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Como escrever pensamentos que ainda não têm a estrutura para ser comunicados  
por meio de um exercício racional como a escrita? Nessa pergunta, podemos substituir 
a palavra escrever por qualquer outro tipo de atividade de comunicação de ideias, e 
em todas essas possíveis perguntas o mesmo ponto de partida estará latente: como 
materializar o desejo? 

Esta exposição faz parte de um projeto de pesquisa curatorial em 
andamento, que começou em 2019, intitulado a historia de las montañas [a história 
das montanhas]. Os dois eixos do trabalho estão relacionados à emancipação e à 
construção de imaginações. Entendo este último conceito como estruturas de ordem 
simbólica e material que permitem a organização e a gestão da vida dos seres vivos.  
No último ano, a pesquisa concentrou-se em aprofundar o estudo sobre o sistema 
perceptivo da espécie humana e como contribuir para ampliá-lo através do 
pensamento estético, com a premissa de que, se continuarmos a ver o planeta da 
mesma forma, as imaginações a serem geradas acabarão sendo muito semelhantes 
às estruturas que criamos até agora.

Embora reconheçamos tacitamente que a imaginação em que 
vivemos está esgotada e que, a partir de diferentes coordenadas, a espécie humana 
está se esforçando para concretizar outras formas de existir, isso não é suficiente.  
É necessário tocar o desejo, a pulsão vital. Como aponta Suely Rolnik: “Teremos de 
procurar, em nós mesmos, vias de acesso à potência da criação: o nascimento do 
movimento que impulsiona as ações do desejo em seus diferentes destinos”1. Ao tocar 
o desejo, que neste projeto é entendido como a reconciliação com o que se move, 
com o movimento constante, conseguimos a interceptação entre a emancipação e a 
construção de imaginações. Sendo assim, como podemos conduzir nosso corpo para 
operar a partir de um movimento constante, com o objetivo de gerar imaginações que 
diferem das atuais?

de montanhas submarinas o fogo faz ilhas é um projeto que reúne 
diferentes tipos de conhecimento estético de todo o planeta, ligados às estratégias 
criadas pelo ser humano para se reconciliar com o movimento constante, como se 
fossem ferramentas estéticas que permitissem acessar nossa pulsão vital. Pensar e 
desejar a liberdade fora das imaginações baseadas nos princípios do estável e do binário 
têm sido um denominador comum em diversas comunidades e, para materializar 
essas reflexões, foram sendo criadas o que eu chamo de ferramentas estéticas, como 
obras de arte de diferentes naturezas com a potência de tocar o desejo. A intenção é 
investigar a presença de tais estratégias e utensílios nas práticas contemporâneas de 
hoje e relacioná-los de modo que consigam responder como esses trabalhos afetam 
nosso corpo e as ideias do possível.

O projeto funciona como um espaço-refúgio, como propõe Marília 
Loureiro em seu ensaio Captura e fuga, notas para imaginar espaços-refúgio, em 
que diz que “o espaço-refúgio, por outro lado, funciona de alguma forma a partir da 
opacidade, para preservar e cuidar das práticas que ali ocorrem, que não se tornam 
necessariamente eventos públicos, mas que existem como arte. (…) o espaço de 
refúgio procura pessoas que não só vêm para observar e contemplar, mas que podem 
efetivamente usar, compor e participar de seu espaço-tempo”2. Considerando isso, de 
montanhas submarinas o fogo faz ilhas está organizado em três grupos montanhosos: 
o primeiro tem duas ilhas – a exposição que está em São Paulo e uma mostra de 
vídeos em São Domingos, República Dominicana; o segundo tem apenas uma ilha –  
a publicação editorial, cujo objetivo é compilar, compartilhar e traduzir reflexões de 
linguistas, curadorxs e escritorxs que foram fundamentais para a pesquisa até este 
ponto; e a terceira e última montanha submarina também tem uma ilha – que são 
conversas em torno da geração de imaginações na espécie humana.

As obras, os textos e as conversas que fazem parte do projeto são 
o fogo – um fogo tão intenso, tão visceral, que provoca deslocamento suficiente 
no interior do planeta para romper a crosta das montanhas submarinas e sair delas. 
Após um longo tempo nesse movimento constante na relação com a água, o fogo 
modifica a estrutura dessas montanhas, adicionando cada vez mais e mais material, 
até que elas comecem a aparecer na superfície. Aqueles seres vivos que só podem 
ver sobre a extensão da água supõem que se trata de algo desvinculado de todas as 
outras massas geográficas. As ilhas – como a espécie humana chama essas partes das 
montanhas submarinas – são espaços de endemismo e diversidade por excelência, 
mundos distintos dentro do mesmo planeta. A particularidade mais interessante na 
criação de tanta pluralidade é que as ilhas oferecem as condições para a coexistência 
de seres vivos de outras latitudes e, ao mesmo tempo, para que seus seres consigam 
viver fora delas. É por isso que são tão importantes para a concepção de imaginações 
diferentes do mundo em que vivemos, e sua existência e de seus seres vivos não anula 
a subsistência de outras ilhas e de outros seres vivos. Há ilhas muito grandes, como o 
Brasil; há as que se movem o tempo todo, como o Japão; há também as que crescem 
e encolhem e, nessa dança, servem como fio condutor para que o fogo continue seu 
caminho – um caminho de ritmos morosos, como o narrado por Félix Servio Ducoudray 
sobre a formação da Ilha Cabritos: “Resultado de um trabalho longo, paciente e muito 
lento, desses que às vezes parecem inúteis porque são impossíveis, mas que, ao fim da 
luta, provam sua eficácia”3.

Como escrever pensamentos que ainda não têm a estrutura para ser 
comunicados por meio de um exercício racional como a escrita? Nessa pergunta, 
podemos substituir escrever por qualquer outro tipo de atividade de comunicação de 
ideias, e em todas essas possíveis perguntas o mesmo ponto de partida estará latente: 
como materializar o desejo? 

As obras que fazem parte da exposição no Pivô indagam a ligação e o 
potencial entre o pensamento estético contemporâneo e a geração de subjetividades 
cada vez mais opacas. A mostra, fisicamente organizada em núcleos, pretende ser 
um exercício de comunicação de ideias no qual convergem reflexões e artistas de 
diferentes coordenadas do planeta, que, através de suas investigações, incitam a 
suspensão de nosso corpo, assim como quando se salta para o oceano e o corpo, em 
busca do ar, se lança à superfície. Talvez seja nesse momento quando começamos, 
com impulsos curtos e inesperados, a nos aproximar da possibilidade de que 
também nosso corpo busque a água, de que possa habitá-la. Então mergulhamos e, 
aos poucos, esse movimento que subitamente aparece e desaparece nos permite 
balançar e entrar em uma relação com a agitação constante do oceano.

How do we inscribe thoughts that do not yet have the structure to be communicated 
through a rational exercise, such as writing? We can substitute writing with any other 
type of exercise of communicating ideas, and in all these possible questions lies latent 
the same starting point: how to materialize desire?

This exhibition is part of an ongoing curatorial research project that 
began in 2019 entitled la historia de las montañas [the history of the mountains]. The 
two research axes are structured around the process of emancipation and the 
creation of imaginations. I understand the latter as structures of symbolic and 
material order that allow the organization and management of the life of living beings. 
In the last year, the research has focused in depth on the perceptual system of the 
human species and ways in which it could be expanded through aesthetic thinking.  
It considers under the premise that, if we continue to perceive the planet in the same 
way, the imaginations stirred will end up being very similar to the structures that we 
have created so far.

Although we tacitly recognize that the imagination in which we live 
is exhausted and that, from different coordinates, the human species is pushing to 
concretize other ways of existing, this is not enough; desire needs to be touched –  
the vital force. As Suely Rolnik points out: "we will have to look for ways to access 
the power of creation in ourselves: the birth of the drive movement that mobilizes 
actions of desire in its different destinies"1. By touching desire, which in this project 
is assumed as reconciliation with movement, with constant movement, we achieve 
the interception between emancipation and the creation of imaginations. This being 
the case, how can we bring our bodies closer to operating from constant movement,  
to create imaginations different from the current ones? 

de montañas submarinas el fuego hace islas (from underwater 
mountains fire makes islands) is a project that brings together different forms of 
aesthetic knowledge from around the world that are linked to strategies created by 
human beings to reconcile with the constant movement, as aesthetic tools that allow 
us to access our vital force. Thinking and desiring freedom beyond imaginations 
based on the principles of the stable and the binary have a common denominator 
in various human communities. I refer to the materialization of these reflections as 
“aesthetic tools”; these are works of art of a different nature with the power to touch 
desire. The intention with this project is to trace the presence of these strategies and 
tools in contemporary art practices and by putting them in relation, asks: how do 
these works affect our bodies and the ideas of the possible?

The project functions as a refuge space, as Marilia Loureiro states in 
her essay Captura e fuga, notas para imaginar espaços-refúgio [Capture and escape, 
notes to imagine refuge-spaces]: "a refuge space on the other hand, functions somehow 
from opacity, to preserve and care for the practices that take place there, practices 
that do not necessarily become public events, but that exist as art (…) the refuge space 
seeks people who not only come to observe and contemplate, but who can effectively 
use, compose and participate in its space-time"2. Drawing from this idea of refuge, 
de montañas submarinas el fuego hace islas is organized as three mountain ranges:  
the first contains two islands, this exhibition in São Paulo and a video screening in  
Santo Domingo. The second is a single island: a publication that compiles, shares  
and translates reflections by linguists, curators, and writers who have been key in the 
research. The third and last is an underwater mountain-island: a public programming of 
conversations focusing on the creation of imaginations in the human species.

Together, the artworks, texts and conversations conjure a fire. A fire so 
intense and visceral, it causes enough movement inside the planet to break through 
the crust of the underwater mountains. After long, constant movement with water,  
the fire modifies the structure of these mountains by accruing more and more 
materials, until the mountains begin to appear on the surface of the water. Those 
living beings that can only see the surface of the water assume that this is something 
unrelated to all other geographic masses. The islands – as human species calls the 
visible part of the underwater mountains – are the spaces of endemism and diversity 
par excellence; they contain different worlds within the same planet. Interestingly,  
the creation of so much diversity is that the islands create the conditions for living 
beings from other latitudes to coexist and, at the same time, for their own beings 
to coexist outside of them. That is why it is so important for creating imaginations 
different from the world in which we live; their existence and the life of their living 
beings, do not rule out the existence of other islands and other living beings. There are 
very large islands such as Brazil, islands that move all the time like Japan, islands that 
grow and shrink and, in that dance, they serve as a link for the fire to continue on its 
way. A path of slow rhythms, like the one narrated by Félix Servio Ducoudray on the 
formation of Cabritos Island, “is the result of a long, patient and very slow task, the 
kind that sometimes seems useless because they are impossible but at the end of the 
struggle proved to be effective”3. 

How do we inscribe thoughts that do not yet have the structure to 
be communicated through a rational exercise, such as writing? We can substitute 
writing with any other type of exercise in communicating ideas, and in these possible 
questions lies latent the same starting point: how to materialize desire?

The works in the exhibition at Pivô explore the link and the potential 
between contemporary aesthetic thought and the generation of increasingly opaque 
subjectivities. The exhibition is physically organized as many nuclei, where through 
each reflections and artists from different coordinates of the planet converge. 
Through these investigations, they incite the suspension of our bodies, just like when 
you jump into the ocean and your body, looking for air, pushes itself onto the surface.  
It is, perhaps at that moment, when we begin with short and unforeseen movements  
to approach the possibility, that our bodies also seek the water, and inhabit it. Then 
as we submerge, little by little, this movement that suddenly appears and disappears 
allows us to sway and begin a relationship with the constant movement of the ocean.

Programa de vídeo  Vídeo Program  
@Galeria Vitrine 

03 Set - 11 Set '22 
Sep 03rd - Nov 11th

Rhythm of N’gola Rhythms (1978) — António Ole

Luz Blanca : Reminiscencias de un lugar al que 
nunca fui | White light : Reminiscenses of a place I 
never went (2021) — Dalissa Montes De Oca

14 Set - 21 Set '22
Sep 14th - Set 21st

 

Luz Blanca : Reminiscencias de un lugar al que 
nunca fui | White light : Reminiscenses of a place I 
never went (2021) — Dalissa Montes De Oca

cenas de corpo e segredo (2022) — loren minzú

22 Set - 29 Set '22 
Set 22nd - Set 29th

 

cenas de corpo e segredo (2022) — loren minzú 

Mandacura (2015) — biarritzzz

30 Set - 07 Out '22 
Set 30th - Oct 07th

 

Mandacura (2015) — biarritzzz 

Cállate la boca (2017) — Thaís Espaillat Ureña

08 Out - 15 Out '22 
Oct 08th - Oct 15th

 

Cállate la boca (2017) — Thaís Espaillat Ureña 

Why do you call me when you know i can’t answer 
the phone (2012) — Dineo Seshee Bopape

16 Out - 23 Out '22 
Oct 16th - Oct 23rd

 

Why do you call me when you know i can’t answer 
the phone (2012) — Dineo Seshee Bopape 

La cabeza mató a todos (2014) — Beatriz Santiago 
Muñoz

24 Out - 31 Out '22 
Oct 24th - Oct 31st

 

La cabeza mató a todos (2014) — Beatriz Santiago 
Muñoz 

Intersticio (Interstice) (2012) —  Elena Damiani

01 Nov - 06 Nov '22
Nov 01st - Nov 06th

Intersticio (Interstice) (2012) —  Elena Damiani

Rhythm of N’gola Rhythms (1978) — António Ole

Curadoria Curated by

Yina Jiménez Suriel

Exposição coletiva Group show

03 Set - 06 Nov '22
Qua a Dom 13 - 19h
Sep 03rd - Nov 06th
Wed to Sun 1 - 7pm

 
Classificação indicativa livre
Verify indicative classification

Gratuito Free entry

www.pivo.org.br

NOTAS DE RODAPÉ / FOOTNOTES 
1. ROLNIK, Suely. Esferas da insurreição: notas para uma vida não cafetinada. n-1 edições, 2018.
2.  LOUREIRO, Marilia. Captura e fuga, notas para imaginar espaços-refúgio. A ser publicado no 
reader que acompanha esta exposição [To be published.].
3. DUCOUDRAY, Félix Servio. La naturaleza dominicana: artículos publicados en el suplemento 
sabatino del periódico El caribe (1978-1989). Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2006.
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