
desmanche construção (dis)junção: oxigênio e outros trabalhos  

desde uma operação de aproximação física, enquanto deambula, o corpo experimenta 

percorrer e dar forma ao abismo das imagens, daí que estas são acontecimentos e seus 

registros ativam-se e ocorrem em conjuntos – ação ou efeito do fazer artíst ico. 

Mas é que tudo é construção: linha, plano, fuga. Não há iguais. É da ordem do conflito 

esse desenho de contiguidade. O que concorre contra o que? – proposição, efeito ou 

processo de quando se faz uma coisa ser pública. A exigência à qual respondem 

as imagens – visualidade, tradução de mundo, especificidade de um meio/código de 

manifestação plural – não viabiliza um ser definitivo, completo, uno, é um seguir sendo. 

Não que a atmosfera da imagem tenha que ser sempre devedora a algo, mas se dá em 

um tempo de fluxo, estando em outras, teimando, no estado de presença em que é vista 

em tantas: fragmentando-se, espalhando-se, sendo associada, sendo transmitida, em 

contaminação. Rasgada, destituída, rompida, novamente constituída, como se derivasse 

e se espraiasse. É algo de fora a ela mesma que virtualiza essas possibilidades de rimas 

imperfeitas. A imagem para fora –  

como relações de forças, em suas sombras, numa espécie de luta entre a autoproteção e 

a manutenção de um (alguns) conteúdos e a vontade de estar/ser em/como outras. Não 

se trata de buscar constituir coerência ou dribles no observador. É preciso 

disfuncionalizar a forma, contradizê-la, vê-la em detrito, oras esvaziando-se, oras 

projetando fantasmas de si. Veja, é uma ação ativa, conectada à tarefa de vivenciar, 

perceber, experimentar. O corpo de fora a forja em outros tentáculos, improvisos, 

variedades. Traindo-se em extremos opostos,  

encaramos as imagens em um triunfo do múltiplo, do instável, sem normatizar, sem 

essência, “que tudo ande por si só” é inviável – da vontade de estar junto com. Não 

há nada de semelhante com o indivíduo autônomo, a imagem sugere embate, perda de 

controle, como uma confluência ou com oscilações,  

no espaço dissonante, na emenda, na mistura, na ruína, no conflito  

Galciani Neves, curadora 



dismantle, construction (dis) junction: oxygen and other works  

From a physical approach operation, while ambulating, the body tries to follow and shape 

the abyss of the images, hence these are happenings and its records activate and occur in 

sets – action or effect of the artist ic making. But everything is construction: line, 

plane, escape. There are no equals. The design of this contiguity belongs to the sphere of 

conflict. What concurs against what? – proposit ion, effect or process of the 

moment when you turn something public. The demand to which these images 

respond – visuality, translation of the world, specificity of a means/code of plural 

manifestation – does not enable a definitive, complete and integral being but rather a 

state of “continual being”. Not that the atmosphere of the image must always be in debt 

to something, but it takes place in a time of flux, being in other atmospheres, persisting, 

in the state of presence in which it is seen in so many: fragmenting itself, spreading out, 

being associated, transmitted, in contamination. Ripped, destitute, broken, rebuilt once 

more, as if ebbing and flowing. It is something outside of itself that virtualizes these 

possibilities of imperfect rhymes. The image towards outside –  

as power relations, in its shadows, in a type of struggle between self-protection and the 

maintenance of (some) contents and the will to be in /as others. It is not about trying to 

be coherent or to delude the observer. One has to defunctionalize form, contradict it, see 

it as debris, sometimes emptying oneself, other times projecting your own ghosts. Look, 

it is an active action, connected to the task of experiencing, perceiving, trying. The 

outside body chisels it into other tentacles, improvisations, truths. Betraying oneself in 

opposed extremes,  

we face the images in a triumph of the multiple, of the unstable, without normalizing, 

without essence, “that everything works for itself” is no longer viable – one desires to 

be together. There is no similarity with the autonomous individual, the image suggests 

combat, loss of control, as a confluence or with oscillations,  

in the dissonant space, at the seams, in the mixture, the ruins, the conflict.  

Galciani Neves, curator  

	


