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Resumen 

El presente ensayo es una divagación de un artista sobre lo que 
representa el distanciamiento social impuesto por la amenaza del 
virus del COVID-19, no solo en términos de salud física, sino también 
de transformaciones de las formas de ver y percibir la realidad. 
Usando como metáforas las figuras del profeta y del monje, plantea 
algunas preguntas sobre la relación arte y vida, que se centra en el 
problema filosófico de la concreción de la realidad versus su 
representación. En este sentido, trae, como ejemplos, algunos 
trabajos realizados durante ese periodo. 
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Resumo 

O presente ensaio é uma divagação de artista sobre o que representa 
o distanciamento social imposto pela ameaça trazida pelo vírus da 
Covid-19, não só em termos de saúde física, como, também, de 
transformações dos modos de ver e perceber a realidade. Usando 
como metáforas as figuras do profeta e do monge, lança algumas 
indagações sobre a relação arte e vida, que incide sobre o problema 
filosófico da concretude da realidade versus sua representação. Nesse 
sentido, traz, como exemplos, algumas obras feitas durante esse 
período. 

Palavras chave: contaminação – corpo – criação 
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“(...) todos os grandes mestres buscam em sua obra, para além das cores, a 

escuridão profunda que fica fora do tempo”  

Orhan Pamuk, em Meu nome é vermelho 
 

 “Como a peste, o teatro é, portanto, uma formidável convocação de forças que 

conduz o espírito, pelo exemplo, à origem de seus conflitos”  

Antonin Artaud, em O teatro e a peste 

 

Histórias de um velho profeta 

Desde o início do distanciamento social imposto pelo receio da transmissão do 

vírus Covid-19, em março do ano de 2020, voltei-me para dentro de minha casa e 

nela fiquei, resoluto e conformado, tentando me adaptar à nova situação e buscando 

conviver de maneira a encontrar modos que me permitissem viver o melhor possível 

dentro do limite doméstico. 

No início, tudo parecia ir muito bem. As aulas foram suspensas e, com elas, o 

sufoco de início de semestre reverteu-se em tempo para fazer o que se quisesse da 

vida, desde que não fosse sair de casa e ter contato com outras pessoas. Decidi trazer 

as ferramentas da marcenaria e da serralheria do atelier da Faculdade de Artes 

Visuais, na UFG, onde sou professor de arte; e iniciar uma produção no quintal de 

casa. Logo, porém, percebi que os outros vizinhos também estavam vivendo o 

isolamento e o barulho excessivo das máquinas acabou por me forçar a deixar meu 

projeto de lado e buscar fazer outra coisa, menos barulhenta. 

Voltei-me, então, para os arquivos, acervos, fotos antigas, assuntos familiares, 

projetos inacabados, textos incompletos, pensando em, de alguma forma, poder 

lapidá-los até chegar a uma possível publicação. A tese, que está há anos para ser 

editada e enviada a algum editor, era um dos meus alvos. O livro de textos sobre arte, 

que falta apenas ser organizado, também. Os poemas soltos, que poderiam 

transformar-se, talvez, em um livro, idem. Por mais que eu tenha tido vontade de 

trabalhar e retrabalhar essas memórias, acabei deixando tudo de lado. 

Não sei o porquê, mas eu, que já não como carne de boi, de porco ou de galinha, 

parei de comer carne de peixe, também. Processando eu mesmo minha própria 



Rubens da Silva O profeta, o monge e o real visível 
 

 61 

comida, comecei a inventar pratos vegetarianos variados e a me desprender de 

alimentos lácteos, como queijo, requeijão e creme de leite. O leite de vaca, que eu 

pouco consumia, foi cortado de uma vez por todas. Ainda insisti mais uma ou duas 

semanas em comer ovo, depois passei a ignorar o produto na geladeira, até que joguei 

fora o resto que havia na bandeja. 

Com medo de sair de casa, passei a fazer grandes compras no supermercado e a 

estocar alimentos. Apenas os legumes, as frutas e as verduras, que não duram muito 

tempo, me levam a ir ao mercadinho aqui perto de casa. O que eu ainda faço, 

tomando todas as precauções, como trocar a roupa ao sair e entrar em casa, usar 

máscaras e luvas de proteção. Fora isso, nada de rua. 

Comecei a brincar com alimentos fermentados: suco de frutas fermentados, pães 

à base de fermento natural, legumes fermentados – tipo kim-chi, que é um prato da 

culinária coreana – e outras receitas, geralmente inventadas com o que tinha em 

mãos. Não era um projeto, ou uma ação artística, era quase um render-se à situação 

e esperar que as coisas melhorassem para poder voltar a fazer as coisas que sempre 

fiz, que sempre fizemos, que é viver em sociedade. O tempo passou e a normalidade 

não voltou. 

Deixei meu cabelo e minha barba crescerem. Reparei que estou ficando velho e 

grisalho, mas o resultado estético me agradou. Não era mais o professor. Não era mais 

o artista. Lembrava um ser antigo. Lembrava-me que o tempo estava passando. Me 

achei parecido à figura de um velho profeta. 

Já tinha pensado na morte da espécie humana, mas não como agora. Nunca tinha 

sido obrigado a estar sozinho, compulsoriamente, sem poder sair para a rua na hora 

em que eu quisesse. E, mesmo que eu saísse, não ter ninguém para ver. Percebi, então, 

que alguma coisa tinha acontecido de mau – sim, a palavra é essa – com a 

humanidade e alguns efeitos dessa catástrofe não tinham volta. 

Vivo falando sobre catástrofes. Vivo falando que tudo o que está ruim pode piorar. 

Ao mesmo tempo, vivo achando que a humanidade, no momento decisivo, vai 



RLCIF nº 9 
  

 62 

redimir-se e algum acontecimento extraordinário vai nos tirar da rota de colisão da 

morte coletiva. Acho que me acostumei demais com as narrativas do cinema 

americano, só pode: pensar em um final apoteótico é pensar que não vai ter um final. 

O seriado vai continuar sendo exibido. A obra é processual… Mas isso não aconteceu 

em relação ao golpe de Estado, em 2016, no Brasil. Isso não aconteceu quando 

decidiram eleger um genocida para ocupar o governo! Isso não tem acontecido agora, 

quando o pior, parece, ainda está para acontecer. Lembremo-nos, para sempre: neste 

exato momento, contabiliza-se a morte de mais de 185 mil pessoas no Brasil 

vitimadas pelo vírus da Covid-19! Somos o segundo país com mais casos, no mundo! 

O velho profeta da barba grande não consegue salvar a si mesmo. Como ele vai 

dizer ao mundo que as coisas tendem a ficar piores do que estão? Mundo, você ainda 

está aí? Acho que eu o estou construindo, no agora do abrir e fechar dos olhos, mas 

o que seria esse mundo que eu venho construindo e que vem sendo destruído pelas 

previsões do profeta que enxerga o mal? 

Não sei como explicar direito. Não que me faltem dados, mas é que este mundo 

vive em constante estado de transformação e devoração. No fundo, acho que faz parte 

de um método que, por mais empírico que tenha sido, ao longo desses anos que venho 

trabalhando como artista plástico, o que se revela é sempre uma passagem, sempre 

um sopro. Por sorte, nem o profeta, nem o artista e nem o cozinheiro, apesar de seu 

silencioso veganismo, acreditam em um ideal de mundo. E, por viver o dia a dia, na 

resistência e na persistência, podem embaralhar as cartas desse jogo binário entre céu 

e inferno, bom e mau, e recomeçar tudo outra vez, como se o mundo só tivesse sido 

inventado para ser –como um quebra-cabeças– novamente, desmontado. 

Ano passado, antes mesmo da pandemia, isso foi ficando mais claro. Na exposição 

Práticas da passagem, que realizei no Estudio DEZENOVE, em Santa Teresa, no Rio de 

Janeiro, o problema da falta e do vazio como lugares do espaço estava presente em 

todo trabalho por mim concebido. Era a passagem entre o céu e a terra e o vazio que 

acabamos por herdar, fruto de nossas próprias inconsistências, humanos que somos. 

E, ainda que eu me referisse a mim e à minha história, o que estava em jogo era o 
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abismo em que, meses depois, tornou-se incontornável. Um dos trabalhos dessa 

exposição, a título de exemplo, intitulado Breve, nada mais era do que um amontoado 

em formato cônico de 60 quilos de terra. Estacionado em frente à porta principal, era 

ele quem recepcionava os visitantes, que deviam desviar-se do volume para adentrar 

o espaço expositivo. 

 

Rubens da Silva. Breve (2019). 60 quilos de terra 

 

Portanto, a precariedade e a efemeridade já apontavam para o equilíbrio instável 

que os tempos vêm-nos apresentando como forma provisória do existir. Se há uma 

imortalidade, ela deve existir, talvez, no impermanente, como diriam certas seitas, 

dogmas e/ou religiões orientais. Quando começarmos a dar mais valor a uma árvore 

centenária do que à estátua de algum colonizador, passamos a compreender que tudo 

está em permanente transformação. Nesse momento, sagrada será a montanha e não 

a estátua que repousa solene sobre seu pico, porque, ao invés da representação, 

seremos parte de um conjunto de forças que se relacionam, em equilíbrio dependente. 

 

O monge do apocalipse 

Além de cozinhar, nesse tempo de retiro espiritual forçado, iniciei uma série de 

trabalhos performáticos dirigidos ao aplicativo Instagram. Percebendo que esta é uma 

plataforma onde os assuntos são rapidamente deslizados para baixo do visor da tela, 
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em uma profusão de novidades sem limites e de assuntos variados, onde a atenção é 

dividida o tempo todo com mil informações, comecei a fazer ensaios e exercícios que 

tinham como fim a postagem nessa plataforma. Em um desses trabalhos, eu trago a 

fumaça de um cigarro de maconha e a jogo sobre o obturador de vídeo da câmera, 

fazendo a imagem do fundo – meu rosto – desaparecer, até que a cena é cortada. É 

como a materialização do nada, o meu interesse nesse tipo de postagem. 

Isso não é, exatamente, uma novidade. Para o “Dia do Nada” deste ano – um 

evento criado por mim, em 2002, que acontece sempre na primeira segunda-feira do 

mês de maio1 – eu apenas me encostei na cama e fiz três cliques, intitulando o 

trabalho de Três gestos inúteis. Também costumo fotografar nuvens, buscar o silêncio, 

tatear o vazio. Um professor meu disse que o que eu faço, em certos trabalhos e ações 

de arte, “torna o visível, visível”, porque aquilo que eu apresento está lá, o tempo 

todo, só não tinha sido percebido, ainda. 

 

Rubens da Silva. Três gestos inúteis (2020). Fotografia. 

 

Por outro lado, venho pensando a relação arte e vida de modo mais insistente e 

processual, já que fazer da vida uma arte é uma ambição partilhada não só com outros 

artistas, contemporâneos ou não, mas com todos aqueles que têm, como ambição, a 

criação de uma obra. No meu caso, que ela corresponda à vida que eu levo. 

Neste sentido, o cabelo e a barba crescendo ao longo desses meses de pandemia 

foi um teste para entender até que ponto eu suportaria que essas coisas se 

desenvolvessem sem que eu fizesse, ali, uma intervenção, já que eu vinha há anos 

 
1 Consultado em: 15 de dezembro de 2020,  no link: http://nothingday.blogspot.com  
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usando cabelo e barba, curtos. E, uma hora, de fato, comecei a não suportar mais a 

prisão imposta por uma situação que, parece, tende a se arrastar, principalmente no 

Brasil, por gestos calculados em direção à morte, emitidos pelo próprio governo em 

relação ao seu povo. 

Acabei aceitando, então, o convite de uma amiga para conhecer a praia onde ela 

mora, no litoral do Ceará, mas queria tomar aquela decisão como configuração de 

um estado performático. Assim, no dia 05 de novembro, eu postei a câmera diante 

de mim e raspei o cabelo e a barba que eu tinha acumulado desde o dia 21 de abril, 

ou seja, depois de quase 7 meses! 

Foi aí que coloquei título na performance que realizei: Do profeta ao monge. Mas 

poderia ser, também, Superfície de contato, já que eu estava diminuindo as chances 

do vírus se alojar em mim através dos meus pelos. E, como eu entraria e sairia de 

aeroportos, além de pegar aviões lotados com pessoas até chegar na praia deserta 

onde minha amiga mora, o melhor era tentar me proteger, ao máximo, dos contatos.  

 

 

Rubens da Silva. Do profeta e o monge (2020). Frame de vídeo 

 

Percebi outra coisa: minha misantropia nunca se sentiu tão à vontade quanto 

nessa época de pandemia. É ver alguém andando na minha direção que eu já corto 

caminho, sem me importar muito em ser ou parecer educado, sociável ou ter bons 

modos. No supermercado, então, não faço a menor cerimônia para pedir que se 
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afastem de mim enquanto estou passando as compras pelo caixa. 

Mas me coloquei na situação de encarar que eu posso ser acometido pelo vírus e 

as decorrências dessa ação são pura e prontamente minhas. Estava insuportável ficar 

em casa adivinhando o futuro. O profeta não é o homem da ação. O profeta é o 

homem da visão. Tanto que o vídeo que eu faço da passagem do profeta para o monge 

começa comigo dentro de casa e eu fecho a porta atrás de mim para iniciar a ação. 

Assim, troco o papel de profeta pelo de monge. Se o caso é passar por provas, para 

atingir o nirvana, a iluminação, não há por que adiar a ação. 

 

Estranhamento íntimo   

Volto a pensar não só no precário, no efêmero e no equilíbrio instável, mas, 

também, no ínfimo, na insignificância, no fazer das coisas pequenas: a unha que 

cresce; o gosto por fazer pão e depois perder a paciência com o fazer pão; a percepção 

de que, quando a fruta azeda, não necessariamente ela está podre, mas, justamente, 

que aquele estado da matéria pode tornar-se uma iguaria culinária. E é aí, então, que, 

ao observar as coisas do cotidiano, elas se tornam estranhas. Há um monte de 

protocolos realizados no dia a dia, mas a gente coloca isso no automático e não 

percebe. E quando percebe, surpreende-se. 

A ideia do cabelo que cresce tem essa dimensão do estranhamente íntimo. Seu 

corte, brusco – depois comecei a pensar – carrega a ideia de uma radicalidade do 

sertão, particularmente aqui do Centro-Oeste do Brasil, dessa região em que o clima 

se modifica radicalmente, extremamente. Em uma época do ano, seca e calor sem 

trégua, em outra, chuva intensa. 

O estranhamento íntimo, também pode ser pensado em termos do corte do 

cabelo, como uma passagem do estado natural ao estado da cultura. Ou, a floresta e 

a produção agrícola. Portanto, essas referências todas perpassam a ideia dessa 

performance que mostra a passagem do Profeta da pandemia para o Monge do 

apocalipse. E a “superfície de contato” é a própria terra que vai acolhendo novos usos 
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não previstos, quando tudo se encontrava em seu estado de adormecimento natural. 

Isso nos leva a pensar, também, que o mundo, tal como nós o conhecíamos, deixou 

de existir. As relações entre as pessoas foram alteradas e isso não tem mais volta. Não 

é nada aparente, porque acabamos por assimilar e nos adaptar aos modos de vida 

impostos. Isso que se chama criatividade, às vezes, não passa de uma tática pré-

programada para que passemos a produzir mais para o capitalismo. Basta ver como 

nos adaptamos rapidamente à vida online! Para ser sincero, às vezes eu me sinto como 

se estivesse em um purgatório, esperando ser julgado; e nada acontece. E a novidade 

é essa, a pura repetição do mesmo! 

Cenário de filme de ficção. Talvez um filme de terror. Drácula! O capitalista vai 

até o longínquo castelo vender uma mansão para o Conde Drácula e este traz a peste 

para cidade. Lembremos que, no capítulo “O teatro e a peste”, de Antonin Artaud, 

inserido no livro O teatro e seu duplo (1984), o rei sonha que o navio vem trazendo a 

peste e obriga-o a mudar de rota, fechando seu acesso aos portos do país. Aqui, no 

nosso país tropical e de histórico escravocrata, porém, a peste torna-se moeda de 

troca e disputa política pelo poder. O conde Drácula já fez a sua parte e o caos impera! 

O estranhamento vai-se naturalizando até ninguém mais estranhar o estranho. 

Tomando Artaud como base (1984), devemos nos orientar pela possibilidade de 

criação de uma escrita que se faça, ela mesma, pandemia. De empestear o que ainda 

nos resta de certeza com o vírus da loucura semântica, porque, mais razão que a razão 

é a necessidade de sobrevivência da espécie. E ela, assim como a linguagem, tende 

ao desaparecimento.  

Todavia, não quero me ater, aqui, a um problema teórico, visto que um ensaio 

com esse teor deveria levar em consideração a questão do teatro em relação à vida, 

pensada em coincidência e consonância com um ato teatral, onde somos, nós 

mesmos, os personagens em cena. Além disso, recolocar o problema da representação 

e da mimese, recuando até, pelo menos, Platão, que, em A República, faz um ataque 

direto aos dramaturgos, colocando, pela boca do filósofo Sócrates, que os artistas não 
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poderiam escrever nada que contivesse o que não fosse bom, belo e justo, a fim de 

garantir o saudável desenvolvimento da polis.2  

No meu caso, simplesmente optei por diminuir a superfície de contato entre a 

possibilidade de contágio e o meu corpo. Afastando, também, as pessoas de mim (há 

algo espiritual nesse deslocamento, também, o qual tento tatear por estas palavras 

que me levam a pensar nas consequências provocadas durante este período da 

pandemia). O amor, agora, é manter-se afastado dos outros. 

Loucura ou parte de uma estratégia na qual estamos capturados? Certo é que o 

sentido de nossas vidas, dentro do jogo do capitalismo, tem se tornado, cada vez mais 

– e mais velozmente – sem sentido. Sem sentido no sentido da violência. A crise 

adensou-se e as pessoas começaram a desconfiar umas das outras. Alguém disse que 

o problema era a falta de segurança. E disseram que as pessoas deveriam estar 

armadas. A casa protegida. A família assegurada pelos seguros. O antivírus digital 

instalado em todos os computadores do escritório. Vigias eletrônicos. E, de repente, 

o vírus – ele mesmo –, tornando todo o controle inútil. Há os que preferem, diante da 

impotência, mostrar incredulidade. Os negacionistas estão aí para fazer o papel 

destruidor deles. Outros, porém, compreendem que há um longo caminho a ser 

trilhado, ainda. 

Finalizando, trago para o debate duas frases de Paul Klee, que podem orientar, 

senão uma conclusão, ao menos um retorno circular ao tema que este ensaio se 

propõe fazer. A primeira vem de uma citação do filósofo Gilles Deleuze (1987) 

citando o pintor e poeta suíço, que dizia, sobre a obra de arte: “falta o povo!”. A 

segunda, de uma célebre frase de 1921, onde ele diz que “a arte não reproduz o 

visível. Ela torna visível”3. 

Esse caminho só pode ser feito em comunhão social, em partilha, em 

compartilhamento, em trocas mútuas, por mais que isso pareça, hoje, impossível de 

 
2 Platão, A República, São Paulo: Ed. Nova Cultura, 1999, livro III, pp. 75-113, 1999.  
3 Klee, Paul, Teoría del arte moderno, Buenos Aires: Cactus, 2007, p. 35. 
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ser realizado. O profeta falastrão silencia-se. O monge, em silêncio, faz sua pregação 

no deserto. O artista deixa um mapa com indicações de espaço e de tempo para um 

possível viajante, vindo do futuro, orientar-se. E tudo o que pode a arte, nessa 

situação, é resistir. Ou melhor, é tornar visível o visível, pois aí reside o mistério da 

criação em forma de enigma. 

                  Rubens da Silva. Pegadas na praia (2020). Fotografia 
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