
Outras paradas 
 
Certamente Michel Foucault não imaginava que um conceito elaborado entre 1966-67 - num             
texto transmitido em entrevista radiofônica, confessional e próximo da literatura - tivesse            
tanta relevância e atualidade. 
 
Quase meio século após a primeira formulação - e sem sequer tê-lo retomado em sua obra                
- o conceito de heterotopia continua a ser interpretado, discutido e atualizado por diferentes              
áreas do conhecimento, como a geografia, a arquitetura, a antropologia, assim como os             
estudos urbanos, literários e de mídia. 
 
Foucault elabora esse conceito para mostrar que o espaço do outro foi esquecido pela              
cultura ocidental e sua lógica centrada na razão, onde a busca do uno, do universal e do                 
mesmo, desconsidera o “sal” diário, afasta o outro, a diferença e a multiplicidade. 
 
Trata-se de um conceito do campo da geografia humana para descrever ações, lugares e              
espaços que funcionam em condições não-hegemônicas. Em oposição às utopias, que           
dizem respeito a lugares que não são reais e sem lugar fixo, as heterotopias se referem a                 
lugares reais, mas que residem fora dos lugares aceitos convencionalmente. 
 
Talvez seja esse conceito o que melhor represente o espírito da Residência Artística             
Fábrica.Lab 2017, e o que melhor sintetize os trabalhos e poéticas dos três grupos de               
artistas residentes: Napê Rocha, Castiel Vitorino e Winny Rocha; Charlene Bicalho e Elton             
Pinheiro; e Julio Tigre e Victor Monteiro. 
 
Durante quatro semanas, os três grupos selecionados para a residência se uniram,            
conviveram e produziram, investigando de forma intensa, temas urgentes ligados a gênero,            
identidade e valor do trabalho. São trabalhos que não estão ‘aqui nem lá', que são,               
simultaneamente, físicos e mentais e nos convidam a pensar aspectos de nossa alteridade             
no mundo, como o momento em que nos vemos no espelho. 
 
Usando uniformes de trabalhadores braçais (num contraste com sua condição de artistas            
“bichas e pretas”- como se autodenominam), Napê Rocha, Castiel Vitorino e Winny Rocha,             
munidas de seu planejamento - que envolveu desenhos, registros, filmes, mapas, textos,            
formulários e instruções -, partiram para ações nas comunidades ao redor do local da              
residência. O esforço se materializou no “Manual de Uso da Grande Vitória”, um "manual de               
sobrevivência" na forma de um zine. 
 
O que os artistas fazem, aqui, é desenvolver estratégias para desconstruir as articulações             
estabelecidas entre saberes, poderes e lugares, numa potente investigação sobre gênero e            
espaço comum. 
 
Partindo de condições e lugares distintos, Charlene Bicalho (mulher cis e negra) e Elton              
Pinheiro (homem cis e branco) partem, diariamente, de suas casas em direção ao local da               
residência captando impressões, imagens e sons, num exercício de deriva e           
autoconhecimento. 



  
Em um desses exercícios, Elton - que é descendente de imigrantes italianos - encontra,              
facilmente, o documento oficial que registra a chegada de seu bisavô, com riqueza de              
detalhes indicando hora da chegada, navio, procedência e filiação, entre outros dados. Já             
Charlene encontra apenas um vago registro contábil de entrada de uma “peça” ou             
"mercadoria" humana, daquele que seria seu antepassado. 
 
Com uma operação aparentemente bruta e simples, Julio Tigre e Victor Monteiro, criam um              
trabalho com uma complexidade que não pode ser vista imediatamente, ao extrair sal das              
águas que banham o Museu Vale. 
 
Articulando questões estéticas de caráter conceitual, os artistas nos convidam a refletir            
sobre o valor do trabalho, a natureza da obra de arte e seu objeto mas, também, sobre                 
esforço, repetição, entrega, desejo, poesia... 
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