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Alexandra Ungern, Naira Pennacchi, Sarah Uriarte e Kim Coimbra.

Os banheiros ocupam uma posição ambígua na casa. Não sabemos se 
trata de um ambiente privado (suítes de mansões) ou público (sociais). Tal 
situação possa ser entendida através das mudanças do banheiro nas 
sociedades e na história. No império romano e no islã espanhol, os 
banheiros eram espaços públicos, nos quais abandonaram as casas para 
se tornarem palácios, ou no romantismo em que os banheiros se tornaram 
espaços tão privados ao se esconderem nos fundos das casas. Nos 
períodos públicos, os banheiros eram espaços de decisões políticas, no 
privado, seres recalcados no subliminar. De alguma forma, podemos olhar 
para nós mesmos através das mudanças dos espaços nos banheiros em 
nossa sociedade.

Essas reflexões colocadas pelo filósofo brasileiro Vilém Flusser fazem 
refletir em como os espaços dos banheiros estão associados ao gesto de 
limpeza, ao gesto em que usamos da dicotomia entre o sujo e o limpo, ou 
seja, no modo em como lidamos com os nossos fluidos internos, ou com 
as camadas de sujeiras externas que se depositam em nossas 
superfícies. Não é toa, que a palavra katharsis venha do grego, e que 
signifique a ‘eliminação de impurezas’. É certo de que a sociedade 
ocidental, ao se modernizar, recalcou a catarse para ambientes privados 
(isolados) tornando a noção de sujeira como algo de impureza a ser 
eliminada e escondida. Entretanto, as noções de sujeira são muito 
ambíguas para serem determinadas dentro de uma noção a qual se aplica 
o gesto de purificação – o excesso de lodo no corpo humano pode fazer 
mal, o excesso de corpo humano no lodo, pode impedir a produção de 
húmus – logo, somos sujos? A sujeira é uma convenção social. 

O exercício curatorial Katharsis, realizado no banheiro social da 
Residência W em Ribeirão Preto, propõe superar a dicotomia entre o sujo-
limpo diante do gesto criativo no processo artístico dos residentes 
participantes da sexta edição. Dentro da proposta são colocadas questões 
referentes entre o ‘mostrar’ e o ‘não mostrar’ dentro dos dispositivos de 
exibição. Ou seja, os desdobramentos sobre quando um trabalho está de 
fato pronto, e quando é preciso eliminá-lo como um processo de catarse 
para que a pesquisa continue em andamento. Descobrir os gestos de 
katharsis de cada um, é se debruçar sobre a ontologia do processo 
artístico individual dos quais se diferem muito um do outro. As propostas 
escolhidas e exibidas não serão entendidas como trabalhos de arte ou 
como obras de arte, mas como katharsis. Essas escolhas e denominações 
não seguem a intenção de diminuição  desses objetos diante dos trabalhos 
finalizados, já que a proposta é superar a ideia entre sujo-limpo, finalizado-
inacabado; katharsis é um processo estrutural e indispensável o qual 
sustenta a base dos trabalhos de arte.
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No caso de Alexandra Ungern apontam para o desenvolvimento da 
pesquisa intitulada Tombamento. Na série, a artista desdobra a 
investigação à cerca das antigas construções e de como as 
instituições lidam com esses patrimônios ao sair pelas ruas da 
cidade de Ribeirão Preto para fotografá-las. Para a katharsis da 
artista, foram escolhidas as vertentes de caminhos que bifurcaram 
para a pesquisa do gesto do recorte e do negativo de figuras dentro 
da fotografia. Contudo, nessa etapa, a artista estava explorando a 
retirada das figuras de pessoas na paisagem. Fica evidente a 
divergência de conteúdo enquanto temática (recorte de pessoas e 
recorte de arquiteturas), porém, podemos notar a potencialidade de 
desenvolvimento de pesquisa da qual tivera que ser abandonada 
diante do contexto de prazos e interesses momentâneos da artista, 
a qual deve que se debruçar sobre o assunto da arquitetura.

Naira Pennacchi, se encaixa com experiências da pesquisa através 
de seus panos. Durante seus primeiros dias de processo de 
residência, a artista explorou ao máximo, as possibilidades físicas e 
simbólicas dos materiais de pano que encontrara numa sacaria. 
Esses sacos de transporte, a provocou para sua ativação em 
gestos, instalações, desenhos e vídeo performance. Para esse 
exercício curatorial, foram escolhidos os tecidos desses sacos que a 
artista deixara no jardim durante o período de residência para poder 
experimentar as ações do tempo nesse material. Portanto, o objeto 
indica nas suas tramas as ações do tempo da chuva, das gramas, 
da terra que penetra as suturas desse tecido.

Sarah Uriarte e Kim Coimbra aproveitaram das visitas 
proporcionadas pela residência nos espaços da cidade de Ribeirão 
Preto. Essas visitas puderam servir de gatilhos para que a dupla 
realizassem ações orientadas para o vídeo, fotografia e instalações. 
As katharsis apresentadas são desdobramentos da frase que 
ouviram de que a terra de Ribeirão Preto é vermelha. Tendo isso em 
mente, os artistas exploraram o exercício de pintar a mão com a 
terra vermelha desdobrando em uma fotografia e uma marca no 
papel. Essas duas imagens rebate como índice, ou uma marca da 
ausência – uma através do registro fotográfico e o outro através da 
marca de um corpo que não está mais presente. 

Importante notar que esse dispositivo curatorial não se trata de uma 
mostra do fracasso, ou relacionando as proposições dos artistas 
como uma sujeira a ser descartada. Como o filósofo Vilém Flusser 
propôs no seu texto, a ideia é superar a ideia dicotômica entre a 
sujeira e a pureza, e atentar criticamente o nosso olhar para as 
escolhas dos trabalhos artísticos; é preciso atravessar, como uma 
reta que perfura o objeto (punctum) para poder enxergar que a 
potência estética, está muito mais além da superfície que os nossos 
olhos veem. 

Allan Yzumizawa
Curador.



  



  



  



  



  



  

Residencia W 

Local | casa Weimar. Ribeirão Preto-SP

Coordenação | Élcio Miazaki

Artistas participantes | Alexandra 
Ungern, Naira Pennacchi, Sarah Uriarte e 
Kim Coimbra

Registro fotográfico | Élcio Miazaki
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