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A CAIXA é uma empresa pública brasileira que prima pelo respeito à diversidade, mantendo comitês
internos para promover entre os seus empregados campanhas, programas e ações voltados para
disseminar idéias, conhecimentos e atitudes de respeito e tolerância à diversidade de gênero, raça,
orientação sexual e todas as demais diferenças que caracterizam uma sociedade plural.
                       
A CAIXA, uma das principais patrocinadoras da arte e cultura brasileira, destina anualmente mais de R$
60 milhões de seu orçamento para patrocínio a projetos culturais em espaços próprios e espaços de
terceiros, dando ênfase às exposições de artes visuais, peças de teatro, espetáculos de dança, shows
musicais, festivais de teatro e dança em todo o território nacional e artesanato brasileiro.
Os projetos patrocinados são selecionados via edital público, uma opção da CAIXA para
fazer mais democrática e acessível a participação de produtores e artistas de todo o país
como também dar mais transparência à utilização dos recursos da empresa.
Insustentável Leveza é uma Videoinstalação da artista e curadora Giovana Dantas realizada no espaço da CAIXA
Cultural São Paulo. Os elementos AR e ÁGUA são fios condutores. Partindo de imagens, vídeos e fotografias,
realizadas em Aracati no Ceará, a artista capturou toda a magia dos cata-ventos desta região. A proposta dialoga
com o texto de Milan Kundera “A insustentável leveza do ser” e trabalha sua ideia central: a relação peso-leveza.
Desta maneira, a CAIXA contribui para promover e difundir a cultura e retribui à sociedade brasileira a confiança
e o apoio recebidos ao longo de seus 152 anos de atuação no país e de efetiva parceira no desenvolvimento das
nossas cidades. Para a CAIXA a vida pede mais que um banco. Pede investimento e participação no presente,
compromisso com o futuro do país e criatividade para conquistar os melhores resultados para o povo brasileiro.
Caixa Econômica Federal

CAIXA is a government-owned financial institution notable for its respect for diversity, maintaining
in-house committees to promote campaigns, programs and actions among its employees directed
at disseminating ideas, knowledge and attitudes of respect and tolerance for gender diversity,
race, sexual orientation, and all other differences that characterize a plural society.
CAIXA, one of the major sponsors of Brazilian art and culture, appropriates, annually, over R$ 60
million of its budget to the sponsorship of cultural projects in its own and other spaces, emphasizing
visual art exhibitions, theatrical productions, dance performances, musical shows, and dance
and theatrical festivals, as well as Brazilian handicrafts, throughout the country.
The sponsored projects are selected via public notices, a CAIXA option to allow for a more democratic access to Brazilian
producers and artists of the country, and also to provide more transparency to the use of the institution’s funds.
Insustentável Leveza is a video installation by the artist and curator Giovana Dantas, exhibited in the
space of the CAIXA Cultural São Paulo. The elements AIR and WATER are the common themes. From
images, videos and photographs taken in Aracati, in the state of Ceará, the artist captured all the
magic of the windmills of the region. Her work dialogues with Milan Kundera’s text “The Unbearable
Lightness of Being,” and develops her central idea: the heaviness-lightness relationship.
In this way, CAIXA contributes toward the promotion and dissemination of culture, reciprocating to society for
the trust and support received throughout its 152 years of operations in the country as an effective partner in the
development of our cities. To CAIXA, life requires more than a bank. It requires investment and participation in the
present, commitment to the future of the country, and creativity to conquer the best results for the Brazilian people.
Caixa Econômica Federal

A instigante arte de Giovana Dantas

The instigating art of Giovana Dantas

Nos caminhos e descaminhos de hegemonias estéticas
que rondam a arte contemporânea, a linguagem sonora/
visual de Giovana Dantas se destaca pela coerência
da artista em expressar suas ideias com clareza, sem
sacrificar a atração do resultado, nos sete trabalhos que
compõem “Insustentável Leveza”. O tema não podia
ser mais instigante: Giovana realça o valor intrínseco
do peso e da leveza, contrariando o uso habitual dessas
palavras como metáforas do bom e do ruim, sempre
recorrentes, a partir da classificação aplicada à própria
vida. A ideia inicial da artista surgiu da visão inusitada do
velho cata-vento de madeira, ainda em uso no Nordeste.
A inconcebível força do vento que faz girar o peso das
pás, para trazer a água que abranda a seca da região,
provocou sua criação. Quando estava em Residência
Artística no Instituto Sacatar, Ilha de Itaparica, em
2010, Giovana fez atraente representação da leveza,
no jogo dialético de luz e cores dos movimentos
provocados na água por Jamie Diamont, envolta no
leve tecido de um vestido de noiva. Jamie é escritora
de Los Angeles, também residente do Sacatar na
ocasião. Além da coerência, a aparente afinidade
de Giovana com o vídeo assegura a transformar
suas ideias na imponderável leveza da sua arte.

In the ups and downs of esthetic hegemonies that
surround contemporary art, Giovana Dantas’ visual
language is noteworthy for the artist’s consistency in
expressing her ideas clearly, without sacrificing the
appeal of the result, in the five works that comprise
‘Insustentável Leveza’. The theme could not be more
instigating: Giovana highlights the intrinsic value of
heaviness and lightness, counteracting the common use
of these words as metaphors of good and bad, always
recurring, from the classification applied to life itself.
The initial idea of the artist came from unique vision of
the old wooden windmill, still in use in northeast Brazil.
The unconceivable force of the wind that rotates the
heavy blades to bring water to placate the drought in
the region, provoked her creation. When she was in the
Sacatar Institute, in Itaparica in 2010, Giovana created
an appealing representation of lightness in the dialectic
play of light and colors in the movements provoked
in the water by Jamie Diamont, enveloped in the light
fabric of a wedding gown. Jamie is a writer from Los
Angeles who was also residing in the Sacatar Institute
at the time. Apart from consistency, Giovana’s apparent
affinity with video art enables her to turn her ideas into
the imponderable lightness of her contemporary art.

Matilde Matos

Matilde Matos

Assoc. Brasileira de Críticos de Arte
Assoc. Internacional de Críticos de Arte

Assoc. Brasileira de Críticos de Arte
Assoc. Internacional de Críticos de Arte

Seu drama não era o drama do peso, mas da leveza.
O que se abatera sobre ela não era um fardo,
mas a insustentável leveza do ser.
Her drama was not of heaviness, but of lightness.
What fell to her lot was not the burden,
but the unbearable lightness of being.
Milan Kundera

Sobre Insustentável Leveza
Destaco movimentos produzidos em certos objetos
pelo vento e pela água do mar, que vão se apresentar
nesta videoinstalação como metáforas de dois
aspectos opostos da vida cotidiana: “peso” e “leveza”.
No entanto, percebo que o peso pode nos colocar de
frente à nossa própria história, tomando-a com firmeza,
tornando-a elemento suscetível a mudanças que
desejamos operar, enquanto a leveza pode nos levar
a um estado de letargia. Para Kundera, “Quanto mais
pesado é o fardo, mais próxima da terra está nossa vida,
e mais real e verdadeira ela é. [...] Em compensação, a
ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar
mais leve do que o ar, leva-o a voar, a se distanciar da
terra, do ser terrestre, a se tornar semirreal, e leva seus
movimentos a serem tão livres como insignificantes.
[...] A contradição pesado/leve é a mais misteriosa
e a mais ambígua de todas as contradições.”
Penso que a relação peso-leveza se distancia do
tradicional dualismo – situação em que ambas as
naturezas se revelam sem interseções.

Aqui, peso e leveza vêm não como oposição, mas como
paradoxo, que nos impõe uma relação tensionada pela
impossibilidade de um ou outro existir isoladamente.
Vêm instaurando um entre-espaço de reflexão, de
potência, de construção e de geração de sentido. Visito
o romance de Milan Kundera, “A insustentável leveza do
ser”, buscando não sua interpretação, ou sua releitura,
ou a sua ilustração, mas um alinhamento com suas ideias,
tomando a relação peso-leveza como um princípio do
trabalho, no qual importa muito mais a concepção e ação
direta das imagens sobre o espectador, de modo que o
faça desviar o fluxo comum do pensamento e aderir a
novas percepções através da observação da obra visual/
sonora em primeira instância. Parte destas imagens
foi capturada em janeiro de 2010, na vila de Aracati,
interior do Ceará. Outras imagens foram produzidas
durante meu período de residência artística no Instituto
Sacatar, em junho de 2010, e outras, na cidade de
Salvador. Leveza, insustentável porque é impermanência;
também insustentável porque é incompletude.
Giovana Dantas
Artista curadora

About Unbearable Lightness
I highlight movements produced on some objects by
the wind and water, which are shown in the videos as
metaphors for two aspects of daily life: “heaviness” and
“lightness”. However, heaviness can place us before our
own history, taking it firmly, turning it into an element
susceptible to changes that we wish to handle, while
lightness can lead us to a state of lethargy. To Kundera,
“The heavier the burden, the closer our lives come to
the earth, the more real and truthful they become. [...]
Conversely, the absolute absence of burden causes man
to be lighter than air, to soar into heights, take leave of
the earth and his earthly being, and become only half real,
his movements as free as they are insignificant. [...] The
opposition heavy-light is the most mysterious and most
ambiguous of all opposition. I believe that the heavinesslightness relationship distances from traditional dualism
– a situation where both natures are revealed without
intersections. Here, heaviness and lightness come

not as opposition, but as paradox, imposing upon us a
relationship strained by the impossibility of one or the
other to exist in isolation. They come, establishing an
“in-between” space of reflection, of power, construction
and generation of meaning. I visit Kundera’ text “The
Unbearable Lightness of Being,” not seeking an
interpretation, a re-reading or illustration of this novel,
but a correlation of ideas, taking the heaviness-lightness
relationship as a work principle, in which what matters
most is the conception and direct action of the images
on the spectators, making them, first of all, cast aside
the common flow of thought and adopt new perceptions
through the observation of the works involving images
and sound. Part of these images was captured in January
2010, in the village of Aracati, in the State of Ceará. Other
images were produced during my artistic residence
stay at the Sacatar Institute, in 2010, and others in
the City of Salvador. Lightness, unbearable for its
impermanence; also unbearable for its incompleteness.
Giovana Dantas
Artista curadora

“PAIEIRO”. Vídeo produzido na vila de Baiacu, uma
pequena comunidade de pescadores na contra costa da
Ilha de Itaparica, na Bahia. No vocabulário local, “paieiro”,
palavra que é uma corruptela de “palheiro”, é uma
casinha de palha ou madeira que fica junto ao mar, na
praia, e onde se guarda os materiais da pesca: remos,
redes, lamparinas. Por isso também guarda a memória,
os fazeres e os saberes que passam de pai para filho.

“PAIEIRO”. Video produced in the village of Baiacu,
a small fishing community on the inner coast of the
island of Itaparica, in Bahia. In the local jargon, “paieiro,”
a language corruption of “palheiro” (haystack),
is a straw or wooden hut close to the sea, on the
beach, where fishing materials are stored: oars,
nets, oil lamps, etc. Likewise, it stores memories,
the tasks and skills that pass from father to son.

Paieiro
Frames do vídeo
2008
11’11”

“MAR ABSOLUT0”. Imagem em movimento da água
do mar num momento de turbulência, que se multiplica
em câmera lenta numa caixa espelhada, como uma
máquina primitiva que mostra um jogo de reflexões e
que leva o olhar para a ilusão de um espaço infinito.

“Queremos a ilusão grande do mar,
multiplicada em suas malhas de perigo.
Queremos a sua solidão robusta,
uma solidão para todos os lados,
uma ausência humana que se opõe
ao mesquinho formigar do mundo,
e faz o tempo inteiriço,
livre das lutas de cada dia.”
Cecília Meirelles

“MAR ABSOLUTO” {Absolut Sea}. Moving image
of the sea in a moment of turbulence, multiplying
itself in slow motion in a mirrored box, like a primitive
machine showing a play of reflections drawing
the eye to the illusion of an infinite space.

Mar absoluto
Videoinstalação
2013
1’50”

“INSUSTENTÁVEL LEVEZA II”. Um tecido transparente
recobre um prédio em construção e se movimenta
levemente com o vento, constrastando com o
ambiente pesado da obra. Os carros passam na rua
com suas buzinas estridentes, mas a leveza do véu
contagia o espaço urbano naquele momento. Imagens
capturadas com a câmera na mão, num dia de ventania
em Salvador, um único dia do inverno, que possibilitou
esta apreensão de um fragmento da vida urbana.

“INSUSTENTÁVEL LEVEZA II {Unbearable Lightness II}. A
transparent cloth covers a building under construction,
moving lightly with the wind, contrasting with the weighty
character of the work. Cars pass in the street honking
stridently, but the lightness of the veil spreads over
the urban space at that moment. Images captured by a
camera on a windy day in Salvador, a particular winter’s
day that allowed the seizure of a fragment of urban life.

Insustentável leveza II
Frames do vídeo
2013
13’55”

“VAN GOGH E O VENTO” Este
vídeo tem a simplicidade de
ser uma animação realizada a
partir da obra “Le Moulin de La
Galette”, de Vincent van Gogh
- uma prática contemporânea
que implica a apropriação de
estilos e de formas existentes.
“Essas práticas artísticas,
embora muito heterogêneas em
termos formais, compartilham
o fato de recorrer a formas
já produzidas. Elas mostram
uma vontade de inscrever
a obra de arte numa rede
de signos e significações,
em vez de considerá-la
como forma autônoma ou
original”. (Nicolas Bourriaud)

Van Gogh e o vento
Animação da obra “Le Moulin de la Galette”,
de Vincent van Gogh
2011
3’00”

“VAN GOGH E O VENTO”
[Van Gogh and the Wind]. This
video has the simplicity of an
animation based on “Le Moulin
de La Gallette”, by Vincent van
Gogh. A contemporary practice
that entails an appropriation of
styles and existing forms. “All
these artistic practices, although
formally heterogeneous, have in
common the recourse to already
produced forms. They testify
to a willingness to inscribe the
work of art within a network
of signs and significations,
instead of considering it
an autonomous or original
form.” (Nicolas Bourriaud)

“GIRO” Sequência fotográfica das pás do cata-vento,
retidas no tempo, num giro que nunca se completa.
“GIRO” [Rotation] Photographic sequence of the
windmill blades, retained in time, in an endless rotation.

Giro
Fotografia sequenciada
2011
1’34”

Frames do video ‘Desigual-em-si: algo sobre o tempo’

“DESIGUAL-EM-SI: ALGO SOBRE O TEMPO” Coloca
em movimento, com durações e andamentos variáveis,
imagens de um velho cata-vento de madeira que são
projetadas simultaneamente, e cujo enquadramento
mantém visível apenas o giro das suas pás. O
espaço solicita a participação do visitante para uma
possível experiência de um tempo não-reconciliado.
“Como conceber um tempo devolvido a si mesmo,
portanto não esquematizado, não direcionado, puro
campo de vetores sem orientações determinadas?
Não assistiríamos aí a emergência de um tempo
flutuante, não pulsado, multiplamente vetorizado,
quase enlouquecido?” (Peter Pál Pelbart)

“DESIGUAL-EM-SI: ALGO SOBRE O TEMPO” [Unequalin-itself: About Time] Sets in motion, in variable lengths
and pace, images of an old wooden windmill projected
simultaneously, in which the framing shows only the
rotation of its blades. The space invites the participation
of the visitor to a new experience in unreconciled time.
“How can one conceive a time returned to itself, thus
unregulated, directionless, a mere field of vectors lacking
an established course? Would we not then witness the
emergence of a floating, unmoving time, multifariously
vectorized, almost deranged?” (Peter Pál Pelbart)

Desigual-em-si:
algo sobre o tempo
Videoinstalação
2011
8’03’’

Insustentável leveza I
Videoinstalação
2011
7’22”

“INSUSTENTÁVEL LEVEZA I”. Uma mulher vestida
de noiva se desloca na superfície da água do mar de
Itaparica. Para realizar essa instalação trabalhei com
Jamie Diamont, escritora de Los Angeles, integrante
do grupo de artistas residentes no Instituto Sacatar,
em 2010. Com tomadas de topo, registrei partes do
corpo de Jamie, que vai saindo gradativamente do
enquadramento. O expectador trabalha o olhar para
manter a imagem no centro, na sua completude.

“INSUSTENTÁVEL LEVEZA I” [Unbearable Lightness I]
shows a woman dressed as a bride, moving on the
surface of the Itaparica sea. To create this installation,
I worked with Jamie Diamont, a Los Angeles authoress
who was a member of the group of resident artists
at the Sacatar Institute, in 2010. With overhead shots
I recorded parts of her body gradually exiting the
framing, while the spectator’s gaze endeavors to
keep the image in the center, in its completeness.

Insustentável leveza

Unbearable Lightness

A Lua preside este conjunto de vídeoinstalações de
Giovana Dantas em que a cor pontua somente na
citação nostálgica de Le Moulin de La Galette de Van
Gogh, animada, onde a pás do moinho em rotação
fazem contraponto com o cata-vento, numa alusão
essencial à consistência imponderável do tempo,
como se ouvíssemos as batidas do próprio coração. O
coração da mostra, porém, é a imagem da Noiva do Mar,
flutuante, leve, aí a densidade simbólica nos envolve
nas suas malhas de prata, promovendo a condensação
dos símbolos do regime feminino da imagem. O mar de
Itaparica é a copa–coração e a lua submersa, a noiva,
que não se deixa ver inteira - não quer ser uma mulher,
mas todas. Até a rede de proteção do prédio em restauro
é como uma bandeira, um véu de noiva esgarçado
pelo tempo, insistindo em sobreviver na memória.

The Moon rules this set of Giovana Dantas’ video
installations, in which color only appears in the
nostalgic animated reference to Van Gogh’s Le Moulin
de La Galette, where the rotating blades make a
counterpoint to the windmill, in an essential allusion to the
imponderable consistency of time, as if we were hearing
our own heartbeats. The heart of the exhibition, however,
is the image of the Sea Bride, floating, weightless; here
the symbolic density envelops us in its silver meshes,
fostering the condensation of the symbols of the
feminine nature of the image. The sea of Itaparica is the
heart-crown, and the submerged moon the bride, who
does not let herself be seen in full – not wanting to be a
woman, but all women. Even the protection netting of
the building under restoration resembles a flag, a bridal
veil, frayed by time, insisting to survive in memory.

A mostra de Giovana Dantas é suave. Sem ruídos ou
brilhos excessivos, vai se instalando devagarinho, nas
fissuras do imaginário, para encontrar um caminho de
volta ao mistério. Como deveria ser cada obra de arte.

Giovana Dantas’ exhibition is mellow. Noiselessly,
without excessive brightness, it slowly settles within
the cracks of the imagination, seeking a path back
to mystery. As every work of art should be.

Mariza Bertoli
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Forças motrizes do tempo
A exposição “Insustentável Leveza”, de Giovana Dantas
instiga-nos a perceber energias naturais que colocam
o mundo em movimento. Aqui, o ar que nos envolve
torna-se vento, e assim, ora agita levemente a superfície
da água, ora provoca um sinuoso ondular em telas de
construção transparentes ou move decididamente
as pás de moinhos do tempo. É, sem dúvida, o tempo
cíclico e transformador que habita a vida interna destes
trabalhos e é através do vento que ele se materializa.
Ao invés de lutar contra moinhos de vento, como faria
Dom Quixote, Giovana encara-os frente a frente e
percebe em seu movimento o fluxo ininterrupto da
vida. Os moinhos surgem como tema de três diferentes
trabalhos. Em “Giro”, o tempo é fragmentado em
fotografias, que são colocadas em sequência de modo
a tornar a fluidez mecânica e estancada. Ressalta-se
aqui a característica arquitetônica das pás do moinho.
Na instalação “Desigual-em-si”, projeções trabalhadas
digitalmente encontram-se na esquina do espaço
expositivo, desconstruindo o movimento original das
pás do moinho, de forma que as próprias paredes
perpendiculares onde são projetadas parecem nos
tragar para um território de elementos moventes.
Os moinhos do passado ganham uma aparência

tecnológica e atuam como máquinas do espaço
e do tempo. Já na obra “Van Gogh e o Vento”,
a artista nos transporta para outra época, que
entretanto não ficou para trás, mas sim continua
a girar em outra dimensão temporal.
Podemos enxergar proximidades entre as pás destes
moinhos e as pás dos remos que os pescadores
do vídeo “Paieiro” utilizam para movimentar suas
canoas e vidas. Neste belo filme, que entrelaça as
gerações da comunidade de Baiacu, na ilha de Itaparica,
as ações transcorrem inicialmente banhadas pela
tênue luz da madrugada, e em seguida inundadas
pelo calor do sol baiano. Enquanto carregam suas
redes ou navegam com seus barcos, os pescadores
tecem tranquilamente seu próprio devir, que
sopra novamente como lufadas de vento.
Mover-se é transformar-se. Mover está também
na raiz da palavra comover. É sobretudo este
movimento que Giovana Dantas nos mostra,
fazendo girar o tempo e ativando as forças
motrizes que nos envolvem e comovem.
Hugo Fortes
Artista visual, curador e designer.
Doutor pela Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo (ECA-USP).
Professor orientador no Programa de Pós
graduação em Artes Visuais da ECA-USP.

Driving forces of time
Giovana Dantas’ exhibition “Insustentável Leveza”
stimulates us to perceive the natural energies that put
the world in motion. Here, the air around us becomes
wind, now gently churning the surface of the water,
now provoking a sinuous undulation in transparent
construction nettings, or decidedly moving the
blades of the windmills of time. It is, without a doubt,
the cyclical and transforming time that inhabits the
inner life of these works, and it is through the wind
that it materializes. Rather than attack windmills,
as Don Quixote would, Giovana meets them headon and sees in their movement the uninterrupted
flow of time. The windmills emerge as the theme of
three different works. In “Giro”, time is fragmented
in photographs, which are placed sequentially, so as
to make the flow mechanical and stanched. Here, the
architectural characteristic of the blades are highlighted.
In the installation “Desigual-em-si,” digitally handled
projections gather in the corner of the exhibition space,
deconstructing the original movement of the windmill
blades, so that the perpendicular walls where they are
projected seem to swallow us into a territory of moving

elements. The windmills of the past acquire a different
technological look and act as space and time machines.
In “Van Gogh e o Vento,” however, the artist takes us
to another period that, rather than being left behind,
continues to rotate in another temporal dimension.
We can discern similarities between the blades of
these windmills and the paddles of the oars that
the fishermen in the “Paieiro” video use to steer
their canoes and lives. In this admirable film, that
interweaves the generations of the Baiacu community
in the island of Itaparica, activities initially take place
under a tenuous morning light, and are then flooded
by the warmth of the Bahian sun. While they load their
nets or sail with their boats, the fishermen quietly
weave their future, which wafts again like a breeze.
Moving is transforming. Moving also expresses feeling.
And it is essentially this movement that Giovana
Dantas shows us, making time turn, setting in motion
the driving forces that surround and touch us.
Hugo Fortes
Visual artist, curator and designer.
Doctorate degree from the Communications and Arts School of the
University of São Paulo (ECA-USP).
Professor-Advisor for the Graduate Program
in Visual Arts of the ECA-USP.

A dinâmica peso-leveza
(...) Para os artistas, mais como sensações que se
comunicam do que propriamente conceitos, as imagens
de leve e pesado funcionam como princípios de
composição, como pólos que orientam suas escolhas,
suas técnicas, seus processos de criação. Já para a crítica
e para a teoria da arte, peso e leveza em geral surgem
como tópicos de valoração, como medidas para avaliar as
próprias obras. E como não se pode conceber a crítica e a
teoria sem algum embasamento filosófico, essa valoração
da obra artística, neste caso, segundo as noções de
peso e leveza, pode variar incrivelmente, a depender
da concepção estética que alimenta o juízo crítico.
(...) Não é à-toa que a ação do romance (A insustentável
leveza do ser) se passa na antiga Tchecoslováquia,
durante a Primavera de Praga, em 1968, quando os
russos invadem a cidade. Ou seja, é também uma história
sobre opressão, no sentido político. A leveza buscada
por Tomas está associada também à recusa de vínculos
ideológicos. Trata-se da liberdade de recusar estar
preso não só a uma mulher, mas a uma causa política.
Nesse contexto histórico, peso e leveza são metáforas
para compromisso e liberdade, num sentido amplo, das
relações pessoais até as opções de engajamento político.
(...) Como se sabe, Sartre teve enorme influência nas
décadas de 50 e 60, e não só sobre a filosofia, mas no
teatro, na literatura, no cinema. Para ele, a existência
humana está baseada na liberdade. Podíamos então
pensar: que bom! Liberdade é também leveza, ausência de
amarras, de opressão. Podemos então ser leves e livres,
como deseja o personagem de Milan Kundera. Mas a
questão não é tão simples, porque Sartre afirma também
que estamos “condenados a ser livres”. E é dessa mesma
liberdade absoluta que nasce o absurdo, o sentimento

do sem sentido da existência. Para a perspectiva do
ateísmo, que é a de Sartre, o homem criou Deus por não
poder suportar essa liberdade absoluta, essa leveza
total que também... insignificância. Essa leveza é sentida
como insuportável, pois ela aponta para a falta de sentido
de nossas vidas. E é isso que não podemos suportar.
(...) Nietzsche foi um crítico feroz da moral cristã, mais
exatamente da suposta “verdade” construída pela
tradição cristã-platônica. Uma verdade baseada na culpa
e no ressentimento, talvez os dois afetos mais pesados
que existem. Essa verdade coloca sempre o sentido da
vida humana em outro mundo, em outra dimensão, seja
no mundo das idéias, seja na alma, no mundo divino, mas
sempre fora do corpo, fora do mundo sensível e concreto.
A filosofia de Nietzsche é libertária, pois denuncia essa
verdade que aprisiona o homem como uma construção,
uma fabricação conceitual. E além disso, como uma
construção perversa, pois está sempre baseada no
desprezo pela vida, pela alegria de viver, pelas sensações
terrenas, pela sexualidade. O que é a verdade? Pergunta
Nietzsche. E responde: “Uma multidão de metáforas.”
(...) Nós sabemos que o teatro de absurdo fez dessa
questão um dos seus temas recorrentes. Na obra de
Samuel Beckett, ou de Ionesco, nós temos imagens
de seres humanos totalmente à deriva, num mundo
em que os valores entraram em colapso, sem uma
referência que dê sentido a suas ações. Eles podem
fazer tudo, não importa o quê. E então, eles não fazem
nada. Quando pensamos nesses personagens, é forçoso
perguntar: sim, eles são livres; mas serão eles leves?
(...) Sabe-se que a leveza atribuída à comédia está sem
dúvida associada à desvalorização que esse gênero
sofreu durante séculos. Porque aí leveza significa
superficialidade, leviandade. A comédia seria leviana
no seu modo de produzir uma imagem do mundo.
O olhar do comediógrafo retira o peso da vida, ele a

vê como um brinquedo ao qual alguém deu corda,
e se pôs em movimento. Por isso, numa tradição
crítica que remonta ao século XVII, ao pensamento
racionalista, a comédia é vista com desconfiança,
muitas vezes como um gênero menor. Claro, porque
tornar a vida leve, nesse caso, é “não levá-la a sério”.
É retirar a importância e o sentido dos gestos e das
decisões humanas. É fácil perceber que isso contrasta
fortemente com o ideal cristão da cruz e da culpa, da
valorização do peso. Por isso mesmo é tão importante
a reviravolta dos valores na filosofia de Nietzsche. E
nessa reviravolta, o filósofo advoga um lugar especial
para o riso, quase como um antídoto para o veneno da
culpa e do ressentimento. Mas é preferível ouvir um
trecho do próprio Nietzsche, em A Gaia Ciência. Cito:
“Temos de descansar temporariamente de nós, olhandonos de longe e de cima e, de uma distância artística, rindo
sobre nós ou chorando sobre nós: temos de descobrir o
herói, assim como o parvo, que reside em nossa paixão
do conhecimento, temos de alegrar-nos vez por outra
com nossa tolice, para podermos continuar alegres
com nossa sabedoria! E precisamente porque nós, no
último fundamento, somos homens pesados e sérios e
somos mais pesos do que homens, nada nos faz mais
bem do que a carapuça de pícaro: nós precisamos usála diante de nós próprios – precisamos usar de toda
arte altiva, flutuante, dançante, zombeteira, pueril e
bem-aventurada, para não perdermos aquela liberdade
sobre as coisas que nosso ideal exige de nós.”
Cleise Furtado Mendes
Doutora em Letras, professora de dramaturgia na
Escola de Teatro da UFBA, pesquisadora do CNPQ e
membro da Academia de Letras da Bahia.
(Fragmentos da palestra proferida em 02 de dezembro de 2011,
na Galeria da Mansarda, como atividade cultural associada
à exposição Insustentável Leveza em Salvador).

The heaviness-lightness dynamic
(...) To artists, more as sensations that interact than
concepts themselves, the images of light and heavy act
as principles of composition, as poles that guide their
choices, techniques, creative processes. Whereas, for art
critique and theory, heaviness and lightness emerge, in
general, as topics of valuation, as measures of assessing
the works themselves. And considering that both
critique and theory cannot be conceived without some
philosophical foundation, this valuation of the artistic
work, in this case, according to the notions of heaviness
and lightness, may vary markedly, depending on the
esthetic conception that breeds the critical judgment.
(...) It is not by chance that the action of the novel (The
unbearable lightness of being) takes place in the former
Czechoslovakia, during the 1968 Prague Spring, when
the Russians invaded the city. In other words, it is also a
story of oppression in the political sense. The lightness
sought by Tomas is also associated with the denial of
ideological links. It concerns the freedom to refuse being
tied not only to a woman, but to a political cause. In such a
historical context, heaviness and lightness are metaphors
for commitment and freedom, in a broad sense, from
personal relations to political engagement options.
(...) As is well known, Sartre had enormous influence
in the 50s and 60s, not only on philosophy, but also on
theatre, literature and cinema. To him, human existence
is based on freedom. We would then think: that’s good!
Freedom is also lightness, lack of restraint, of oppression.
We could then be light and free, as is the wish of Milan
Kundera’s character. However, this is not so simple, since
Sartre also states that we are “condemned to be free.”
It is this very absolute freedom that breeds the absurd,
the feeling of the meaningless of existence. Under an

atheistic perspective, which is Sartre’s, man created
God for not being able to bear such an absolute freedom,
such a total lightness that also… insignificance. This
lightness is felt as unbearable, as it points to a lack of
meaning of our lives. And that is what we cannot bear.
(...) Nietzsche was a fierce critic of Christian morality,
more precisely of the so-called “truth” formed by
Christian-platonic tradition. A truth based on guilt and
resentment, perhaps the two heaviest affections that
exist. This truth always places the meaning of human
life in another world, in another dimension, whether in
the world of ideas, or in the soul, the divine world, but
always outside the body, outside the sensitive and
concrete world. Nietzsche’s philosophy is libertarian, as it
denounces this truth that confines man as a construction,
a conceptual manufacture. And furthermore, as a
perverse construction, for it is always founded on a
contempt for life, for the joy of living, for the earthly
sensations, for sexuality. What is truth? Nietzsche
asks. And answers: “A multitude of metaphors.”
(...) We know that the theatre of the absurd made this
issue of its recurring themes. In the works of Samuel
Beckett, or Ionesco, we have images of human beings
totally adrift, in a world in which values collapsed, without
any reference that could afford meaning to their actions.
They can do anything, no matter what. And then, they
do nothing. When we think of these characters, we
have to ask: yes, they are free; but are they light?
(...) We know that lightness attributed to comedy is
doubtless associated with the belittlement that this
category suffered during centuries. Because, here,
lightness means superficiality, levity. A comedy would
be frivolous in its form of producing an image of the
world. The gaze of the author of comedies relieves the
weight of life, it sees it as a toy that someone wound up

and put in motion. For this reason, in a critical tradition
that dates from the 17th century, the rationalist
thought, comedy is viewed with mistrust, often as a
minor category. Naturally, because making life lighter,
in this case, is “not to take it seriously.” It is lessening
the importance and meaning of human gestures and
decisions. It is easy to see that this is in stark contrast to
the Christian ideal of the cross and guilt, of the valuation
of weight. For this very reason, the turnaround of values
in Nietzsche’s philosophy is so important. And in this
turnaround, the philosopher calls for a special place for
laughter, almost as an antidote for the poison of guilt
and resentment. But it is much better to hear a passage
by Nietzsche himself, in The Gay Science. I quote:
“We must give ourselves a temporary rest from us,
watching us from above and afar and, from an artistic
distance, laughing over us or crying over us: we must
discover the hero, as well as the fool, that lies in our
passion of knowledge, we have to be cheered once in a
while by our foolishness, to be able to remain cheered
by our wisdom! And precisely because we, ultimately,
are heavy and serious men, more heaviness than
men, nothing does us more good than an artful cap:
we must wear it before ourselves – we must make
use of every haughty, floating, dancing, mocking,
puerile and blessed art, so as not to lose that freedom
over the things that our ideal demands from us.”
Cleise Furtado Mendes
Doctor in Literature, Professor of Dramaturgy in the Theatrical School
of the Federal University of Bahia, researcher at CNPQ [Brazilian
research council] and member of the Academy of Letters of Bahia.
(Fragments from lecture delivered on December 2, 2011,
at Mansarda Gallery, as a cultural activity associated
with the Insustentável Leveza exhibition).

Sobre Giovana Dantas
Baiana de Salvador, Giovana experimenta técnicas
diversificadas e vem trabalhando com materiais
orgânicos como couro de porco, com os quais compôs
os trabalhos “Escarificações” - Caixa Cultural São Paulo,
2005 e Memória da Pele - Caixa Cultural Brasília, 2006.
Também investe em materiais orgânicos do mar, como
os rabos de peixe, resultado da sua passagem pela
Residência Artística Instituto Sacatar (2007-8), na Ilha
de Itaparica, onde concebeu “Imanências do Mar” –
MAM-BA, 2008 e “Insustentável Leveza”, 2010, desta
vez, uma vídeoinstalação. Graduada em Artes Visuais
e Doutora em Artes Cênicas pela UFBA. Defendeu
sua tese em 2004 (“Trânsito de imagens nos filmes
de Peter Greenaway: A Última Tempestade, O Bebê
Santo de Mâcon, O Livro de Cabeceira e O Contrato
do Desenhista”), um ensaio crítico sobre cinema
contemporâneo, abordando sua relação com a pintura
e as artes cênicas. Professora do Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia da Bahia. Membro da Associação
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP).

About Giovana Dantas
A native of Salvador, Bahia, Giovana experiments with
diversified techniques, working with organic materials,
such as pigskin, composing the works Escarificações
[Scarifications] – Caixa Cultural São Paulo, 2005 and
Memória da Pele [Memory of the Skin] – Caixa Cultural
Brasília, 2006. She then resorts to organic materials
from the sea, such as fish tails, a consequence of her
stay at the Sacatar Institute’s Artistic Residence (2007-

8), in Itaparica, where she conceived Imanências do
Mar [Immanences of the Sea] – MAM-BA, 2008 and
Insustentável Leveza, [Unbearable Lightness] 2010, the
latter a video installation. She is a Graduate in Visual Arts
and PhD in Scenic Arts from the Federal University of
Bahia. She defended her doctoral thesis in 2004 (“Flow of
images in Peter Greenaway’s films: Prospero’s Book, The
Baby of Macon, The Pillow Book and The Draughtsman’s
Contract”), a critical essay on contemporary cinema,
addressing her relationship with painting and scenic
arts. Professor at the Federal Institute of Education,
Science and Technology, Member of the National
Association of Plastic Arts Researchers (ANPAP).
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