcubico a todas as expe-
riências institucionais, financiadas pelas políticas públicas da 
cultura no Brasil, é a relação dos artistas com o Estado. Periodizar 
essa aproximação partindo do período do regime autoritário 
brasileiro, não é borrar a diferença de uma atuação naquele 
contexto histórico de ditatura cívico-militar de outra no “Estado 
Democrático de Direito”. Também seria inocente sugerir que o 
mesmo poderia ser feito hoje, em 2020, numa infindável pan-
demia e com o Brasil na vanguarda da dissolução de direitos e

 “(...) o que se busca é a instauração do espaço da aprendi-
zagem, onde não existem hierarquias, mas a troca de conhe-
cimento. O filme como esfinge e o cinema como enigma 
revelam o percurso eterno dos peregrinos, que, em roda, 
desejando se descobrir, trocam impressões acerca dos mis-
térios partilhados. O cineclube é um produtor de imaginário 
e, ademais, um estimulador do senso crítico. Receptivo e 
ativo, num movimento constante em busca de equilíbrio”.  19

20
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da instituição de um Estado Suicidário21 em que “matar-se” 
significa um modo de se instituir de modo autoritário e acirrar 
a produção de “desordem” e mortes. Porém, é no uso tático de 
entendimentos, acordos e da percepção do lugar simbólico que 
ocupa a arte no convencimento público, no processo de abertu-
ra  , e da promoção do “acesso à cultura” no processo demo-
crático, que reside a possível sincronização entre os diferentes 
períodos históricos e as experiências instituintes levadas a cabo 
por artistas. 

A localização geopolítica de Bcubico no Nordeste do Brasil 
– ainda que como exposto acima os backgrounds dos artistas 
fundadores não se limitem somente as experiências do contexto 
nacional– permite uma homologia entre suas experiências, táticas 
e operações para logo caracterizar a radicalização das diferenças. 

A experiência do NAC da UFPB, criado em 1978 pelo crítico 
de arte Paulo Sergio Duarte e pelo artista Antônio Dias, e 
a do Núcleo de Arte e Cultura da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (NAC/UFRN) em 1979, e do seu Setor 
Multimídia em 1983, (JORDÃO, 2018 p.1) poderiam ser dois 
exemplos dessas experiências instituintes. O elemento comum 
entre as experiências – de Bcubico e dos Núcleos – é por um lado 
o fato de a sua criação, implementação e manutenção ter sido 
de artistas (e intelectuais, no caso dos NACs) e por outro que:

20 
O cineclube foi financiado pelo 7o 
Edital do Programa de Fomento à 
Produção Audiovisual em Pernam-
buco (2013-2014) do Funcultura-
-Pernambuco.

21
SAFATLE,Vladmir. Bem vindo ao 
Estado Suicidário, São Paulo: Edi-
ções n-1 coleção pandemia, 2020. 
Dísponível em: www.n-1edicoes.org 

22
A pesquisadora e curadora Fabrícia 
Jordão define três períodos claros na 
relação dos artistas com o Estado 
Autoritário: um momento de 1964 
a 1968, de 1968 a 1974 e de 1974 até 
a abertura em 1989. É no terceiro 
período que ocorre a interferência 
assumida – estratégica e proposi-
tiva – nos processos e instâncias 
que influenciavam a produção ar-
tística desde a sua conceituação, 
a formação/ensino, a circulação e 
inscrição social dos trabalhos. Mais 
em:  JORDÃO, Fabrícia Cabral de 
Lira. As atuações e contribuições ins-
titucionais de artistas e intelectuais 
no campo das artes visuais duran-
te o período da redemocratização 
brasileira (1974-1989). 2018. Tese 
(Doutorado em Teoria, Ensino e 
Aprendizagem) - Escola de Comu-
nicações e Artes, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2018. DOI: 
10.11606/T.27.2018.tde-22102018-
185518. Acesso em: 24/08/2020.

“percebe-se nesses projetos a tentativa de estabelecer um 
programa que procurava, simultaneamente, apoiar os artistas 
locais – através do fornecimento de ações de formação, de 
materiais e espaço para trabalhar –; construir um espaço vol-
tado à reflexão, produção e difusão da arte contemporânea; 
viabilizar a realização de projetos e a circulação de diversos 
artistas com pouco trânsito nos ambientes universitários 
naquele momento”. (JORDÃO, 2015)

22
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uma forte operacionalização e gestão da cultura por agentes 
do capital privado – notadamente as instituições financeiras. 
Mesmo quando as iniciativas de promoção e difusão foram 
públicas ou em parcerias entre as instituições privadas e o setor 
público através de leis de incentivo fiscal (Lei Rouanet, Proac 
ICMS etc.) nota-se claramente a incorporação de processos de 
trabalho, expectativas, critérios e, inclusive, de interfaces muito 
similares às do setor privado, por parte do Estado.
Outro aspecto que a “profissionalização” do setor trouxe a 
reboque foi o “tempo dos projetos”    implícito no modelo de 
editais. A característica recorrente dos partícipes dos processos 
de criação de um regime de isolamento e solidão no momento 
de elaboração das propostas (editais) não por acaso coincide com 
a lógica do próprio processo de ultraindividualismo neoliberal. 
Nele, não só o consumo se singulariza, mas é o próprio sujeito 
(hipercuidado/explorado) que passa a ser constantemente ava-
liado, localizado, calculado e capacitado, ficando atado a um 
regime biopolítico de controle da sua própria vida. 

23 
Refiro-me ao caso da Usina Hidrelé-
trica de Belo Monte, que, marcando 
o elo de continuidade do projeto 
desenvolvimentista para a região 
da Amazônia iniciado na ditadura 
cívico-militar e viabilizado pela ges-
tão Lula-Dilma e logo após o golpe 
por Michel Temer. A matéria de 
Eliane Brum para o El País O que 
Belo Monte delata sobre todos os 
lados é bastante elucidativa nesse 
sentido. Disponível em: https://
brasil.elpais.com/brasil/2016/04/11/
opinion/1460390361_909016.html

24 
“Cada projeto é, acima de tudo, a 
declaração de um outro, novo futuro 
que, presume-se, acontecerá uma 
vez que o projeto seja realizado. 
Mas, para induzir tal futuro, uma 
pessoa precisa de um período de 
afastamento ou ausência para si, com 
o qual o projeto transfere seu agente 
para um estado paralelo de tempo 

Excetuando-se o ambiente universitário dos NACs, percebe-se um 
vínculo na prática e no propósito com o trabalho realizado em Bcubico, 
bem como no Cineclube. Outro ponto de convergência é que ambas 
as  experiências “[As exposições] (…) foram acompanhadas por pales-
tras, cursos ou oficinas nas quais os artistas visitantes comentavam as 
propostas, compartilhavam experiências, discutiam questões relativas 
à linguagem artística e/ou aos meios que exploravam”.(JORDÃO, 
2018 p.2) Apesar das tentativas de homologia entre as propostas dos 
diferentes períodos históricos, é sabido que o ambiente institucional, 
e obviamente o informal, não passou incólume ao processo de neo-
liberalização econômica e ao consequente atravessamento do setor 
privado na política, cujos mais de trinta anos que afastam a experiência 
do Bcubico e a do Imagem-Pensamento dos anos de NAC trouxeram.
 
Se bem os anos Lula-Dilma representaram um “respiro” para o setor 
cultural, ainda que um sufoco    para outros, ocorreu nesse momento23

24
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A complexidade do capitalismo artista, transestético em suas 
operações de captura e homogeneização, ao mesmo tempo em 
que cria tal condição de acesso a recursos, inclusive de reserva 
temporal, como sugerida por Groys, conduz à ambivalente e 
contraditória condição do artista como “agente”. 
Tal experiência de exigir a realização de um trabalho virtual 
- hope job, no qual se aplicam tempo e recursos próprios do 
artista/trabalhador para seu possível acesso – é caraterística 
da desregulação completa da atividade. Essa (auto)produção 
de condição de trabalho (precário) configura o double bind, o 
pä chuyma25 vivenciado pelo artista. Esse habitar um mandato 
antagônico em que dois imperativos contrários convivem e que 
nenhum deles pode ser ignorado. Para que uma demanda se 
cumpra, a outra se anula. 
Talvez esse habitar ambíguo do artista – que, em sua condição 
de trabalho, se relaciona por vezes com o mercado, outras com 
o Estado – tenha se instaurado desde o período de abertura no 
Brasil. Seriam exemplos as experiências dos NACs   supracitadas 
ou, ainda, a fundação da Funarte no final de 197526, também 
conduzida por artistas: 

heterogêneo. Esse outro quadro 
temporal, por sua vez, está desatre-
lado do tempo experimentado pela 
sociedade — ele está dessincroni-
zado. A vida da sociedade segue 
adiante de forma independente; o 
curso normal das coisas permanece 
inalterado.” A Solidão do Projeto, de 
Boris Groys, disponível em: http://
www.forumpermanente.org/rede/
temporada-de-projetos-na-tempo-
rada-de-projetos/textos/a-solidao-
-do-projeto. Acesso em 24/08/2020. 

25
A tradução para essa palavra aimara 
seria “entranha dividida”, conceito 
muito bem trabalhado em CUSI-
CANQUI, Silvia Rivera, Un Mundo 
Chi’xi es posible. Buenos Aires: Tinta 

Limón, 2018.

26
JORDÃO, Fabrícia. Sistema da Arte 
e seus agentes: atuações institucio-
nais de agentes do campo das artes 
visuais durante a redemocratização 
brasileira (1974-1989), em Revista 
Arte Contexto, V.4, N10, Jul, 2016.

“A afirmação de Herkenhoff de que havia um lugar para 
os dissidentes (mas não para a dissidência) e espaço para o 
desenvolvimento de uma política com alto grau de sofisticação 
intelectual na Funarte naquele momento não pode ser inter-
pretada simplesmente a partir do par resistência/cooptação. 
Uma classificação mais adequada para pensar a relação entre 
atores sociais e o estado autoritário é o da acomodação. Essa 
categoria foi proposta pelo historiador Rodrigo Patto Sá Motta 
(2014) a partir da identificação dos paradoxos e contradições 
que marcaram o regime militar brasileiro e da atuação de 
diversos atores sociais que buscaram formas de produção no 
interior do sistema autoritário. A estratégia de acomodação, 
como demonstra Motta, faz parte da cultura política brasileira, 
marcada por  tendência à conciliação de interesses divergentes,
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Tomando de modo inverso a condição de trabalho do artista, 
a formulação artista-etc28 de Ricardo Basbaum habilita outro 
sentido para a mesma ambivalência (double bind) apresentada. 
A dupla condição é tomada como potência, e a suposta anula-
ção/desgaste que uma posicionalidade implicaria para a outra 
é invertida e transformada em condição e qualidade própria à 
espectralização das práticas artísticas. No limite, inclusive se 
poderia pensar na possibilidade de recuperação de valor no 
serviço artístico e assumir a condição como um modo de fazer 
e do fazer artístico...

27
Refiro-me à fala “No Brasil, todo 
mundo é índio, exceto quem não é”, 
na entrevista de Eduardo Viveiros 
de Castro originalmente publicada 
no livro Povos Indígenas do Brasil 
2001/2005, pelo Instituto Socioam-
biental.

28
“Quando um artista é artista em 
tempo integral, nós o chamaremos 
de “artista-artista”; quando o artista 
questiona a natureza e a função de 
seu papel como artista, escrevemos 

Tal ambivalência se atualiza quando pensada no capitalismo artista. 
Talvez aqui o mandato antagônico pudesse se resumir na seguinte 
assertiva: se o “artista” não for agente cultural, não será “artista”.
Nesse mesmo regime, além disso, essa condição aqui observada princi-
palmente no trabalho cultural (artístico) passa a servir como modelo e 
se estender a diferentes setores –igualmente estetizados–  da atividade 
produtiva e reprodutiva, passando o “modo artista de trabalho” a ser a 
epítome da precarização e da desregulação que passam a dar forma às 
relações de trabalho em novos ramos e nos demais setores. 

Seria o caso de reelaborar a máxima de Joseph Beuys e dizer: já que 
“todo mundo é artista” então “todo mundo é precário”?
Ou talvez reciclar – rir pra não chorar – o “exagero heurístico” de 
E.V. de Castro e dizer: “todo mundo é precário, exceto quem não é?”27 

por meio de mútuas concessões por parte dos grupos que 
disputam o poder. Desse modo, talvez movidos pela certeza 
de que a acomodação era imprescindível para a concretização 
de objetivos maiores, foram feitas mútuas concessões e arran-
jos – que, se por um lado moderaram o ativismo político, por 
outro, flexibilizaram o autoritarismo, possibilitando a presença 
de intelectuais e artistas do campo ideologicamente adversário 
nos quadros do governo autoritário.” (JORDÃO, 2016 em nota)
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“artista-etc” (de modo que podere-
mos imaginar diversas categorias: 
artista-curador, artista-escritor, 
artista-ativista, artista-produtor, 
artista-agenciador, artista-teórico, 
artista-terapeuta, artista-professor, 
artista químico, etc)”. BASBAUM, 
Ricardo, [manual do artista-etc], Rio 
de Janeiro: Azougue Editorial, 2013. 

29
Referência à tradução do pronome 
indefinido ON do francês para SE, 
que vem a indeterminar o sujeito e 
também pode ser usado como “nós” 
ou “a gente”. Uso presente na edição 
do livro Isto não é um programa, 
Tiqqun, São Paulo: dazibao, 2014.  

A ambientação e a caracterização dos processos feitas até aqui, 
não visam eximir a micropolítica praticada em Bcubico e no 
Cineclube Imagem-Pensamento em particular, de posturas, 
misérias e as capturas próprias à atividade semiocapitalista, 
ou da estetização particular do capitalismo-artista, vêm no 
sentido de assumir a complexidade da operação implicada na 
negociação – com o Estado, com os demais artistas e com o 
próprio lugar social do artista – para sua realização. Propor 
situações é SE29 expor, colocar o “seu na reta”, estar em risco 
e assumir a própria precarização autoconsciente. Refletir criti-
camente sobre elas é fazer juízo com base em um crivo (auto)
crítico. A escrita – quando não SE é nem especialista nem 
acadêmico – torna-SE um joGO, um SE implicar no exercício 
vital e arriscado a fazer da vulnerabilidade, potência... extrair 
do prazer da experimentação do texto o sabor (neutro) do vivo. 

primavera / pandemia de 2020
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It was Bcubico
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1
Gilles Lipovetsky and Jean Serroy. 
La Estetización del Mundo - Vivir 
en la época del capitalismo artístico. 
Buenos Aires: Anagrama, 2015.

2
Franco Berardi Bifo. Generación 
Post-Alfa - Patologías e imaginarios 
en el semiocapitalismo. Buenos 
Aires: Tinta Limón Ediciones, 2010. 

3
“Contemporary arts are defined 
by a new global social context in 
which wealthy individuals with no 
voice and no vote (who have given 
up their positions as industrial or 
commercial managers in favor 
of CEOs’ bureaucracy) seek for 
a certain civic identity through 
aesthetic philanthropy. Through 

Bearing in mind this and other characterizations of the 
capitalist process and the place occupied by artistic 
operations in its reproduction “creative movement 
provides labor power to semio-capitalism” and relations in 
space attempted to be self-conscious of this automatism 
and to set up a mode of mutual affectation and support. 
Far from reducing today capitalism’s characteristic to the 
different modes of the system that manifest and regulates the 
art market – being it obviously contemplated by such a definition 
–the idea of artistic capitalism is instead about requalifying and 
updating the complex aesthetic and semiotic artifices assimilated 
by the totality of processes and relations in the capitalist way 
of life. It is a truism that operations in the specific field of art, 
especially in so-called contemporary art , operate in this key.

Artistic capitalism and a cultural space maintained by artists

To start out a text about the experience of creating the Image-Thought 
Film Club at Bcubico, giving some outlines of capitalism and its global 
complex of aestheticization and modelization of all current life spheres 
is precisely because I consider that the agency of  (institutional, affective 
and political) forces and relations produced there were a gesture of 
another quality.
In the description made by Gilles Lipovetsky and Jean Serroy, the 
current stage of capitalism is marked by the aestheticization of all spheres 
of life: a large-scale mode of production of goods and services “for 
commercial purposes, though with an aesthetic-emotional component 
that uses artistic creativity”.1

2

3
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Edson Barrus, “as a platform for the germination, reflection and 
diffusion of artistic experiences that use the digital as a medium 
or that conceptually approach this universe and its modes of 
action” 4 is established and inherits specific process of digital 
culture. The choice to work with the ecology of digital media 
and with the cultural practices of this context (drifts, hackings 
and short circuits) already elaborates from the inception, for 
and with the space, a practical suggestion to the competitive 
and unequal art world.5 

Sharing, open source, the potlatch and in the overall the gratuity, 
are found in the practices presented in Bcubico and against it 
remains the symbolic universe of the economy of scarcity (re)
produced in the so-called “art world”. This set of elements, 
added to the previous experiences of the founders of the venue 
(the Espaço Experimental Rés do Chão and the Quarentenas

What thinkers intend when defining current capitalism as 
creative or trans-aesthetic is precisely to note the effects 
of this modus operandi when extended to a multiform and 
multipolar set of institutions, spaces and relations manifested 
in a multitude of sectors and branches of production. The 
aesthetic mode as an operation would have – in the current 
stage of this process – evolved over more or less heterogeneous 
domains that encompass products and images, integrating 
the dimensions of taste, pleasure and entertainment. 

According to Lipovetsky and Serroy (2015):

Bcubico is defined by its creators/maintainers, yann beauvais and   

aesthetic philanthropy. Through 
this behavior they interact with 
a new social economy of services 
performed by artists, critics, and 
curators-services with a symbolic 
capital that rests on the ability to 
commercialize with a ‘contemporary’ 
appearance. Contemporary arts thus 
become the social structure defined 
by the dialectic between a new 
private jet set and a jet proletariat” 
Cuauhtémoc Medina in What is 
Contemporary Art?, New York 
Stenberg Press, 2010.

4
Kamilla Nunes, Espaços Autônomos 
de Arte Contemporânea. Rio de 
Janeiro: Editora Circuito, 2013.

5
Interview by Raphael Cuir to Pierre-
Michel Menger; French version 
available at:
h t t p s : / / w w w . a r t p r e s s .
com/2013/10/24/entretien-avec-
pierre-michel-menger-par-raphael-
cuir/
(Accessed in 20.08.2020) the 
interview was translated into 
Portuguese by Edson Barrus 
and published in the magazine 
Entrenós Contemporâneos, 
barrusMÀIMPRESSÃOeditora, 
Recife, 2014.

“a new cycle [of capitalism] marked by a relative dedifferentiation 
of the economic and aesthetic spheres, by the deregulation of the 
distinctions between the economic and the aesthetic, industry 
and style, fashion and art, entertainment and culture, commercial 
and creative, mass culture and high culture: henceforth in the 
economies of hypermodernity, these spheres hybridize, they mix 
each other, they short-circuit and interpenetrate themselves.”
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Açúcar Invertido in the case of Edson and yann having taken part in 
the squats movement in Europe, being an activist for the gay cause and 
co-founder of Light Cone distribution company and Scratch screenings 
in Paris) attest, give vent to and consequentize (Hélio Oiticica) the 
conditions of possibility for the establishment of a project with such 
characteristics. The understanding and services provided by both of 
them in cultural institutions in general and specifically in the art field, 
and the recognition of the limits of the predefined – and mostly fixed 
– institutional contours collaborated to this structuring that moves 
the project.
Bcubico was not surely a museum. Thinking of the museum as that 
“space of fetishization oriented to the spiritual elevation of the democratic 
public… coated with rites, solemnities and a certain sacred atmosphere 
– silence, recollection, contemplation – in which it imposes itself as a 
secular temple of art”.6 Neither was it a gallery, understood as an 
institution taking part in the complex ecosystem of the arts whose 
lateral pairs are the auction houses, art fairs and collectors. It is an 
interwoven web in which the artist occupies the central – though 
not the privileged – position. Neither was it a gallery because it is 
in its environment where the tactics and strategies of circulation of 
merchandise (material and immaterial) and of singular sensations – 
equally scarce – are produced, reproduced and amplified. 

The gallery is a participating agent in this market and operates by 
balancing forces – depending on its influence7, accumulations of power, 
prestige and capital – in this ecosystem of production of value.

7
In  Sobre el arte contemporaneísmo 
Francisco Ali-Brouchoud says a 
curious thing about galleries: “In 
that context in the international 
art market small galleries act as 
corrals of young artists susceptible 
of becoming brandmarks, which will 
soon be taken over by the owners 
of the big leagues (Gagosian, 
Saatchi,etc) who will raise or get 
lower the value of their works, 
dancing to the rhythm of global 
business.”

It is also where the operation of legitimization of a certain artistic 
production occurs, based on values and criteria (authenticity, 
provenance, materials used, rarity, origin, etc.) attributed by 
the market. The political action of a gallery, therefore, is not 
only to perform the relation exhibition>sale>value, but also to 
offer the conditions of possibility and the locus where a series 
of demands and disciplines structured by rigid bases based on, 
and repressed in, the privileges of intersectional origin (class and

6 
Lipovetsky and Serroy op. cit., 
pg 55 



513IT WAS BCUBICO

racial issue) whose bases reproduce the competitive, meritocratic, 
hierarchical, elitist and specialized relations of the art system as 
a whole. These aspects are central to the reproduction of the 
artistic field. Artist Andrea Fraser sums it well (2013):

In Bcubico, differently, what was attempted was the adoption of 
tactics, behaviors and codes based on hacker ethics10 inherited 
from practices linked to digital culture, where unlike the 
orientation towards the production of goods and their circulation 
what is produced is knowledge and the goal is its sharing. In 
this point lies the most radical differentiation in relation to the 
galleries.

Such positionality in relation to the arts ecosystem was in 
part made possible by Bcubico’s structural and operational 
independence from the status quo of the art system that as we 
know operates in a self-centered and closed loop. The field’s 
necessity for self-reproduction clashed with the purposes of 
the space. In the adoption of these tactics, the fragility and 
the potency of the action were simultaneously exposed. It also 
gave rise to its dependence(s) (the State, private investment) 
and interdependence(s) (solidarity of artists, access to archives, 
and partnerships with institutions).

What is produced is knowledge and the goal is its sharing. 

8
Meritocracy is the system by 
which certain people emerge as 
leaders and reigning voices by 
the accumulation of their merits. 
It is a system of government and 
leadership that is premised on 
the idea that natural ability is 
the best means of evaluating and 
rewarding success-and it is natural 
ability, ignoring the conditions by 
which any subjectivity is produced, 
that should be encouraged and 
rewarded. Andrea Phillips. Notas 
de uma Europa decadente: mérito, 
invenção e igualdade nas artes in 
Jornal Nossa Voz n. 1018, 2018, 
São Paulo.

9
Andrea Fraser. How to provide 
an arts service: an introduction. 
Carbon Magazine, 2013 Available 
at: http://revistacarbono.com/
artigos/04como-prover-um-servico-
artistico-andreafraser/ 

10
I refer to the context of the developer 
communities linked to the birth 
of GNU-Linux when using such 
terminology: “ collective endeavour 
and open enquiry”, in Richard 
Barbrook, Futuros Imaginários, 
das Máquinas Pensantes à Aldeia 
Global, São Paulo: Peirópolis,2009 
p.367.

8

9

“This primary demand to supply the reproduction of the field 
is conditioned by the next level of demand; that invested with 
interests related to competitive struggles between and among 
artists, curators, critics, gallerists, etcetera. These struggles 
to maintain and improve one’s position, one’s professional 
status vis-a-vis one’s peers; to impose the principle of status, 
that is, of legitimacy, and the criteria of value by which the 
position of others will be defined—these struggles are the 
dynamics through which the field reproduces itself.”
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In this point lies the most radical differentiation in relation to the 
galleries. Neither a museum nor a gallery the space was simply Bcubico11.

From Cape to Cubic

The initial contact with Bcubico’s physical space on Marquês 
de Herval Street in downtown Recife was pure chance. That 
street was in the way of the green frozen coconut stand in front 
of the Casa da Cultura (House of Culture). Wandering through 
the heated city center, Carla and I were looking for shade and 
fresh water. A sticker, or something, pasted on the wall, next 
to a half-open grate and a ladder caught our attention... The 
ladder, which could lead to a cell phone repair store, a cabaret, 
bar, or something else, invited us to climb up.

Newly arrived in Pernambuco, and already living in Cabo de Santo 
Agostinho (Cape of Saint Augustine), we had come back from a year’s 
stay in a village in Oaxaca, Mexico. There we were, thanks to a grant 
from the Ministry of Culture, to do our master’s thesis at the Universidad 
de las Artes (Argentina). Revém Natura - CI.NE (Natural Expanded 
Cinema) – an attempt to produce a bio-centered, bio-rhythmic cinema, 
in contact with the non-human. A practical experience of incorporation 
of Amerindian perspectivism in the cinema-system. The experience of 
situating this system – from the Super 8 film (thrown and recovered from 
the sea) and its devices (screen, projectors) - in a sympoiesis (doing with) 
with the living system, with the water, the sea, the “environment”. A 
simple attempt to demolish the false split nature/culture, a suggestion of 
anthropophagic cinema, “anthropophagy: swallowing the environment” 
(H. Oiticica). 

The arrival at Bcubico surprised…

VALIE EXPORT, in Recife?!

11
Reference to the text by Edson 
Barrus Foi Performance published 
in the Dossiê Arthur Leandro in 
the magazine Arte& Ensaios 38, in 
honor of the artist-activist. I met 
Arthur in 2008 and I took part in 
a public action of Rede [Aparelho] 
in Belém (Pará) and it was a nice 
surprise getting know in Bcubico 
about the friendship relation 
between Arthur and Edson.
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The surprise came from the perception – albeit a newcomer to the 
city – that in the local context12  the insertion and understanding of film

12
The issue 13 of the Tatuí Magazine 
in 2011, which deals precisely with 
the intersections of cinema and 
visual arts, is an effort very worth 
mentioning. Precisely in it there is a 
text by yann about VALIE EXPORT. 
The production of Paulo Brusky, 
Daniel Santiago, Jomar Muniz 
de Brito are also 3 antecedents 
considered here. My astonishment 
referred mainly to my recent return 
to Brazil after years of self-exile 
between Argentina and Mexico. 
Soon after arriving in Recife I met 
some local filmmakers and artists 
with crossings between film and 
art and together we re-found the 
Co.Lab (https://coliriolaboratorio.
wordpress.com/) dedicated to the 
autonomization of celluloid film 

work. 

13
The quotation marks refer to a 
certain overlapping and use of 
spaces, for instance the screening 
room at Fundação Joaquim Nabuco, 
which housed informal film club 
experiences, even though a place 
financed by the federal government.

14
The questions concerning micro-
cinemas, film clubs, and ‘alternative’ 
spaces will be dealt with in a specific 

topic.

15 
Conventional cinema, which we will 
henceforth call “film form”, is only 
the particular form of hegemonic 
cinema, that is, an aesthetic model 
historically, economically, and 
socially determined. It is a model of

as an artistic practice was still scarce. Film production in the 
city operated mainly on the idea of industry in its scale and 
modus operandi. Distribution, on the other hand, was based on 
the false dichotomy of commercial/art cinema, the latter being 
dedicated to the street cinemas existing in the city, financed 
by the State, “alternative” venues13 or in sessions at different 
times in movie theaters, mostly located in shopping malls, and 
also in film clubs  . At the ethical-aesthetical-political level, the 
vast majority of local works were based on the “cinema-form”15.
The films produced locally, when they were distributed on the 
circuit, were distributed through this alternative mainstream, 
mentioned above. Distribution, as a rule, began by legitimizing 
these films with the presence, and sometimes awards, in festivals 
in central Europe (Cannes, Venice, Berlin, Locarno, etc). Then, 
from the appreciation/recognition in these venues, they would 
move on to local and worldwide sales/consumption. 

The process was linked (in a closed loop) with the financing of 
the same production by a system of promotion of the audiovisual 
sector (guaranteed by law 15.307/2014), which with its own 
budget and regulation was differentiated from the other arts. In 
short, the existence of a VALIE EXPORT exhibition in the city 
was an important rupture in the monoculture of local production/
consumption – with a strong hegemonic and patriarchal trace – 
that was simultaneously put in relation with an expanded cinema 
practice created under a feminist perspective and minimalist 
aesthetics16. 

Upon entering Bcubico, one could see on a TV upon a table 
EXPORT’s Ping Pong…We walked through the exhibition and, 
arriving in the kitchen at the back of the space, we had some 
water, which was after all what had brought us there.

14
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representation: “narrative-repre-
sentation-industry” (N.R.I, acronym 
for “narration représentation indus-
trielle” a term coined by Claudine 
Eizykman), Institutional mode of 
representation (M.R.I, or I.M.R, 
employed by Noel Burch), or a 
“aesthetics of transparency” (used 
by Ismail Xavier).  André Parente. 
A Forma cinema. Variações e Rup-
turas In Katia Maciel (org) Rio de 
Janeiro: Ed. Contra-Capa,Transci-

nemas, 2009.
 

16
I refer here to the 1968 work Touch 
Cinema / TAPP und TASTKINO 
exhibited on a loop at Bcubico on 
that occasion. It records an action 
in which the public was invited to 
touch the artist’s breasts through 
a box covered with a cloth, as if it 
were a small stage and attached to 

the upper part of VALIE’s torso.

17
The film club experiences told in 
interviews with their creators are 
well documented in the book Me-
mória Cineclubista de Pernambuco, 
by Gê Carvalho org. Isabela Cribari 
Recife: Ed. Nano Produções, 2012.

From that day on we did many times the four hours trip by 
public transportation, from Cabo (Cape region) to Bcubico.

Thinking-Cinema: Cineclube Imagem-Pensamento

The history of film clubbing in Pernambuco is long and goes back 
to the 1940’s when Pedro Salgado Filho “promoted in his house 
exhibitions of national and foreign movies. This initiative was 
known as Cine Siri”.17 After this initiative there were many actions 
that followed in diversified contexts and with varied frequency. 
For the purpose of the text, the experiences of the 2000’s, 
especially the Barravento film club, which brought together 
a large part of the students of the generation that would soon 
produce films in the city, as well as more institutional experiences 
such as the Cineclube Revezes at the Catholic University of 
Pernambuco and Cineclube Dissenso at Cinema da Fundação 
(Joaquim Nabuco Foundation), are worth remembering.

The aforementioned film clubs – even though they had in 
common with the Imagem-Pensamento (Image-Thought) the 
elements of self-organization and collectivized programming 
without hierarchies and fixed functions – had at least two 
important differences in relation to it.

Firstly, the history of their programming was marked by cult films, 
classical movies and, sometimes, even works not yet released in the 
alternative circuit. In the case of Cineclube Barravento, there is even a 
story that became known of a ghost session (with no announcement of 
the film) and a pirate session, which showed Lars Von Trier’s Dogville, 
in a copy downloaded from the internet, before its commercial release. 
Revisiting the history of these “alternative” commercial film practices 
were not among the purposes of the Cineclube Imagem-Pensamento (i.e 
the Image-Thought film club). The second marked difference is that 
Imagem-Pensamento operated within a cultural space maintained by 
artists and not in higher education institutions or adapted spaces, as it
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commonly occurs in film clubs in general and in examples from the 
local context.

To mention the space is not to mark the difference by claiming or 
accepting the limits of adapted architectures and their effects on the 
quality of projection and sound – which neither in Bcubico nor apparently 
in the other actions was ever a limiting factor. The difference here is 
that the purposes of the film club were imbricated with the practices 
and contours pre-defined by the Bcubico project.
The debate about the artist’s social place, the mobility of positions and 
the economic process that characterized the cooperActivism of different 
generations of experimental filmmakers – such as the iconic example 
of Jonas Mekas who besides being a poet and filmmaker founded and 
edited the magazine Film Culture, created Film-Makers Cooperative 
and Film-Makers Cinematheque and later the Anthology Film Archives; 
or Rose Lowder and her experience in creating the Archives du Film 
Expérimental d’Avignon in France; Bruce Baillie whose “informal” 
film screenings led to the formation of Canyon Cinema and the San 
Francisco Cinematheque in California; of Mike Hoolboom, who 
co-founded the Pleasure Dome in Canada; of several filmmakers and 
artists in the formation of  CORCINA18 in Rio de Janeiro; of Malcolm 

Le Grice in the London Film-Makers’ Coop; or even the action 
of yann beauvais and Miles McKane in the creation of the Light 
Cone distribution company – enabled us to think of the film 
club as a tactic in front of the ecosystem of local art and culture.

The film club is also a production condition for the sharing of 
these minor cinematic experiences and also as a gesture against 
the rejection established by the aesthetic and political consensus 
around the cinema-form.

As it can be noted it was as a “prismatic subdivision” of Bcubico 
project that the Imagem-Pensamento film club was established. 
Its existence and singularity emerges in a double articulation: that 
of expanding digital access  – in several cases with unpublished 
subtitles in Portuguese19 – to a series of works that dealt with the

18
The Cooperativa dos Realizado-
res Cinematográficos Autônomos 
(Cooperative of Independent Fil-
mmakers)ran from 1978 to 1983 
and produced very different films, 
such as Associação de Moradores do 
Guararapes by Sergio Péo, Vocês 
by Arthur Omar, Os Sonacirema by 
André Parente, Deixa Falar by Iole 
de Freitas, and O guarda-chuva ver-
melho by Lygia Pape, among many 
others. See text by Lucas Parente in 
Dobra International Experimental 

Film Festival’s catalog (2018).

19 
Although the translation and crea-
tion of subtitles has been considered
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since the beginning of the project, 
and is almost a truism in the dis-
tribution circuit, the existence and 
sharing of them with the filmmakers 
present in the programs proved to 
be an interesting procedure as a 
way of retribution (added to rents in 
some cases) for the film’s exhibitions.  

20
Anthony Mcall’s Line Describing 
a Cone and Gordon Matta Clark’s 
Conical Intersect could be that link 
between sculpture, site-specific, and 
film. And Peter Rose’s Secondary 
Currents, could be an unstable and 
irreconcilable link between verbal 
language, text as image, and the 
stream of consciousness’ represen-

tation, for example.

21
Since several years of the film club 
action have passed I feel that the film 
club could also be considered as an 
unfolding of the “the act of digging”, 
listening and suggesting to ausculta-
te the processes of other artists cen-
tral procedure of the performance 
arTTrainee, which also took place 
in Bcubico. arTTrainee: Cartografia 
de Agenciamentos Esquizoanalíticos 
no Ensino Aprendizagem em Arte 
(.txt texto de cinema, 2017) brings 
out the different experiences that 
occurred between 2001 and 2017 
in Edson Barrus’ artistic practice. 

22
Mateus Moura (filmmaker): ht-
tps://cinemateusmoura.blogspot.
com/2013/08/oficina-de-formacao-

-cineclubist-na.html accessed 
2020/08/24

  23
The film club was funded by the 
7th  edition of a program called do 

Programa de Fomento

field of film in a hybrid and impure way20 on one hand and, on 
the other hand, maintaining part of the physical structure of 
the space21.

The film club action was therefore linked to an ecology of artistic 
practices and non-formal and horizontal education pre-existing 
in the space, which maintained a strong relationship with the 
meaning of film club as an action in which:

Imagem-Pensamento, as that singularity coextensive to Bcubico, 
organized itself as an interface capable of accessing the 
State  – that for institutional reasons and diverse limits in the 
understandings of local public selections about the “place” and 
function of an artistic space in the expanded field of culture– 
gave intermittent and limited access to its resources in other 
ways of funding.23

Artist: institution and precarization.

The line that connects Bcubico’s experience to all the institutional 
experiences financed by public policies of culture in Brazil 
is the relationship between the artists and the State. To put 
this approach in perspective starting from the period of the 
Brazilian authoritarian regime is not to blur the difference 
of a performance in that historical context of civic-military 
dictatorship from another in the “democratic rule of law”. It 
would also be innocent to suggest that the same could be done 
today, in 2020 in an endless pandemic and with Brazil at the 

“(...) what is sought is the establishment of the space of 
learning, where there are no hierarchies, but the exchange 
of knowledge. The film as sphinx and cinema as enigma 
reveal the eternal journey of the pilgrims, who, in a circle, 
wishing to discover each other, exchange impressions about 
shared mysteries. The film club is a producer of imaginary 
and moreover a stimulator of critical sense. Receptive and 
active in a constant movement in search of balance(…)”22
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à Produção Audiovisual em Per-
nambuco (2013-2014) offered by 

Funcultura-Pernambuco. 

24
Vladimir Safatle, Bem vindo ao Es-
tado Suicidário, Edições n-1 coleção 
pandemia, São Paulo, 2020. Availa-
ble at www.n-1edicoes.org accessed 

in 2020/10/08 

25
Researcher and curator Fabrícia 
Jordão defines three clear periods 
in the relationship of artists with the 
Authoritarian State: a period from 
1964 to 1968, another from 1968 
to 1974 and a third from 1974 until 
1989’s opening into democracy; it 
in in this period that the assumed 
interference –strategic and proposi-
tional– in the processes and instan-
ces that influenced the artistic pro-
duction from its conceptualization, 
training/education, circulation and 
social inscription of the works has 
taken place. See more in: Fabrícia 
Cabral de Lira Jordão. As atuações 
e contribuições institucionais de ar-
tistas e intelectuais no campo das 
artes visuais durante o período da 
redemocratização brasileira (1974- 
1989). PhD, 2018 at Escola de Co-
municações e Artes, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2018. DOI: 
10.11606/T.27.2018.tde-22102018-
185518. Last access in: 2020/08/24.

26 
Jordão op. cit., pg. 1

27
Fabricia Jordão, As Artes Visuais, 
as Universidades e o Regime 
Militar Brasileiro in: Ditadura, 
Modernização Conservadora e 
Universidade: Debates sobre um 
projeto de país. Org. Marcelo Mari, 
Priscila Rossineti Rufioni, Ed. UFG, 

Goiânia,2015.  

forefront of the dissolution of rights and the institution of a 
Suicidal State  , in which “killing oneself” means to institute 
oneself in an authoritarian way and to accelerate the production 
of disorder and deaths. However, it is in the tactical use of 
understandings, agreements and the perception of the symbolic 
place that art occupies in the public convincing in the opening 
process  , in the promotion of the “access to culture” in the 
democratic process, that resides the possible synchronization 
between different historical periods and the instituting 
experiences carried out by artists. 

The geopolitical location of Bcubico in Northeast Brazil – 
although as stated above the backgrounds of the founding artists 
are not limited only to the experiences of the national context– 
allows for a homology between their experiences, tactics and 
operations to then characterize the radicalization of differences.
The experience of the NAC of UFPB, created in 1978 by art 
critic Paulo Sergio Duarte and artist Antônio Dias, as well as 
the Núcleo de Arte e Cultura (Art and Culture Department) of 
the Federal University of Rio Grande do Norte (NAC/UFRN) 
in 1979, and its Multimedia Department in 1983  could be 
seen as two such instituting experiences. The common element 
between the experiences of Bcubico and those others is on the 
one hand that their creation, implementation and maintenance 
were made by artists (and intellectuals in the case of NACs) 
and on the other that:

24

25

“It could be noticed in these projects the attempt to esta-
blish a program that sought, simultaneously, to support local 
artists – by providing training actions, materials and space 
to work -; to build a space aimed at reflection, production 
and dissemination of contemporary art; to make possible the 
realization of projects and the circulation of several artists 
with little transit in university environments at that time”.

26

27
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Except for the university environment of NACs, one can notice a link 
in practice and purpose with the work done in Bcubico, as well as in 
the Film Club. Another point of convergence is that both experiences: 

Despite the attempt of comparison between the proposals of the 
different historical periods it is known that the institutional environment, 
and obviously the informal one as well, did not pass unscathed to the 
process of economic neoliberalism and the consequent crossing of the 
private sector in politics have brought us to. And there is a time-lag of 
30 years between the experience of Bcubico and Imagem-Pensamento 
in those NAC days.

If former Presidents Lula and Dilma Roussef years represented a 
“breath of fresh air” for the cultural sector, even being a suffocation    for

The exhibitions “(...) were accompanied by lectures, courses 
or workshops in which the visiting artists commented on the 
proposals, shared experiences, discussed issues concerning 
the artistic language and/or the media they explored.” 28

others, a strong operationalization and management of culture 
by agents of private capital – notably financial institutions – 
occurred at that time. Even when the initiatives for promotion 
and diffusion were public or in partnerships between private 
institutions and the public sector through fiscal incentive laws 
(Rouanet Law, Proac ICMS, etc.) one could clearly notice the 
incorporation of work processes, expectations, criteria and even 
interfaces very similar to those of the private sector within the 
State.

Another aspect that the “professionalization” of the sector has 
brought in its wake is the “timing of projects”   implicit in the 
model of calls for proposals. The recurrent characteristic of the 
participants of its processes of creating a regime of isolation and 
solitude at the moment of elaboration of the proposals (public 
selections) is not by chance coincident with the logic of the very 
process of neoliberal ultra individualism. 

29

29
I refer to the case of the Belo 
Monte Hydroelectric Plant that 
marking the link of continuity of 
the developmental project for the 
Amazon region that started in the 
civil-military dictatorship, then 
turned possible by Lula-Dilma 
administration and soon after the 
coup led by Michel Temer. Is quite 
enlightening in this sense Eliane 
Brum’s article O que Belo Monte 
delata sobre todos os lados. It 
could be read here: https://brasil.
elpais.com/brasil/2016/04/11/
opinion/1460390361_909016.html

30 
”Each project is above all the 
declaration of another, new future 
that is supposed to come about once 
the project has been executed. But 

30

28 
Jordão op. cit., pg 02
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other times with the State – has been established since the opening 
period in Brazil. Among them would be the experiences of the NACs 
mentioned above or even the founding of Funarte (the National 
Foundation for the Arts) in late 1975 33, also led by artists:

in order to induce such a new future 
one first has to take a period of 
leave or absence for oneself, with 
which the project has transferred 
its agent into a parallel state of 
heterogeneous time. This other 
time frame, in turn, is undocked 
from time as experienced by society: 
it is de-synchronized. Society’s 
life carries on regardless thereof; 
the usual run of things remains 
unimpinged”; The Loneliness of the 
Project by Boris Groys accessed on 
08/24/2020 and available at: http://
projetosnatemporada.org/eventos/
arte-projeto/groys/solidao-do-
projeto/

31
A deeper exploration of this notion 
would be important, but it is not the 
purpose of this text.

32
The translation for this Aymara word 
would be “split entrails” a concept 
that is developed very well by Silvia 
Rivera in, Silvia Rivera Cusicanqui. 
Un Mundo Chi’xi es posible, Tinta 
Limón, Buenos Aires, 2018.

33
Fabricia Jordão, “Sistema da Arte 
e seus agentes: atuações institucio-
nais de agentes do campo das artes 
visuais durante a redemocratização 
brasileira (1974-1989)” in Revista 
Arte Contexto V. 4 N10, Jul. 2016.

In it, not only consumption is singularized but it is also the 
subject itself (hyper-care/exploited) that is constantly evalua-
ted, located, calculated, and empowered, becoming tied to a 
biopolitical regime of control over its own life. 

The complexity of artistic capitalism – trans-aesthetic in its 
operations of capture and homogenization – at the same time 
that it creates such a condition of access to resources, including 
temporal reserve as suggested by Groys leads to the ambivalent 
and contradictory condition of the artist as an “agent”.
Such experience of demanding the realization of a virtual work 
(or hope job) in which the artist/worker’s own time and resources 
are applied for its possible access/existence ends up being the 
fundamental characteristic of the complete deregulation31 of 
the activity. This (self) production of (a precarious) work con-
dition configures the double bind, the pä chuyma32 experienced 
by the artist. This dwelling an antagonistic mandate in which 
two opposing imperatives coexist and neither of them can be 
ignored... An aporia of the kind that perhaps fits in a non-linear 
equation like: in order for one demand to be fulfilled, the other 
cancels itself out. 

Perhaps this ambiguous inhabiting/dwelling of the artist – who 
in their working condition, relates sometimes with the market, 

“Herkenhoff’s statement that there was a place for dissidents 
(not for dissidence) and space for the development of a 
policy with a high degree of intellectual sophistication in 
Funarte at that moment cannot be interpreted simply from 
the resistance/cooptation pair. A more adequate classification 
to think about the relationship between social actors and the 
authoritarian state is that of accommodation. This category 
was proposed by historian Rodrigo Patto Sá Motta (2014), 
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Such ambivalence is actualized when thought of in artistic capitalism, 
perhaps here the antagonistic mandate could be summarized in the 
following assertion, uncertain and certainly incorrect: if the artist 

won’t be a cultural agent, they won’t be an artist at all...

Moreover, in this same regime that condition observed here mainly in 
cultural (artistic) work starts to serve as a model and to be extended to 
different sectors – equally aestheticized – of productive and reproduc-
tive activity, with the “artist way of working” becoming the epitome of 
precariousness and deregulation that start to shape labor relations in 
new branches and other sectors.

Would it be the case to rework Joseph Beuys’ statement and say that 
since ‘everyone is an artist’ then ‘everyone is precarious’?
Or maybe to paraphrase – to laugh instead of crying35 – E.V. de 
Castro’s “heuristic exaggeration” to say: “everybody is precarious, 
except those who are not”?36 
Taking the artist’s working condition in an inverse way, Ricardo 
Basbaum’s formulation artist-etc37 enables another sense for 
the same ambivalence (double bind) presented. The double

35
Verse from a song composed by 
Brazilian songwriter Cartola.

36
I refer to that Eduardo Viveiros de 
Castro’ said in “In Brazil, everyone 

based on the identification of the paradoxes and contra-
dictions that marked the Brazilian military regime and 
the actions of various social actors that sought forms of 
production within the authoritarian system. The strategy 
of accommodation, as shown by Motta (2014), is part of 
the Brazilian political culture, marked by a tendency to 
reconcile divergent interests through mutual concessions 
by those groups vying for power. Thus, perhaps driven by 
the certainty that accommodation was essential for the 
achievement of greater goals, mutual concessions and arran-
gements were made – which, if on the one hand, moderated 
political activism, on the other, made authoritarianism more 
flexible, allowing the presence of intellectuals and artists 
from the ideologically opposing camp in the authoritarian 
government.”34 

34 
Jordão, 2016 op. cit., pg. 01  
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is indigenous, except those who are not”, 
in an interview originally published 
by Instituto Socioambiental in the 
book: Povos Indígenas do Brasil 
2001/2005.

37
“When artists are full-time artists, 
we call them ‘artist-artist’; when 
artists question the nature and 
function of their role as artists, we 
will call them ‘artists-etc.’ (there 
comes a time when we can imagine 
several categories such as artist-
curator, artist-writer, artist-activist, 
artist-producer, artist-forwarder, 
artist-theorist, artist-therapist, 
artist-teacher, artist-chemist, etc.)” 
in B Ricardo Basbaum, [manual do 
artista-etc] Azougue Editorial, Rio 
de Janeiro, 2013.

38 
There is a reference here to the 
Portuguese translation of the 
indefinite pronoun ON from French 
to SE (IF in Portuguese) “which 
comes to indeterminate the subject 
and can also be used as ‘we’ or ‘the 
people’” (says the author’s footnote). 
He refers to the Brazilian edition of 
the book ‘This is not a program’. A 
translator’s footnote to the English 
version of this text says: “Tiqqun 
uses here and frequently elsewhere 
in the text the French indefinite 
subject pronoun on in all capitals. 
In general, the pronoun may be 
translated “we”, “one”, “you”, “they”, 
depending on the context. When 
it appears in all capitals, I have 
translated it throughout as “THEY”, 
“although the reader should bear in 
mind the indeterminacy that the 
pronounce carries in French.” (T.N).
 

condition is taken as potency, and the supposed invalidation/
lassitude that certain positionality would imply for the other is 
inverted and transformed into condition and quality proper to the 
spectralization of artistic practices. In the limit one could even 
think of the possibility of recuperating value in artistic service 
and assume the condition as a way of making and of doing art…
The setting and characterization of the processes done so far, 
far from exempting the micro-politics practiced in Bcubico and 
in the Imagem-Pensamento Film Club in particular, of postures, 
miseries and captures proper to semiocapitalist activity, or of 
the aestheticization proper to this artist-capitalism, comes in 
the sense of assuming the complexity of the operation implied 
in the negotiation – with the State, with other artists and with 
the artist’s own social place – for its realization. 

To propose situations is to go ON38 out, to put oneself in the 
front, to be at risk and to assume one’s own self-conscious preca-
riousness, as well as approaching the creation to overcome such 
conditions. To reflect critically on them is to make judgments 
based on a (self) critical sieve. Writing – when you wON’t neither 
a specialist nor an academic – becomes a game of going ON out 
implying in the vital and risky exercise of turning vulnerability, 
potency… extracting from the pleasure of the experimentation 
of the text the (neutral) flavor of the living.

summer / 2020 pandemics 
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