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«CONVERSAS DIVERSAS» 

QUARTO EPISÓDIO: «COLABORAÇÕES, 
ÉTICA E VIOLÊNCIA SISTÊMICA» 

KNOWBOTIQ:  

CHRISTIAN HUEBLER (CH) 

YVONNE WILHELM (YW) 

 

MAPA TEATRO: 

XIMENA VARGAS (XV) 

ROLF ABDERHALDEN (RA) 

 
VÍDEO: Esse tipo de atitude passivo-agressiva integrada em um ouro do 
imaginário coletivo. Esse tipo de atitude passivo-agressiva integrada em um ouro 
do imaginário coletivo. Uma ignorância militante, agressiva, que não se intimida. 
Uma ignorância que é ativa, dinâmica, que se recusa a seguir com calma. Nem um 
pouco restrita aos analfabetos e sem estudos. Mas propagada aos níveis mais 
altos da terra. Inclusive, apresenta-se enfeitada de conhecimento. 
 
RA: Estávamos ansiosos para encontrá-los em Zurique. Vocês dois, Christian e 
Yvonne, no espetáculo. 
 
CH: Sim, já deveríamos ter nos encontrado no verão. Nós já teríamos nos 
conhecido no espetáculo. Esse era o plano, eu acho, que nossos projetos de 
alguma forma se complementassem. 
 
XV: Em um mundo paralelo, isso aconteceu. 
 
CH: Sim. 
 
RA: E estávamos muito ansiosos para conhecê-los por causa do trabalho que 
vocês estão fazendo, especialmente este trabalho, sobre suas metas, mas 
conectando a Suíça de uma forma sutil, profunda e refinada. Estávamos muito 
ansiosos para saber mais sobre o trabalho de vocês. 
 
CH: Nossa pergunta era: como isso muda a mentalidade de um país? Você está 
buscando algo de séculos atrás, e por outro lado, você não quer mostrar ou falar 
disso. Isso deve mudar seu corpo de alguma forma. Então, também nos 
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interessamos pela relação do material e dos corpos. Esses corpos que vivem 
neste país. E isso também nos inclui. O que o corpo sabe sobre o ouro? O que o 
meu corpo sabe? E o corpo da Yvonne? Por isso desenvolvemos nosso projeto 
após longos 2 anos de pesquisa e conversando com todos os tipos de pessoas 
por aqui que já fizeram pesquisas para desenvolver uma espécie de refinaria 
psíquica do ouro. E refinando os corpos para estarem prontos para falar sobre 
todas as dimensões do ouro, e falar também sobre o grupo guerrilheiro da FARC 
e o narcotráfico na Colômbia, e sobre o mercúrio que é levado da Suíça para a 
Colômbia. E também sobre a violência racial. 
 
YW: E como você está lidando com essa situação que nós, como artistas, 
queremos levantar questões sobre problemas políticos, econômicos e ecológicos, 
mas ainda estamos em um tipo de situação em que temos conexão basicamente 
de apenas duas pessoas nas mesmas condições de vida na mesma classe e no 
mesmo status que nós. 
 
RA: Essa sempre foi uma questão muito complexa para nós. Como se relacionar 
com esses lugares e com as pessoas que você encontra quando tenta, quando 
quer descobrir, mesmo que não respostas, mas pelo menos reflexões mais 
complexas sobre essas questões que fazemos para nós mesmos. No começo, é 
sempre muito difícil eticamente, muito mesmo, saber onde se posicionar e como 
encontrar as pessoas em um nível horizontal, e essas questões não beneficiam 
apenas seus projetos. 
 
XV: E também, eu gostaria de dizer algo. Não é só a relação com as pessoas, é 
também a relação com os lugares, com o meio ambiente e eu acho... 
 
RA: Sim. 
 
XV: ...que também é tentar fazer parte de algo ainda maior como seres humanos. 
 
VÍDEO: Devido à atração e obsessão que os povos isolados possuem por 
parafusos e porcas, eles constantemente desmontam máquinas encontradas em 
laboratórios de cocaína abandonados na selva ou nas máquinas deixadas pela 
extração ilegal de ouro. Eles desmontam os restos de aviões caídos e seus 
sistemas de comunicação, só para pegar todos os parafusos e porcas que 
encontrarem. 
 
RA: Para este projeto, conhecemos um homem, um cara muito interessante, no 
mercado onde ele vendia pequenos objetos, réplicas, objetos falsos de ouro, mas 
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ao mesmo tempo, esse cara, agora com quase 80 anos, começou a nos contar 
muitas histórias sobre o tempo em que procurava os tesouros nacionais de ouro 
em diversos pedaços de terra da Colômbia, nos antigos, nos cemitérios antigos, 
nos cemitérios indígenas, de onde tirava todos esses objetos. Então, com esse 
homem, iniciamos um diálogo muito forte e uma relação muito próxima cheia do 
que chamamos de afetos do encontro. E a partir desses afetos, fizemos o que 
chamamos de etno-ficção com esse objeto das comunidades isoladas da 
Amazônia. 
 
XV: Por outro lado, gostaria de dizer que esses índios, essas comunidades 
isoladas, estão isolados porque em algum momento tiveram algum contato com 
um ocidental, um conquistador, até mesmo com portugueses ou espanhóis, e eles 
decidiram sair desses sistemas e entrar bem no interior da Amazônia. Então eu 
acho que foi bem interessante para nós tentar pensar em como falar de alguém 
que não quer ser visto e não quer fazer contato conosco. 
 
YW: Gosto muito no seu vídeo que você teve muito tempo para olhar para o 
homem preparador ou a fetichização do material, e leva tempo para você entrar 
nisso, é uma forma de meditação. E fizemos isso com o nosso curta sobre o ouro 
psicotrópico, é também uma forma de abordar a percepção, mas ao contrário, 
com um ritmo muito opressivo e objetos artificiais, mas é a mesma coisa, é 
abordar a forma de percepção e dar sentido à posição que não é só de falar, não 
é só da palavra que pode explicar, é também de abordar o psíquico e ativar a 
percepção cerebral do assunto. 
 
VÍDEO: As comunidades geralmente estão à mercê do governo e da discrição de 
empresas multinacionais. A quem o governo concedeu o direito de exercer a 
atividade extrativa dentro e ao redor das terras que as comunidades geralmente 
consideram deles? E assim por diante. E assim por diante. E assim por um tempo. 
 
XV: Sim. Para mim é bem interessante como esse tipo de objeto sem forma traz 
a possibilidade de introduzir o corpo em seu trabalho e é, sim, é uma forma de 
rede, é uma forma de resumo, é uma forma de micélio, é algo que a natureza, que 
o meio ambiente nos fornece para repensar sobre nós mesmos como corpo, 
como coletivo, como pequena comunidade e acho isso bastante interessante. 
Também me faz pensar que essa relação é a única coisa que tem o poder de nos 
colocar nos ambientes que se está explorando. 
 
CH: Sim. E como você disse, o mundo é maluco e temos que defender nosso direito 
de artista de sermos malucos, e de sermos loucos, e é importante para nós 
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ficarmos bem malucos. É por isso que devemos defender o nosso potencial de 
ultrapassar a lógica para nos tornarmos cada vez mais focados, mais 
profissionais e mais rápidos, ao criarmos essas defesas para sermos lentos e 
indecisos, e para contar histórias muito malucas, muito complicadas que ninguém 
consegue entender. Então, eu acho que talvez seja uma plenitude pela qual 
devemos lutar. 
 
XV: Sim. E você disse algo que é muito importante para mim, é a produtividade. 
Precisamos lutar contra a produtividade, precisamos encontrar outras formas 
de estar no mundo e fazer coisas que não são... talvez não precisem ser úteis, 
mas são muito importantes não apenas para nós como artistas, mas para as 
pessoas em geral. Precisamos nutrir nossas almas com arte. E isso não está 
relacionado à produtividade. E é muito importante lembrar disso enquanto 
andamos com a tecnologia, por exemplo. Porque a tecnologia está tão próxima da 
produtividade, e a ideia de pegar a tecnologia e usá-la para algo que não é nada. 
É, faz muito sentido para mim. 
 


