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Todavia Rohayhu ‐ Documenta e recria a exposição 5
Lagos em Trânsito à Margem do Lago
A exposição 5 Lagos é composta por cinco
proposições ambientais que se entrecruzam e
articulam vídeo, áudio, fotografia e textos gerados e
captados durante a deriva Trânsito à Margem do Lago.
A abordagem curatorial considera o recorte conceitual
a partir da natureza dos registros e das situações
que os geraram. Anunciación; Vila C; Travessia; Outras
Palavras; e Rádio Marangatu. Além dessas cinco
proposições a exposição conta com o “Plano de
Inundação da Capital”.
Anunciación; Rádio Marangatu; Travessia; Vila C; e
Outras Palavras; tratam do atravessamento midiático,
de projetos não realizados, de rios submersos, de
encontros, da fragmentação, da construção da
paisagem, dos diálogos e conexões reveladas e
produzidas durante a exploração de um espaço de
intenso fluxo humano, produzido pela condição de
fronteira, pela instalação da Usina Hidrelétrica de
Itaipu e pela criação de uma zona de livre comércio
no Paraguai.
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O processo de seleção de material e produção da
exposição foi iniciado em 2011 e contou com uma nova
incursão à região de fronteira. As novas leituras sur‐
gidas após a imersão nos arquivos nos levou à busca
de complementação da documentação e ao reencontro
com colaboradores que também participam da
exposição, são eles Marly, Spaniol e Urbano.

Especificidades de cada proposta:
Trânsito à Margem do Lago
1. Anunciación (Vídeos vigília, fragmentos de 5" a 10"; e Vídeo depoimentos,
5'35"): Duas propostas em vídeo. Uma delas trata dos silêncios, dos interstícios
entre uma fala e outra. 8 monitores de vídeo com imagens de pessoas que se
propuseram a conversar, registrar e fazer declarações sobre o lugar e a vida.
No outro a palavra surge para fazer transparecer questões recorrentes e
decisivas para os sentidos do ocupação dos espaços.
2. Rádio Marangaratu (Áudio – 5'29"; Vídeo fragmentos, 5'29"; Impresso;
Plotagem): Puerto Marangatu foi um dos lugares mais violentos que visitamos,
lá participamos de um programa de rádio promovido pela comunidade. Composto
por uma seleção de 26 arquivos de áudio e cerca 60 de fragmentos de vídeo,
apresenta um pouco da diversidade de sons e paisagens do lugar.
3. Travessia (Vídeo , 4'): Travessia envolve a imersão em imagens de épocas que
antecedem a configuração da paisagem atual do lugar em questão, como o livro
Ilha Grande ‐ Alternativas para o aproveitamento do Rio Paraná em Guaíra,
Eletrosul ‐ Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A., 1979; e o filme Arara ‐ Rio
Paraná I e Arara ‐ Rio Paraná II, 1948, Vladimir Kozák; ambos do Acervo Museu
Paranaense, Secretaria de Estado de Cultura, Governo do Paraná.
4. Vila C (Backlights): Vila C é o nome dado ao bairro de operários responsáveis
pela construção da Usina de Itaipu pelo lado brasileiro. A passagem por lá gerou
duas imagens em backlight, uma delas corresponde aos arredores da própria
Vila a outra apresenta ondulações do Lago Artificial de Itaipu na praia de Porto
Mendes, lado a lado referenciam dois elementos que são a base das relações no
lugar.
5. Outras Palavras (Impresso; Fotografias): Remonta histórias passadas e atuais
de pessoas que viveram o alagamento da região, produzem e conservam
imagens e objetos sobre o assunto. Conta com imagens e texto de Marly
Franque; Fotografias de Lauro Spaniol; Plantas e textos de Urbano Toillier.

Em janeiro de 2009 estivemos durante cinco dias na Tríplice
Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. A esse momento
denominamos Deslocamento à Tríplice Fronteira. Ficamos
hospedados na casa de Juca (ator e diretor teatral), contatado
por meio de uma das redes sociais que frequentamos via
internet. Nosso destino eram as pontes que conectam e
separam os três países: Ponte Internacional da Amizade (Rio
Paraná ‐ fronteira entre Brasil e Paraguai) e Ponte Internacional
da Fraternidade (Rio Iguaçu ‐ fronteira entre Brasil e
Argentina). Ambas, em suas porções brasileiras, encontram‐se
no sudoeste do estado do Paraná, o qual tem seus limites
naturais e políticos traçados pelos dois rios.
Consideramos o potencial simbólico da ponte/fronteira,
ambiente para desencadeamento de novas situações criativas,
lugar para experiência, percepção e contato. Registramos em
vídeo o percurso de Curitiba a Foz do Iguaçu; caminhamos pela
Ponte da Amizade e pelo mercado de Ciudad del Este;
atravessamos a Puerto Iguazú e visitamos os marcos
fronteiriços; conversamos com muitas pessoas.
Retornamos a Curitiba procurando uma síntese para aquelas
situações e, a cada momento, nossas lembranças nos levavam
à história que conhecíamos de início, a história que alimentou
nossas infâncias (a minha e a de Lúcio) sobre o lugar: um
grande alagamento; uma construção monumental; uma ponte
em Guaíra que despencou com pessoas sobre ela – um último
drama que demarcaria o início de um futuro promissor de
riquezas, promessa esta não cumprida.

Imaginamos, então, que o Lago da Usina de Itaipu seria esse
“lugar síntese” que chamávamos de ponte/fronteira.
Percebemos – apesar da proximidade geográfica e da política
de integração dos mercados – uma considerável lacuna entre
as culturas brasileira e paraguaia. Uma distância que constitui
a falta de referências do que somos hoje. Assumimos que
pouco conhecíamos sobre esses universos e, à medida que
buscávamos informações, compreendíamos que muitas eram
obscuras, superficiais ou deturpadas.
Iniciamos Trânsito à Margem do Lago, desejando encontrar um
novo referencial pessoal sobre o lugar, sua história e sua
dinâmica cotidiana. Gerar um linha guia dentro do labirinto, não
no sentido de decifrá‐lo e sim para torná‐lo explorável a nós e
a quem queira exercer o poder de criar sua própria história.
A proposta foi tomando corpo a partir da identificação dos
fluxos migratórios locais. Delimitamos uma área e um tempo
para a ação: em janeiro de 2010 passaríamos 30 dias às
margens do Lago Artificial da Usina de Itaipu.
Buscávamos um modo de atuação artística que pudesse nos
revelar detalhes de nossa própria existência, e que
pressionasse os limites daquilo que conhecemos como arte, no
sentido da ampliação das suas possibilidades de intervenção
no mundo, de remodelar a paisagem e de fazer surgir novos
modos de relação baseados no que a arte oferta enquanto
campo de ação criativo, libertário e transformador. E, também,
que de certo modo gerasse um legado referencial para aqueles
que, como nós, percebem o presente obscurecido pelas
verdades oficiais; e ainda que nos atribuísse propriedade
sobre o espaço percorrido.

8
vigília

ANUNCIACIÓN

3
Innumerables casos, innumerables.
Y como intentan, tratan y luchan de cedularse, venden su cocina, venden su vaquita, su chancho e van y vienen, y van y vienen, y no
pueden cedularse, y desisten. Y ja van dejando que los hijos crezcan de la misma manera. Esto no es bueno.
San personas que no tienen identidad, se moran en la calle, nadie se enteró de que nacieran.No tienen derecho alguno dentro del país
y fuera menos, no pueden salir.
Porque privarlos?
Hay muchísimos casos y imagino que en todo Paraguay.
4
Yo le pregunte a un mbya‐guaraní:
¿"Qué es dinero para ustedes?"
"Esto no es nuestro, esto nosotros le llamamos 'papel que huele feo'."
Carlos Marx había dicho que el dinero era un fetiche, pero los mbya lo definieron en su justo lugar.
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5
Sara nos conta que em Ciudad del Este – onde passa a maior parte do tempo, pois estuda nas proximidades – não há água potável.
Explica que a capacidade dos tanques de tratamento de água é de 60 mil litros; é preciso 10 dias de processo para torná‐la potável;
são consumidos 60 mil litros de água por dia em Ciudad del Este, o que significa que o tempo de tratamento não passa de uma noite.

VILA C

2
Quando as mulheres estão entendendo as coisas, é mais fácil de planejar como fazer as coisas. Mas se somente os homens estão
organizados e as mulheres não entendem nada, é difícil fazer as coisas. Nós lutamos pelos direitos humanos, pelos direitos das
mulheres. Em nossa organização, em primeiro plano está a unidade produtiva. Por exemplo, não são só os homens que têm que
trabalhar na agricultura, mas eles também têm que fazer as tarefas domésticas. Temos lutado por isso, para nos ajudarmos
(mutuamente). Em nossa vida diária aqui, quando faço algo meu filho já pega a vassoura para limpar a casa, faz fogo, se às vezes
não posso cozinhar ele entra na cozinha, se tem roupa para lavar, lava a roupa. Dentro da casa existe muito trabalho a ser feito.

Transcrições e descrições de falas em Anunciación.

1
Estuve siguiendo el impacto negativo de dos grandes mega proyectos, dos grandes represas, muy importantes para la región Brasil,
Argentina y Paraguay, que son Itaipú y Yasyretá. Pero cada impacto fue de tal magnitud que expulsaran, esos dos proyectos, Yasyretá
por Argentina en el caso Paraguayo, Itaipú binacional Brasil/Paraguay, expulsaran a los indígenas a los basurales. En este momento se
ustedes van a los basurales, Hernadarias, en el basural de Hernadarias hay indígenas que se transformaran en basura, viven de la
basura, con la basura, para la basura y por la basura. Yo hice un estudio sobre eso, en el caso de Yasyretá, tu vas al basural de
Ciudad del Este y va encontrar indígenas que son basura, lixo, lixo que não é lixo.

A fronteira entre o oeste do Paraná/Brasil e os
departamentos Alto Paraná e Canindeyú do Paraguai é
marcada por significativas transformações
ambientais e socioculturais, especialmente a partir da
década de 1970, com a construção da Usina
Hidrelétrica Binacional de Itaipu. Tal obra é fruto da
política de desenvolvimento nacional proposta pelos
governos ditatoriais militares, que buscavam o
aproveitamento do potencial hídrico da região como
estratégia de soberania, justificada economicamente
pelo suprimento energético de parte do País, traçando
assim uma política de controle sobre as fronteiras a
partir da arbitrariedade e da ocupação. A construção
da Usina deflagrou tanto um elevado crescimento
populacional, decorrente do corpo de trabalhadores
que lá se estabeleceu durante e após o término de
suas obras, quanto a polêmica expropriação de
diversos grupos das margens do complexo de rios
afetados, caracterizando o lugar por intensos fluxos
migratórios. Exploração predatória dos recursos
naturais e a intensificação dos latifúndios; o
estabelecimento da zona de livre comércio em Puerto
Stroessner (atual Ciudad del Este) no Paraguai; a
migração de etnias de várias partes do mundo; as
relações de trabalho; o comércio ilegal; a corrupção;
assim como a necessidade de que grupos se
organizassem em prol de seus direitos, compõem o
quadro histórico‐social que até hoje atua sobre os
diversos grupos que permanecem às margens do
Lago Artificial de Itaipu, gera conflitos, marca a
memória, causa transformações.
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A fronteira entre o oeste do Paraná/Brasil e os
departamentos Alto Paraná e Canindeyú do Paraguai é
marcada por significativas transformações
ambientais e socioculturais, especialmente a partir da
década de 1970, com a construção da Usina
Hidrelétrica Binacional de Itaipu. Tal obra é fruto da
política de desenvolvimento nacional proposta pelos
governos ditatoriais militares, que buscavam o
aproveitamento do potencial hídrico da região como
estratégia de soberania, justificada economicamente
pelo suprimento energético de parte do País, traçando
assim uma política de controle sobre as fronteiras a
partir da arbitrariedade e da ocupação. A construção
da Usina deflagrou tanto um elevado crescimento
populacional, decorrente do corpo de trabalhadores
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TRAVESSIA

Trânsito à Margem do Lago, pelo seu caráter efêmero, se desdobra
em outras ações de naturezas diversas. Optamos por pluralizar os
meios de estender a ação original, apresentamos alternativas de
entrada ao trabalho, contamos com a linearidade do livro, o
dinamismo temporal do blog, a objetividade do mapa, a aderência ao
real da fotografia, a volatilidade do relato oral, o atravessamento
cultural da tradução. Cada uma dessas vias de acesso se caracteriza
por uma configuração que prioriza um ou outro sentido ou percepção.
Assim, o conjunto de parcialidades, que se entrecruzam em
ordenações diversas, pode compor uma experiência mais próxima da
ação original – uma experimentação de relações humanas e lugares,
muitas vezes díspares, muitas vezes homogêneos –, vivenciada por
cada um a partir de múltiplas mídias de acesso.
Essas escolhas acabam por aproximar Trânsito à Margem do Lago de
propostas características da arte pública, da crítica institucional e da
arte conceitual, pois debruça‐se sobre o espaço público, considera as
relações sociais, investiga estruturas de poder e se desdobra em
distintas ideias. Associa experiência, reelaboração, análise e
posicionamento político. Atravessa campos de atuação do artista e se
articula com diferentes instâncias da vida, transita entre o universo
privado e o público. Implica várias personas atuantes e
(des)materializa‐se em meios diversos. Uma prática do tempo
alargado que se transforma diante das situações e dos papéis
exercidos por quem a atravessa.
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Blanco1 et al. (2001, p. 32‐36), a partir de Suzanne Lacy, aponta para
algumas concepções sobre os possíveis papéis exercidos pelo artista
tendo em vista diferentes modos de se fazer arte pública, seus
propósitos e suas estratégias estéticas. O artista é caracterizado
como experimentador, informador, analista e ativista. Tais papéis não

são fixos; assim como cotidianamente vivemos num trânsito contínuo
entre as esferas pública e privada e adotamos diferentes modos de
fazer e de ser, também se altera o posicionamento do artista. Essas
posições são definidas pelos propósitos do trabalho e está em jogo a
capacidade de mediação e interação em relação à ordem pública.
Em Trânsito à Margem do Lago, pode‐se dizer que o posicionamento
do artista é alterado várias vezes no decorrer do processo, passando
por experiências pessoais e compilação de informação –
características do âmbito privado – à análise de informação e formas
ativistas de ação – características do âmbito público.
No Deslocamento à Tríplice Fronteira evidencia‐se uma atitude de
experimentadores/informantes, pois partimos de experiências,
memórias e desejos pessoais; adentramos um lugar desconhecido;
reunimos informações de fontes diversas e nosso relato público foi
uma mescla entre cenas da viagem, referências a marcos históricos,
dados do lugar e nossa interpretação e intenção inicial. Assim como
no texto de Blanco et al. (2001), consideramos que mesmo as
experiências pessoais têm implicações sociais; vinculadas ao desejo e
aos valores, quando adentram o âmbito público podem ser ferramenta
legítima de questionamento do espaço vivido. Para Blanco et al., onde
não existem critérios fixos para afrontar os problemas sociais mais
urgentes, só podemos contar com nossa própria capacidade para
sentir e ser testemunhas da realidade que nos circunda.
Enquanto artistas analistas, chegamos à definição de um lugar
carregado de significados pessoais e públicos, de um tempo que
determinasse um ciclo comum, de modos de deslocamento cotidianos
e formas relacionais baseadas no contato direto, tendo em vista uma
ação que pudesse dar conta dos novos vazios gerados a partir do
Deslocamento à Tríplice Fronteira. Essa função analista surge também
em outros momentos, principalmente após cada situação coletiva,

como no retorno da deriva ou nos dias subsequentes ao encontro Relações de Fronteira (Curitiba, 2010) e a decupagem
dos arquivos para a montagem da exposição 5 Lagos. Blanco et al. também ressaltam a qualidade colaborativa desse
posicionamento, que se liga com atividades intelectuais diversas, como as ciências sociais, o jornalismo investigativo e a
filosofia; isso geraria um desvio de nossa apreciação estética para a valorização da forma ou do significado das
construções teóricas. Tal característica é valiosa na concepção de Trânsito à Margem do Lago; desprendendo‐se do
objeto de arte por meio da sua multilocalização, a proposta adota como produção estética a resultante imaterial das
diversas ações e suas extensões, distribuídas e possíveis de serem reproduzidas gratuitamente2.
O aspecto ativista – ou, segundo Blanco et al., o posicionamento do artista em que a prática artística se contextualiza
em situações locais, nacionais ou globais, convertendo o público em participante ativo – está presente de modo
articulado nas outras etapas do trabalho, mas evidencia‐se em algumas ações, como no encontro Relações de Fronteira
(Curitiba, 2010), que reuniu artistas e ativistas para tratarem de suas experiências artísticas e/ou expressivas acerca
de questões culturais de fronteira; no Caderno de Viagem que congrega uma diversidade de discursos (cultura, consumo,
ações alternativas, poesia, criação, arte, etc.); e na exposição 5 Lagos, com a colaboração de pessoas que encontramos
durante a deriva, por exemplo. Essas ações levaram, de modos diferentes, à configuração de espaços de convívio e
reflexão sobre o lugar onde se vive e, de uma maneira menos eminente, configuraram uma rede de colaboração.
O posicionamento ativista aparece também na criação de um público não especializado, quando o artista faz do espaço
comum seu principal ambiente de ação e se direciona aos contatos pessoais em diferentes extratos sociais. Ou mesmo
quando adentra a campos de atuação tradicionais, convertendo‐os em zonas de experimentação e questionamento,
lugares a serem ocupados, estruturas a serem remodeladas, limites a serem pressionados. Pois não se trata mais de
combater as instituições exclusivamente nos termos da Arte de Crítica Institucional de 1960/19703, mesmo porque a
maioria de nossas instituições públicas está longe de ser um cubo branco. A questão passa a ser: fazer valer a função
pública dessas instituições, no sentido de valorização da cultura, ampliação do acesso, diversidade, incentivo à produção
heterogênea, pesquisa, educação, etc.

1. BLANCO et al. Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2001.
2. Licença Creative Commons versão 2.5.
3. O espaço de exposição era percebido não somente em termos de dimensões básicas e proporção, mas como um disfarce institucional, uma
convenção normativa de exposição a serviço de uma função ideológica. Os aspectos arquitetônicos aparentemente benignos de um
museu/galeria, em outras palavras, eram considerados como mecanismos codificados que ativamente dissociam o espaço de arte do mundo
externo, potencializando o imperativo idealista da instituição que definia a si e aos seus valores hierárquicos como “objetivos”,
“desinteressados” e “verdadeiros”. (KWON, M. Um lugar após o outro: anotações sobre site specificity. Arte&Ensaios. Rio de Janeiro, EBA-UFRJ,
n. 17, dez. 2008a, p. 166-185. Tradução: Jorge Menna Barreto. Texto originalmente publicado na revista October 80, primavera, 1997: 85-110.)

OUTRAS PALAVRAS

Mediação e Interação

SPANIOL
20

Vá Caminhe Calcule

MARLY
22

URBANO

BANANEIRA DE JARDIM:
Criada da semente, leva na faixa de cinco anos
para fazer um único cacho, a semente está dentro
dessa banana. Depois que o cacho amadurece a
banana cai, e planta‐se novamente a semente.

24
FERRAMENTAS:
Um machado sem cabo não vale nada. A
gente trabalha uma madeira de guajuvira
para a pessoa poder usar.

FACAS:

PANELAS:
Tampas sem alça coloco um pegador. Elas
aparecem assim, sem nada, aí tem que
colocar alça. Panelas de pressão: cortada,
para fazer fritura; Mais alta, para fazer
polenta. Comecei a fazer esse tipo de panela
porque usava essa sobra, cortava em tiras
para fazer alças.
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Lâminas de cortar grama danificadas não servem mais para
nada, é sucata, é lixo. Olhando assim dá para aproveitar. Serra de
traçador. Saibro de motoserra, dá um facão para cortar qualquer
coisa, para cortar bife bem fininho. Disco para policorte, para
mármore ou para asfalto, no máximo do comprimento dá, tem
marcas que são boas e outras que não prestam. Normalmente
preparo um pacote inteiro de lâminas. O cabo é feito de caco de
PVC, restos que vem da SANEPAR, do Parque Aquático. Num dia
consigo encabar (esquentar, colocar na prensa, cortar e rebitar)
12 facas, se trabalhar só nisso. A maior parte dos desenhos se
faz como na tradição das facas, mas se alguém quer um desenho
especial se faz como o cara quer.
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PROGRAMAÇÃO RÁDIO MARANGATU ‐ 5'29"
01. Bip, 1"
02. Parque Nacional do Iguaçu, gravação, 18"
03. Aguirras (in memorian), canto, 16"
04. Lucila, fala, 13"
05. Bonifacio, canto 1, 15"
06. Lia, locução 1, 22"
07. Músicos em Marangatu 1, 9"
08. Zulmira, fala 1, 8"
09. Sadi, fala, 5"
10. Elisane, locução 1, 19"
11. Geladinho, canto 1, 8"
12. Betão, fala, 6"
13. Nelsinho e Diamante, canto 1, 21"
14. Lia, locução 2, 5"
15. Bonifacio, canto 2, 10"
16. Elisane, locução 2, 6"
17. Músicos em Salto del Guaira, 36"
18. Geladinho, fala, 15"
19. Nelsinho e Diamante, violas, 12"
20. Tatu, locução, 5"
21. Geladinho, canto 2, 10"
22. Elisane, locução 3, 6"
23. Bonifacio, canto 3, 39"
24. Zulmira, fala 2, 6"
25. Geladinho, riso, 5"
26. Músicos em Marangatu 2, 2"
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Para su mayor seguridad pedimos que permanescam sentados durante todo el trayec‐
to. Estamos entrando en una unidade de conservación federal administrada por la
UNESCO, patrimonio de la humanidad

Agradecimentos

PEQUENO QUESTIONÁRIO ABSTRATO PARA UMA MONTAGEM
A Sala de Apresentação é ?
Como sala de apresentação ela deve conter:
Travessia é o título de uma das salas e que remete a
qual experiência ?
Travessia é também um substantivo que remete a
leitura de uma passagem, de que forma isso deve
ser considerado na mostra ?
A sala Anunciación pode ser descrito como:
O sentido da palavra Anunciación encontra‐se em
outro idioma, portanto refere‐se a uma cultura
estrangeira a cultura brasileira. Esta sala contém
alguma peculiaridade ?
Rádio Marangatu é ?

O que é um espaço expositivo senão o reflexo de uma apropriação
arquitetural que tenta absorver o que outrora foi uma experiência a
ser deslocada a este novo ambiente? Esta pergunta‐afirmação não é
genérica e refere‐se tão somente ao trabalho de Claudia Washington
e Lucio Araújo para a Mostra 5 Lagos. Como relocar uma experiência
a um espaço expositivo? Como reestabelecer as zonas de contato
promovidas pelos artistas em sua trajetória para um novo lugar? Foi
pensando em respostas para estas perguntas que formulei um
questionário abstrato para uma montagem com intenção de
estabelecer conceitos e não medidas. Desta forma, as salas tomaram
nome e forma para servirem de ambiente, memória e passagem
quanto aos trânsitos realizados pelos artistas em sua viagem. Foi
também uma tarefa importante deixar fazer com que respirassem
as paredes do Solar do Barão – Museu de Fotografia de Curitiba,
junto ao pulsar poético que a deriva dos artistas permitiu. Promover
o diálogo entre os diferentes espaços que contém a exposição, do
interno ao externo, do público ao privado, desta forma, em cada uma
das salas foi possível acenar ao público certo ecoar de vozes,
olhares mudos, imagens sonoras, entre outras percepções
audiovisuais ‐ até mesmo afetivas ‐ quanto ao olhar de Claudia e
Lúcio.

Zoé, Aguirras, Amancio, Ana, Anunciación, Arsênia,
Betão, Bonifacio, Clarindo, Demétrio, Edgar, Elisane,
Fátima, Franscisco, Gealmir, Guillermo, Gilberto,
Gisela, José, Lia, Lourival, Lucila, Margarida, Maria,
Maximiliano, Miriam, Mônica, Monique, Nelsinho e
Diamante, Nésio, Nídia, Orlando, Pedro, Rodson,
Sadi, Sara, Sebastião, Tatu, Tekão, Valdete, Walter,
Zulmira, Museu Paranaense, Casa da Memória de
Itaipulândia.

Janice Martins Sitya Appel

Esse título foi dado a esta sala pois:
Outras Palavras dá muito sentido a valorização do
uso da palavra e do texto e é um título pertinente a
esta sala, já que:
Vila C parece caracterizar um determinado lugar
específico. Que lugar seria este e qual relação com
esta sala ?
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