MÁQUINA
DE ESCREVER
—
Entrevista com
Daniel Steegmann Mangrané
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“Quando via um objeto
exterior, a consciência
de que o estava vendo
permanecia entre mim e
ele, debruava-o de uma
tênue orla espiritual que
me impedia de jamais
tocar diretamente sua
matéria; esta como

Daniel Steegmann Mangrané
por Fábio Zuker

que se volatilazava antes
que eu estabelecesse
contato com ela, da
mesma forma que um
corpo incandescente, ao
aproximar-se de um objeto
molhado, não toca sua
umidade, porque se faz
sempre preceder de uma
zona de evaporação”

PROUST, Marcel. No Caminho de Swann. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2009, p. 117
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A primeira vez que encontrei Daniel foi durante um jantar
em um restaurante chinês no bairro da Liberdade, em São
Paulo. Estávamos em uma mesa grande, logo após a abertura
da 30ª Bienal de São Paulo, em 2012, na qual ele participava
como artista com o seu trabalho de aquarelas, Lichtzwang, e
com o vídeo chamado 16mm. Sentados à mesa, havia poucos
brasileiros, e, estando muito ocupado conversando com os
estrangeiros que havia trazido direto do trabalho, não tive a
oportunidade de conversar com Daniel.
Pude conhecê-lo melhor, porém, durante as oficinas e
encontros organizados por ele na Universidade de Verão, uma
escola experimental de arte e pensamento que aconteceu em
parceria com o Capacete Entretenimentos, no Rio de Janeiro,
em 2012 e 2013. Foi sobretudo através dos debates que pude
ir entendendo melhor as questões que lhe interessavam, bem
como o seu trabalho.
Daniel Steegmann Mangrané nasceu em Barcelona em 1977,
vive e trabalha no Brasil desde 2004. Entrevistá-lo vem ao
encontro de um projeto de pesquisa mais abrangente, que
se debruça sobre a criação de imagens do outro – criação
do que é considerado alteridade – ao longo da história da
arte. Essa pesquisa (que desenvolvo também em formato de
dissertação acadêmica) coloca em tensão diferentes campos
do saber, como a antropologia e a história da arte, visando
sempre certos desdobramentos políticos.
Tentamos, nesta conversa ao redor do trabalho de Daniel,
traçar uma relação entre esses campos, ao desenvolver uma
série de reflexões caras à antropologia, como a pluralidade
de ontologias, o perspectivismo e questionamentos acerca
de certas divisões modernas, como aquela presente na
dicotomia entre natureza e cultura ou, ainda, como correlato
desta última, a dicotomia entre sujeito e objeto.
A entrevista procura se construir como um diálogo com
Daniel, com o trabalho do Daniel e a partir de seu trabalho.
Esse pensar com, próprio de uma determinada prática da
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Imagem de Equal,

antropologia contemporânea, permite uma certa fluidez
entre os temas que são tratados. Pode-se perceber a
confluência dessas camadas, originadas em uma conversa
que parte de seus trabalhos específicos (“Phasmides”, 16mm,
“Lichtzwang” e as publicações de Abstract Specific) para
então entender de que modo se relacionam com algumas
discussões do campo da antropologia, da semiótica, da
biologia e sobre a própria noção de abstração.

Fábio Zuker Você poderia me contar sobre a origem do
trabalho “Phasmides”, exposição individual que ocorreu
durante o mês de abril, na Galeria Mendes Wood DM?
Queria saber um pouco mais sobre como você pensou esse
jogo de camuflagem, e sobre o projeto em geral.

intervenção feita por
Daniel Steegmann
Mangrané no quintal
do Ateliê 397, em São
Paulo, 2008

O texto que se segue é um produto dessa conversa, que
começou em janeiro de 2013, de maneira informal, e se
estendeu ao longo do ano por meio de entrevistas, tanto
escritas como orais.

Daniel Steegmann Mangrané Vou contar sobre a origem
do projeto. Evidentemente tenho esses interesses de relações
entre natureza e cultura, que sempre estão presentes,
normalmente de uma maneira muito formal, a partir da
oposição entre uma forma natural e caótica, de um lado, e de
uma forma cultural e organizada, do outro.
Como exemplos, podemos pensar no Equal, trabalho que
realizei no Ateliê 397, em que fiz um corte em linha reta no
cimento do pátio e deixei as plantas crescerem no vinco. Ou
no filme 16mm, em que em meio ao caos da floresta a câmara
traçou uma linha perfeitamente reta, enfiando-se nela.
Essa oposição formal entre elementos culturais e elementos
naturais sempre está presente, e ao mesmo tempo tento
desfazê-la, tentando que a forma geométrica se mostre
orgânica, e a forma orgânica mostre que na realidade é
também uma forma geométrica, só que realmente complexa,
mais complexa que a outra. Isso é uma tentativa de pensar
não as formas em si, mas as relações entre elas.
O bicho-pau, de alguma maneira, veio a calhar bem nesse
terreno de pensamento, por muitas razões. A origem de tudo
foi no Museu do Açude, no Rio de Janeiro, onde me deparei
com um bicho-pau na piscina vazia. Estava caminhando lá, e
eu fiquei maravilhado. Já tinha visto alguns, mas nunca tinha
encontrado assim, tão na minha frente, parecendo tanto um
graveto vivo. E esse foi um encontro superdenso.
O bicho-pau está num limiar muito forte: é um animal,
obviamente, mas ele parece mesmo aquele objeto que imita.
Você fica na dúvida se pode pegá-lo e quebrá-lo como um
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galho ou se ele vai te morder, como se fosse um animal. Enfim,
estava fascinado, olhando-o, e de repente percebi que ele não
conseguia sair da piscina. Ele tinha caído lá e seguramente
não tinha como subir pelas paredes.

aparição. Logo em seguida, descobri um texto fantástico do
Georges Didi-Huberman, um filósofo que aprecio muito e
que de alguma maneira já tinha me servido para pensar sobre
essas questões de fragilidade da imagem.

Então resolvi pegar um graveto, para tirá-lo. Logo que botei
o graveto no chão o inseto subiu; nesse momento, virei para
pedir aos meus amigos que esperassem um pouco, e quando
olhei de volta para o galho o bicho tinha sumido. Será que
ele pulou? Fiquei com medo de pisar nele, mas ele não
estava no chão. Voltei a olhar pro graveto e o chacoalhei e,
efetivamente, ele estava lá.

FZ Qual era o texto? De que maneira ele influenciou na
pesquisa que você estava iniciando?
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1.
“The only things that appear are those
which are first able to dissimulate
themselves. Things already grasped in
their aspect or peacefully resembling

Phasmides, bicho-pau em meio a
formas geométricas
abstratas, em exposição de Daniel Steegmann Mandgané
na Galeria Mendes

Essa experiência foi de algum jeito marcante pra minha
forma de pensar as imagens.

Wood DM, em abril
de 2013

FZ O próprio termo “Phasmides”, nome da obra e da família
de insetos capazes de se confundir com galhos e caules, e
à qual o bicho-pau pertence, indica esse jogo, que no seu
trabalho se desenvolve em um animal que se camufla ora entre
“objetos naturais” (mesmo que retirados de seus ambientes),
ora entre “objetos artificiais” (formas geométricas abstratas)
construídos por você. Queria saber um pouco mais sobre
como você pensou esse jogo de camuflagem em seu trabalho.
DSM O fascínio com o bicho-pau surge de uma pergunta
mais geral sobre o estatuto da imagem: como uma imagem
podia ser tão forte e tão frágil ao mesmo tempo? Fiquei
pensando bastante nisso. Essa anedota aconteceu uns quatro
anos atrás, e desde então quis fazer um trabalho com esse
bicho. Quando comecei a fazer filmes, pensei que havia
algum tipo de conexão entre o inseto e o meio fílmico, que
tem uma espécie da fragilidade inerente da imagem.
Comecei a pesquisar sobre o bicho já com a ideia de fazer um
filme, e descobri que a família do inseto chama-se fasmídeos,
palavra que já é interessante por si só, pois possui a mesma raiz
etimológica que a palavra fantasma, e significa, na verdade,

themselves never appear. They
are apparent, of course, but only
apparent: they will never be given

DSM: Chama-se “The Paradox of the Phasmid” (O paradoxo
do fasmídeo), e pode ser encontrado on-line [1.]. Ele trata
não apenas do bicho-pau, como ainda conta uma anedota
bem parecida com a minha, quando, passeando pelo Jardin
des Plantes, confundiu um viveiro cheio de bichos-pau
com uma vitrine em manutenção com galhos secos, até
repentinamente perceber se tratar de animais. Claro, isso
me deixou chocado, pois a experiência de aparecimento e
desaparecimento por ele relatada era totalmente análoga à
minha.

to us as appearing. What then is
necessary for an apparition, the event
of appearing? What must happen just
before appearing closes itself within a
presumably stable or hopefully definitive aspect? There must be a unique
and momentary opening that will
mark the apparition as an apparition.
A paradox bursts forth because, in the
very moment that it opens itself to the
visible world, appearing is destined

Essa relação entre fundo e figura me parece muito importante
para pensar a arte hoje: de alguma maneira, para a obra
de arte “funcionar”, precisamos pô-la contra um fundo
adequado, para que ele se revele como figura significativa.
Aí me pareceu que havia uma metáfora sobre o estatuto da
imagem e sobre como a arte opera.

to be something like dissimulation. A
paradox bursts forth because, for but a
moment, appearing gives access to the
here below, to something that suggests
the contrary or, better yet, the hell
of the visible world –the realm of
dissemblance.”

FZ: Em “Phasmides”, o bicho-pau, nesse confundir-se com
o fundo natural ou com as formas geométricas abstratas,
evidencia essa ideia. Ele não parece ter uma existência por
si só; antes, define-se em relação ao que está a sua volta,
ganhando um novo sentido dependendo do que lhe é
aproximado, e atribuindo um sentido distinto ao que lhe é
aproximado. Dito isso, o que você quer dizer com essa ideia
de colocar uma imagem sobre um fundo adequado para
funcionar?
Que tipo de questões formais e conceituais são levantadas a
partir dessa correlação entre o procedimento mimético do
bicho-pau com relação ao seu meio e a maneira como você

DIDI-HUBERMAN, Georges. The
Paradox of the Phasmid, 1989.
Texto acessível no link: www.usc.
edu/dept/comp-lit/tympanum/3/
phasmid.html
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2.

transpõe isso em seu trabalho, ao aproximá-lo de formas
geométricas abstratas ou naturais?

noção clássica de geração de conhecimento em antropologia
e enfoca as consequências políticas envolvidas nessa
transformação. Para ele, uma antropologia relevante seria
aquela capaz de realizar uma versão de uma teoria nativa,
e não um estudo realizado por nós sobre os outros. Ou seja,
a geração de um conhecimento que leve a sério as visões de
mundo de outros povos no momento em que se estuda com
eles, e não sobre eles.

Em contraposição à tese pós-moderna de que os não ocidentais não
passariam de um produto de jogos de
força do Ocidente, sem voz ativa na
escritura dos diversos capítulos que
constituem a história da disciplina
antropologia, o pensador brasileiro

DSM: Na verdade o bicho-pau não só se camufla nos cenários
naturais e se destaca nos geométricos. Ele se camufla e se
destaca em ambos. De alguma forma, ele se destaca quando se
mexe e se camufla quando fica imóvel, o que me interessava,
especificamente, para pensar a imagem cinematográfica.

afirma: “l’anthropologie est prête à
assumer intégralement sa nouvelle
mission, celle d’être la théorie-pratique de la décolonisation permanente
de la pensée [...] toutes les théories

sance indigènes”.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo.
Métaphysiques Cannibales, Paris:
PUF, 2009, p. 4-6

3.
“A Natureza engendra similitudes.
Basta pensar no mimetismo animal.
Contudo, a mais elevada aptidão
de produzir similitudes pertence,
tipicamente, ao Homem. O dom de
perceber similitudes, o qual possui,
não é senão o rudimentar resíduo da
obrigação ao mesmo tempo violenta,

A noção de fundo-figura, tão importante no cinema, na
pintura ou na fotografia, me parece ideal para pensar diversas
questões da arte em geral, mais geralmente da linguagem e,
ainda mais geralmente, da forma.

anthropologiques non triviales sont
des versions des pratiques de connais-
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Em semiótica, se diz que um signo há de ser transparente
para passar adiante seu significado. Ou seja, quando o signo
é legível ele fica transparente. Ao contrário, se ele não é
legível, torna-se opaco – por exemplo, quando olhamos um
texto em japonês sem conhecer os ideogramas. Nesse caso,
ficamos presos à fisicidade (opaca) do signo, sua cor, sua
forma, seu traço, sem conseguir ver através dele.
O bicho-pau, ao aparecer e desaparecer, repete esta lógica de
opacidade e transparência, e mais, é porque desaparece que
se torna legível, ou se desvia para um terreno da criação de
sentido de uma forma linguística.
O fato é que as coisas mudam de sentido quando aproximadas.
Há um breve livro do Deleuze falando sobre Foucault, em
que trata dos processos de individuação: se num contínuo
temos A e B, e os juntamos, criamos uma dobra. O interior
dessa dobra vira uma subjetividade, pois está isolada do
resto. Não creio que Foucault pensasse em sujeitos e objetos
como os estamos discutindo aqui, mas é curioso pensar nisso
a partir desta nossa conversa.
FZ: Eduardo Viveiros de Castro, no livro Métaphysiques
Cannibales [2.], tem uma proposta que problematiza a

Voltando ao seu trabalho, parece existir um movimento
análogo ao procedimento descrito por Viveiros de Castro
na antropologia, em que você explora num plano artísticocultural um procedimento do bicho-pau em relação ao seu
meio: você mimetiza, faz uma versão de um procedimento já
existente, você pensa outras questões com ele.

de assimilar-se e de conduzir-se de
acordo.
Mas esta aptidão tem uma História,
tanto no sentido filogenético, quanto
no ontogenético. [...] Que utilidade é
extraída, desta educação, pela capaci-

DSM: O que me atrai precisamente nas ideias indígenas é
como elas podem ser usadas como outro modelo ontológico,
um modelo que me serve para poder olhar nossa cultura de
fora.

dade mimética? A resposta pressupõe
a compreensão do significado filogenético da capacidade mimética. Em
favor do qual não basta pensar no
que hoje entendemos por conceito de

Pensando com outros (e não sobre outros) ganhamos um
novo ponto de vista, que não está mais em nós, mas conosco.

similitude.

Em “A capacidade mimética” [3.], Walter Benjamin afirma
que é a capacidade de imitação (de uma criança com relação
a um adulto, por exemplo, ou de um inventor sobre outro)
que está na base da civilização. Benjamin sempre tem esse
teor teleológico, mas é verdade que tudo é cultura: a própria
ideia de que algo possa ser natural é cultural.

mimética”, in: Humanismo e comuni-

BENJAMIN, Walter. “A capacidade

FZ: “Phasmides” remete a toda uma tradição abstracionista,
da qual me chama a atenção a aproximação com os Bichos,
de Lygia Clark. O crítico Ronaldo Brito, ao analisar a
obra de Lygia, pode nos ajudar a pensar alguns aspectos da
exposição, sobretudo quando afirma o caráter dissolvente
das proposições de Lygia, e salienta a capacidade dos Bichos
de propor mutações orgânicas, e seu desafio em “romper a
forma do mundo, a ideia ocidental duas vezes milenar do ser

cação de massa, Rio de Janeiro: Editora Tempo Brasileiro, 1970, p. 49-52
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4.

enquanto figura estável” (idem, p. 287) [4.].

longe) são radicalmente distintas e diferentes daquelas da
época da Lygia – e, em parte, graças a ela.

A citação completa de Ronaldo Brito
é: “A educação estética contemporânea seria assim o oposto do edificante:
dissolvente. Espécie de crise existencial positiva que almeja ressuscitar um
contato palpitante com a realidade
previamente às formações secundárias
de sujeito e objeto. Bichos será o ape-

O seu trabalho, quando traz à tona esse procedimento de
dissolução/sobressalência de um corpo no espaço, parece
estar lidando com essa mesma problemática da estabilidade
da figura. Que tipos de deslocamentos surgem a partir de
“Phasmides”, ao abordar a questão da instabilidade da figura
em outro momento, um outro contexto artístico e social e
através de outros procedimentos?

lido propício a tais entes geométricos
capazes de sugerir mutações orgânicas
[...]
Os ‘trepantes’ adicionam um grau a
mais de mobilidade: ‘ambos aspiram
à condição paradoxal de esculturas
transitivas, eminentemente relacionais, a atravessar as fronteiras entre
interioridade e exterioridade. No

DSM: Parece estúpido, mas apenas muito recentemente
pensei na relação entre os Bichos da Lygia Clark e os
Phasmides. Foi preparando outra exposição (“Tropicalia
negra”, realizada poucos meses após “Phasmides”, no Museo
Experimental el Eco, no México), que tudo isso veio à tona:
lá criei um dispositivo arquitetônico que colocou em contato
obras da série “Kiti Ka’aeté”, que já havia realizado antes,
com um Metaesquema, de Hélio Oiticica, e um Bicho, de
Lygia.

limite, o desafio será romper a forma
do mundo, a ideia ocidental duas
vezes milenar do ser enquanto figura
estável’”.
BRITO, Ronaldo. Experiência crítica,
São Paulo: Editora Cosac Naify, 1994,
p. 287

O que me interessa, sobretudo, é entender e mostrar que o ser
é um processo, mesmo aquelas coisas que pensamos fixas. Um
objeto é, ele próprio, um processo. Por exemplo, uma pedra
era muito diferente na Idade Média do que é hoje, quando
sabemos o que é o silício e o que podemos fazer com ele. O
que mudou nesse pedaço de plutônio desde que descobrimos
a radioatividade e seus possíveis usos? Como disse o Ricard
Salvatella, numa série de pinturas, as maçãs do Cézanne não
existem mais: uma maçã hoje é um campo de batalha jurídico
contra a Monsanto, o produto de um laboratório genético,
pesticidas regulados e desregulados – talvez envolva até mão
de obra escrava ou semiescrava, e sua presença no mercado
12 meses ao ano gera fluxos migratórios de trabalhadores
ilegais, para fazer as colheitas. Hoje, deve haver umas 500
leis em cima de cada maçã.
Da mesma forma, nossas noções de o que é, e como é, um
corpo ou um objeto (uma escultura, para não irmos muito
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FZ: Uma certa instabilidade do objeto, aquilo que Ronaldo
Brito chama de transitoriedade, aparece em seu trabalho
como uma reflexão sobre a dissolução de um corpo no
ambiente que está ao seu redor, na medida em que o bichopau se aproxima e se reconfigura diante dos objetos.
“Tropicalia negra”,

DSM: É engraçado você mencionar essa dissolução, pois
outro texto que me ajudou a compreender o que eu estava
fazendo foi escrito por Roger Caillois e se chama “Mimetismo
e a psicastenia lendária”. É um texto em que ele trata da
cripsis, fenômeno pelo qual alguns animais se parecem com
coisas do mundo.

dispositivo arquitetônico feito por
Daniel Steegmann
Mangrané para o
Museu Experimental
El Eco, no México

Caillois contesta a ideia comum de que esse procedimento
seria um sistema de defesa do animal. E demostra como é inútil
abrindo estômagos do passarinhos e anfíbios insetívoros para
análise – metade dos animais encontrados possuem o poder
de se mimetizar com o ambiente ao redor. Como técnica de
defesa, então, é um fracasso.
Assim, ele elabora a teoria de que esses animais se parecem
com as coisas por um desejo mitológico de se desfazer no
mundo, de se dissolver no mundo. Achei linda essa imagem, e
fico me perguntando: os diversos usos que fazemos das formas
não são também, todos eles, tentativas de nos dissolver no
mundo? Estou me referindo à linguagem, às danças, às artes
plásticas... todo uso de formas determinadas parece ter um
desejo implícito de nos dissolver no mundo.

“Kiti Ka’aeté”, retroprojeção de slide

FZ: Havia, na exposição, além do vídeo e dos hologramas,
uma escultura, que criava um jogo muito interessante, pois
olhávamos os bichos-paus em meio a estruturas artificiais
(tanto nos hologramas quanto no vídeo), e estávamos
nós mesmos em meio a estruturas enormes, localizadas
no centro da sala. Podemos pensar, é claro, que nós então

sobre os cortes de
uma colagem, 2011
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também estamos nesse limiar a que você se referia ao falar
dos bichos-paus: também nós nos encontramos nessa zona de
indefinição, uma vez que a exposição sugeriria esse cenário
no qual atuamos.

(que também são de celulose, numa outra transformação da
mesma matéria). O próprio bicho está querendo ser celulose
(risos), e o negativo do filme também é celulose. Então tudo
é a mesma matéria: de onde se está imprimindo a imagem até
tudo o que está aparecendo nela. É tudo celulose!

Como você vê essa terceira camada adicional, em que
os procedimentos de dissolução/aparição do bicho-pau
aparecem não apenas nas obras da exposição, mas também
passam a integrar a maneira como os espectadores veem os
trabalhos?

Escultura composta
de estruturas
metálicas, dispostas

DSM: Essa “terceira camada” me parece fundamental: o
trabalho tem que se dar no terreno da experiência pessoal.
Afinal, não deixa de ser um trabalho sobre percepção, e a
experiência fenomenológica tem que equivaler à proposta
conceitual. Sempre quero atingir esse momento no qual o
espectador já não está mais olhando para os trabalhos, mas
para a própria experiência, para si próprio.

Esse trabalho com filme se iniciou com o 16mm. Antes disso
passei uns quatro anos pensando em fazer um vídeo, mas
nunca achei o que fazer. Aí um dia decidi saber qual era a
duração de um rolo de filme, e encontrei uma tabela da Kodak
que explica quantos metros de filme você tem e quantos
minutos você pode filmar, ou você vê quantos minutos
quer filmar e ela fala de quantos metros você precisa, você
põe os parâmetros e ela fala essas respostas. Quando vi isso
veio a ideia do filme 16mm. Inteira. Me parece fundamental
que sempre exista uma reflexão sobre qual meio você está
utilizando e por que o está usando. O trabalho tem que ser
sempre uma reflexão sobre o próprio meio.

FZ: Existe, hoje, um crescente interesse por parte de artistas
visuais pelo uso do 16 milímetros – que se tornou uma certa
tendência, para não dizer uma moda. O que leva você ao uso
desse meio específico, tanto no filme que compõe a exposição
“Phasmides” como no filme chamado, ele próprio, 16mm?

FZ: A primeira vez que vi o seu trabalho 16mm, pensei
imediatamente no Fitzcarraldo, filme do Werner Herzog, em
que o personagem deseja construir uma ópera no meio da
Amazônia e para isso se vê obrigado a traçar uma linha reta
que atravesse uma montanha.

DSM: Eu suspeitava que haveria alguma coisa que
funcionaria bem entre a natureza do filme e a natureza do
inseto. E, de alguma maneira, se esse projeto tivesse sido em
vídeo, ele teria sido muito diferente. O vídeo é como uma
caneta, é infinito. Já o filme é como um pincel com tinta,
você pode desenhar e, quando a tinta termina, recarregálo. O filme sempre pode acabar – pode acabar o rolo, vai se
desfazer, vai queimar, nivela pelo excesso de luz.

No seu trabalho, estamos diante da confusão de uma floresta,
e há uma linha e uma câmera que é levada mata adentro
pelo rodar do próprio filme. O filme 16mm reencena, de
certa forma, esse primeiro problema ao qual remetemos no
início da entrevista, o do confrontamento entre uma forma
natural e caótica, de um lado, e outra cultural e organizada,
do outro – dicotomia essa que você justamente confronta em
seu trabalho. No filme do Herzog, e acho que essa é uma
das cenas mais lindas e enigmáticas, essa tensão culmina no
momento em que o protagonista se delicia ao ouvir uma
ópera de Enrico Caruso, cujo som se projeta pela floresta [5.].

na primeira sala da
exposição “Phasmides”, de Daniel Steegmann Mangrané,
na Galeria Mendes
Wood DM, em abril
de 2013

No filme tem várias ironias a respeito disso, por exemplo,
o fato de que tudo no filme é celulose: as decorações são
pranchas de madeira, cortiças de árvores, e as formas
geométricas são todas feitas de papelão ou de cartolina

DSM: Engraçado, tem duas coisas. Primeiro, claro, 16mm foi
meu pequeno Fitzcarraldo. Evidentemente, eu não estava
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Set de filmagem
de Phasmides, de
Daniel Steegmann
Mangrané, na Akademie der Kunste,
Berlim, em Maio de
2012.
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5.

querendo construir uma ópera nem subir um barco pelo
meio da montanha (risos)... e também não queria cortar
nenhuma árvore.

cena final. Tenho vários amigos que me falaram para tirála, mas não consegui. Assistindo ao Phasmides você vai
entrando no espaço mental do filme, e o filme faz mesmo
uma evolução, indo de um espaço mais escuro, mais orgânico,
mais concentrado, e vai ficando mais claro, mais mental,
mais abstrato. Nesse momento, que é o único movimento de
câmera do filme inteiro, ela se retira e se mexe pro lado, se
revela o cenário, e você volta pro espaço do ateliê.

“A vision had seized hold of me, like
the demented fury of a hound that has
sunk its teeth into the leg of a deer
carcass and is shaking and tugging
at the downed game so frantically
that the hunter gives up trying to
calm him. It was the vision of a large
steamship scaling a hill under its own
steam, working its way up a steep
slope in the jungle, while above this
natural landscape, which shatters
the weak and the strong with equal
ferocity, soars the voice of Caruso,
silencing all the pain and all the voices

Mas agora estou preparando outro projeto, que vou fazer
também na floresta. Assistindo aos erros que ocorreram
durante a filmagem de 16mm, fiquei pensando que, quando
se está filmando, se faz um pacto de não agressão com o
espectador, no sentido de estar criando uma ficção, um
ambiente, uma ideia, e ocultando todas as coisas que estão
permitindo esse pacto funcionar: você não permite que
apareça um microfone na tomada, você coloca a plaqueta no
começo e no fim de cada cena para saber a ordem em que
foram feitas, mas tudo isso depois é eliminado, como se não
existisse, para permitir a emergência dessa verdade fílmica.

of the primeval forest and drowning
out all birdsong. To be more precise:
bird cries, for in this setting, left
unfinished and abandoned by God
in wrath, the birds do not sing; they
shriek in pain, and confused trees
tangle with one another like battling
Titans, from horizon to horizon, in a
steaming creation still being formed.
Fog-panting and exhausted they
stand in this unreal misery – and I,
like a stanza in a poem written in an

No caso do Herzog, é lindo porque tem uma tomada no
Fitzcarraldo e tem uma tomada ainda mais forte, no outro
filme, Aguirre, cólera de Deus, que é fantástica: eles estão
filmando, descendo o rio com o barco, e de repente a água cai
em cima da lente da câmera. E o Herzog, em vez de descartar
essa tomada, é justamente essa que ele escolhe. Você está
assistindo ao filme e, de repente, a lente da câmera está com
gotas-d’água. A presença da câmera fica firmada de uma
maneira tão clara que obviamente está dizendo “isto aqui
é um filme, isto que estou fazendo é sobre o fato de estar
fazendo um filme, e estes aqui são atores”.

unknown foreign tongue, am shaken
to the core.”
HERZOG, Werner. Conquest of the
Useless: Reflections from the Making of
Fitzcarraldo. New York: Ecco, 2009

FZ: E isso volta à questão que conversamos acima, sobre
o artificial e o natural como construtos. Como no filme do
bicho-pau, em que você também tira a câmera e mostra que
o cenário não é real, você denuncia que aquele cenário que
apresenta era realmente feito de papelão e celulose, quando a
câmera vira e você mostra o estúdio em que está trabalhando.
Ou seja, o filme tão é (ir)real quanto o próprio contexto em
que foi feito.
DSM: Exato! E por isso me parecia tão fundamental essa
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Frame do filme

FZ: Na última Bienal de São Paulo, em 2012, você estava com
um trabalho de aquarelas, se chamava “Lichtzwang”, que
quer dizer algo como luz forçada.

Aguirre, cólera de
Deus, de Werner
Herzog, em que
podemos ver as

DSM: Lichtzwang é um livro de poemas do Paul Celan,
que retira essa palavra do Hölderlin, que, por sua vez, usa
essa palavra para descrever o momento em que você não
consegue ver, pelo excesso de claridade. Esse conjunto de
aquarelas se chama assim devido a uma tradução que André
Vidal, um poeta catalão, fez dos poemas do Paul Celan – ele
os traduziu como Constrição de luz, e, quando li isso, pensei:
é isso o que estou fazendo com essas aquarelas!
As aquarelas são exercícios de estrutura, de cor, diferentes
experimentos, sempre brincando com o quadriculado do
papel e explorando os limites construtivos de umas normas
muito básicas, como por exemplo brincar sempre com o grid
da folha, ou com o fato de que cada mancha de cor deveria
ficar presente por três aquarelas até desaparecer, e então
surgir outra.
O importante é que basicamente tudo o que eu vim fazer
depois surgiu das ideias que fui descobrindo nesse processo.
São já 15 anos de trabalho, e ainda continua.
FZ: Quando nos referimos ao “pensar com” da antropologia
[6.] e à capacidade de sujeitos e objetos normalmente
tratados como passivos terem papel ativo, é talvez disso
que se trate: esses limites construtivos das aquarelas

gotas-d’água na lente
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lhe geraram inquietações para a continuação desse
trabalho e desenvolvimento de outros. Como se deu esse
desenvolvimento de outros trabalhos seus a partir dos
experimentos com aquarelas? De que maneira as questões
formais constitutivas do preenchimento das aquarelas foram
impulsionando suas pesquisas?

“What truly distinguishes anthropology, I believe, is that it is not a study
of at all, but a study with. Anthropologists work and studies with people.
Immersed with them in an enviroment of joint activity, they learn to see
things (or hear them, or touch them)
in the way their teachers and companions do. An education in anthropolo-

DSM: Nas aquarelas, desenvolvi um trabalho e um raciocínio,
digamos, estrutural, que está na base de tudo o que fiz depois,
daí a afirmação de que tudo que fiz surgiu de lá.

gy, therefore, does more than furnish
us with knowledge about the world
– about people and their societies. It
rather educates our perception of the
world, and opens our eyes and minds
to other possibilities of being. The
questions we address are philosophical ones [...] But it is the fact that we
adress these questions in the world,
and not from the armchair – that this

A verdade é que apesar da – ou talvez graças à – singeleza
dessa série, foi a partir dela que comecei a trabalhar com
estruturas, variações, permutações, loops, com o tempo,
com a duração, com a cor... Ideias, conceitos e realidades
que depois vim a explorar com outros meios. Não há uma
transição que eu possa explicar claramente aqui (nunca a
resumiria a uma breve explicação), mas, para mim, é muito
importante que um trabalho me leve a outro, que cada
trabalho novo abra portas a novas experimentações.

world is not just what we think about,
but what we think with, and that in
its thinking the mind wanders along
pathways extending far beyond the
envelope of the skin – that makes the

FZ: Diversas vezes você menciona o seu interesse por autores
como Eduardo Viveiros de Castro e Bruno Latour. Existe
alguma aproximação entre as pesquisas realizadas por eles,
no campo da antropologia, e as suas, no campo das artes?

enterprise anthropological and, by
the same token, radically different
from positivist science. We do our
philosophy out of doors. And in this,
the world and its inhabitants, human
and non-human, are our teachers,
menthors and interlocutors.”
INGOLD, Tim. “Anthropology is
not ethnography”, in: Proceedings of
the British Academy, 154, The British
Academy, 2008, p. 82-83

DSM: Quando eu vim para o Brasil não conhecia o
trabalho do Eduardo Viveiros de Castro. Lendo-o, vim a
entender uma série de coisas, inclusive a respeito da própria
prática artística. Na proposta do perspectivismo, muito
resumidamente, existe essa ideia de que não existem sujeitos
nem objetos por si sós. No Ocidente, nós nos entendemos
a partir de um sistema de oposições, em que o mundo está
dividido entre o que está vivo e o que não está vivo, e no que
está vivo temos o reino vegetal e o reino animal, e no reino
animal temos os animais racionais e os irracionais, e assim
vamos fazendo pacotes menores até chegar a uma parcela
que somos somente nós, os humanos.

Daniel Steegmann Mangrané
por Fábio Zuker

Já para os ameríndios, tudo é gente. Nem tudo é humano,
mas tudo é gente. E, a partir do momento em que tudo é
gente, essa relação sujeito-objeto fica, no mínimo, borrada.
Os ameríndios não estabelecem essa separação entre objetos
e sujeitos da mesma maneira que nós, porque para eles você
não é um sujeito, não é um objeto, mas, sim, você é uma coisa
ou outra em função da perspectiva na qual se encontra.
FZ:
A ideia do “pensar com”, que a antropologia
contemporânea vem trabalhando largamente, pode trazer
muitos ganhos para refletir sobre arte. Por exemplo, para
mim, esta entrevista é uma forma de pensar com você e com
os seus trabalhos. Mas acredito também que seria possível
dizer que um artista está pensando com os seus trabalhos.
DSM: As cosmologias indígenas foram muito importantes
para mim, especialmente por uma razão: se não temos mais
sujeitos e objetos, não temos também espectadores e obras
de arte, mas processos de relações de mútua transformação.
Combinações de agentes que se influenciam mutuamente.
E essa é para mim uma forma muito mais interessante e
instigante de olhar para o trabalho artístico e a obra de arte.
FZ: Você fala bastante de humanidades, mas eu me lembro de
você contando que, quando criança, queria ser biólogo, e que
quando chegou no Brasil você passou poucos dias no Sudeste
e depois foi pra Amazônia. A sua prática artística traz uma
reflexão sobre a biologia, ou ao menos esses questionamentos
sobre os entrelaçamentos do lugar da cultura e do lugar da
natureza. Se ser biólogo é pensar a biologia, então você,
como artista, também é um biólogo?
DSM: Pois é, fiquei duas semanas em São Paulo, e depois
corri para a Amazônia.
Creio que a diferença entre mim e um biólogo é que
procuramos resultados muito diferentes. Estou fazendo um
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livro sobre o projeto dos bichos-paus, tipo reader, no qual
terá os textos do Roger Caillois e do Didi-Huberman, que
mencionei, mas também quero convidar um professor de
história das ciências, Mauricio Nieto, da Colômbia, Michael
Taussig, o Latour. Mas está faltando confrontar o trabalho
com a visão de um biólogo.

A fotografia e a antropologia são ciências irmãs: nasceram ao
mesmo tempo, foram impulsionadas pelos mesmos poderes
coloniais e, de fato, pelas mesmas razões. Elas compartilham,
então, uma estrutura epistemológica e até semântica, do fato
de um documento poder criar uma narrativa de verdade.
Mas, para isso acontecer, você tem que pretender que aquilo
que está gerando seja um documento neutro.

É muito engraçado pensar nesses cruzamentos entre ciência,
filosofia e poética. Por exemplo, o processo pelo qual um
animal se camufla por já parecer com o entorno se chama
cripsis. E cripsis vem de Kryptos, mesma raiz etimológica
que críptico. Mas, na origem, Kryptos significa uma coisa
que é apta para ser oculta. Assim, não se refere a algo que
pode ser escondido, ou que foi escondido, mas a uma coisa
que está à vista de todo mundo, embora seja difícil de ser
percebida. Quem chamou esse processo animal de cripsis
deveria ter as ideias bem claras, e ter uma cultura bem ampla,
porque é muito perfeito.
FZ: O que seria esse novo projeto na floresta que você está
pensando?
DSM: Vai ser outro filme, e neste caso estou focando mais
uma coisa que são as propriedades heurísticas do meio
fotográfico/cinematográfico.

Assim, por exemplo, nos primeiros filmes antropológicos se
ocultava o momento em que se explicava ao índio que ele
tem que ficar aqui, não olhar para a câmera etc. Você elimina
todos esses momentos para que a imagem fotográfica possa
fazer seu processo heurístico de simplificação da realidade
e criação de verdade. Mas, evidentemente, é tudo mentira.
E o que quero fazer é um filme que faz tudo o que não deve
ser feito.

FZ: Deixar as gotas-d’água caírem na lente, como faz Herzog
em Aguirre, cólera de Deus?
DSM: É, mais ou menos. Vou trabalhar sobretudo com os
processos e os protocolos fílmicos, porque é o que me diverte
mais, e talvez seja mais estrutural, nesse sentido. Tem essas
coisas que são do set de filmagem, como fingir que a câmera
é invisível, imaterial, embora ela esteja lá, alterando o objeto
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a ser filmado. Mas também tem outra coisa que é o processo
técnico extremamente complexo de funcionamento do filme,
que envolve a entrada de luz, as alterações de produtos
químicos do negativo e a criação de um positivo.
Todo esse processo tem uma correlação, um encadeamento e
um protocolo que tem que ser respeitado para o documento
final ser fidedigno ao objeto. É como naquele texto lindo do
Latour, que fala da floresta e de como eles vão levando o solo
da floresta para o laboratório. Para que aquele solo da floresta
possa ser finalmente estudado e levado a uma conclusão, há
uma corrente de procedimentos que tem que ser respeitada.
Quanto ao filme, existe um processo a ser respeitado, para
que o objeto final, o filme, na hora de ser projetado, pareça
com aquilo que foi filmado.

Poster realizado por
Daniel Steegmann

E o que eu quero fazer é brincar nessa segunda parte,
quebrando todo o protocolo (risos).

Mangrané e Benjamin Meyer-Krahmer
a partir do trabalho

FZ: Essa sua pesquisa sobre abstração também dialoga
com reflexões próprias à semiótica, sobretudo no que diz
respeito à construção de conhecimento e de formas gráficas.
Você desenvolveu isso em um trabalho que realizou com o
pesquisador Benjamin Meyer-Krahmer, na Werkleitz Halle,
um galpão ligado à escola na qual o Benjamin ensina, nos
arredores de Leipzig, na Alemanha. Como era esse trabalho?
DSM Foi um trabalho em que publicamos uma série de seis
pôsteres, sobretudo trabalhos com desenho, mas que tinha a
ver com a escrita ou algum tipo de grafismo. Os impressos
investigavam uma ideia precisa de Charles Sanders Peirce,
em que ele afirma que o mais importante do trabalho do
pesquisador/pensador é encontrar o nível exato de abstração.
Achei isso fantástico, pois pode ser aplicado a tudo. Se você faz
um mapa do metrô muito abstrato, por exemplo, é impossível
de entender, mas, se não é abstrato o suficiente, também não
se entende. Ele deve ter o nível certo de abstração. A outra

de Jonathan Bragdon, na Werkleitz
Halle, Alemanha,
2013
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frase de Peirce sobre a qual refletimos é aquela em que ele
diz estar convencido de que não se pode ir muito longe numa
reflexão sem dispor as ideias no espaço – no caso, o espaço
do papel.

para a filmagem de
16mm, trabalho de
Daniel Steegmann
Mangrané exposto
na 30ª Bienal de
Arte de São Paulo,

FZ E como se deu a exibição desses impressos? Qual o
contexto dessa publicação?

em 2012

DSM Inventamos essa coleção chamada Abstract Specific
I Specific Abstract. Existem esses seis primeiros pôsteres, e
depois vamos fazer mais. Os pôsteres lidam todos com essa
questão do grafismo. O que me interessa bastante no bichopau é que ele tem essa forma quase gráfica. E essa forma faz
com que ele muito facilmente possa operar como um signo,
no sentido que discutimos antes, que um signo tem que ser
transparente para poder transmitir o seu significado. Ou seja,
quando se vê um semáforo de trânsito, não se está pensando
se ele é muito amarelo ou baixo. Mas, sim, se ele indica para
parar ou continuar. Logo, ele vira “transparente”.
Há uma frase do Daniel Buren que afirma que, quando
trabalhamos com um signo muito forte, como a suástica
nazista ou a cruz cristã, ficamos presos na opacidade, na
força do signo, devido à potência de sua presença, pois ele
está muito carregado. Mas, quando se utiliza um signo fraco
– as listras, no caso de Buren –, o sentido não fica tão claro,
e o que fica presente é a operação do signo, a sua forma de
operar, ou, dito com suas palavras: o signo tem que ser frágil
o suficiente para que a corrente na qual ele está inscrito – e
que configura o próprio signo e seu significado – seja visível.
Ou seja, se o signo é fraco, o único que fica presente é a
operação do signo, no mundo. Assim, nessa série de pôsteres,
quando você olha os seis juntos, eles se explicam uns aos
outros. Fica muito claro que de alguma forma eles estão
tratando de algum tipo de investigação gráfica experimental.
Mas quando se olha para um pôster apenas, sozinho, fica
muito mais abstrato e difícil de entender.

