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«CONVERSAS DIVERSAS» 

QUINTO EPISÓDIO: « EXPERIMENTAÇÃO, 
COLETIVIDADE, PROVOCAÇÃO» 
 

AUGUSTIN REBETEZ (AR) 

 

ETCÉTERA: 

FEDERICO ZUKERFELD (FZ) 

LORETO GARÍN GUZMÁN (-) 

 

 

FEDERICO ZUKERFELD: Oi. 

AUGUSTIN REBETEZ: Olá. 

FZ: Prazer em vê-lo. Onde você está? 

AR: Estou na Suíça. Eu moro no campo. Portanto, neste momento, estou na 
minha aldeia, na minha casa, que é realmente longe, no campo. 

FZ: Estou em Buenos Aires, no centro da cidade. Sim. 

AR: A primeira coisa que faço é não pensar em nada, é mais fazer coisas. Por 
isso, estou realmente interessado na ação. Se eu quero fazer cenas, eu faço. E 
claro, em alguns dos meus trabalhos, este tipo de vídeos é apenas... a razão das 
pessoas fazerem um monte de coisas, mesmo que seja talvez absurdo. Mas 
estou realmente considerando de certa forma as pessoas que vão assistir, não 
quero fazer coisas muito longas ou muito lentas ou muito contemplativas, eu 
gosto quando há um ritmo, sabe? É como na vida, eu gosto quando as cenas 
estão em movimento. 

FZ: Quero dizer, nós também gostamos desta possibilidade de provocação com 
a linguagem estética artística, mas há algo como o espectador, posteriormente, 
lembra-se de algo, mantém algo, não apenas passando no nosso caminho como 
muitas exposições que você vê. Para nós foi bizarro, muito punk, fazer isto 
porque estávamos muito animados, mas ao mesmo tempo, sabemos que todas 
as crianças foram muito afetadas pelo glifosato, pelo veneno. Então, uma vez 
estávamos ajudando o Festival Contra a Monsanto a prosseguir com as 
crianças, fazendo da educação um programa do museu. Esse foi o pretexto. 
Mas acho que o caminho da provocação teatral e performativa é, para nós, mais 
autêntico, espiritual do que prático. 
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AR: Para mim, quanto mais você é popular, de certo modo, mais o que você está 
fazendo está tocando velhos, gente normal, pessoas educadas com arte e 
jovens, mais você está falando algo que é universal, né?. Você encontra a 
maneira mais simples de se expressar, falando com as pessoas, é realmente 
fundamental. 

FZ: Estou entrando em uma proposta pós-minimalista porque às vezes é muito 
chato, você vai à exposição e não recebe nenhuma atração física, não, é tudo 
mental. Não é para ninguém. É uma arte " muito de elite", para poucas pessoas. 
Então, quando você enfrenta o espaço público ou lugares onde existe alguma 
necessidade, alguma urgência ou algum problema, então a arte é apreciada por 
pessoas diferentes, mas de outras formas, sabe? / Sim, isso foi um... Você viu o 
helicóptero? A qualidade deste helicóptero? Se você pode colocar um governo 
em risco com este lixo, oh meu Deus! É como o absurdo. Mas bem, quero dizer, 
nós gostamos da mídia, da grande mídia, como uma forma de entrar na 
discussão, na discussão coletiva. Sempre gostámos muito dos dadaístas, 
surrealistas. Para nós, sempre foi uma fonte de inspiração. Seu manifesto, sua 
idéia de discurso inconsciente, automático, e toda a proposição deste 
movimento artístico moderno. 

AR: Meu novo projeto agora é... com alguns amigos, nós tivemos a oportunidade 
de comprar uma casa grande. É uma casa velha e estranha, foi muito barata. E 
nesta casa, o projeto é fazer um museu completamente novo com um parque de 
esculturas, também para receber uma audiência composta por jovens 
estudantes e pessoas idosas. 

FZ: Você vai construir toda a casa com diferentes... Quero dizer, não sei, 
cenografia, instalações, qual é a idéia? 

AR: Sim, a idéia é fazer algo um pouco como este Jardin del Tango. Um paraíso, 
você sabe, seria um paraíso que eu poderia criar lá. 

FZ: Honestamente, eu quero ir morar aí, meu amigo. Em breve o visitarei nesta 
nova casa com espectros, fantasmas. 

AR: Como você se sente? Sente que agora você faz arte porque é seu trabalho e 
você ganha dinheiro com ela? Ou você tem um trabalho paralelo? Ou você 
participa de uma comunidade de pessoas que são super ativas? 

FZ: Não. Honestamente, a situação é, como por exemplo, como um coletivo de 
arte, quando estamos fazendo algo como apoiar uma luta, isto é algo que 
fazemos porque esta é nossa forma de pagar à sociedade como seres 
humanos, contribuir com algo para os outros. Não sou... Nas artes sociais, 
somos muito narcisistas. Tentamos com o coletivo trabalhar com isso, com o 
ego, com a atitude narcisista. Tentamos fazer solidariedade com diferentes 
tipos de urgência, necessidade, com as pessoas, e assim por diante, e por aí vai. 
Portanto, fazemos isto pela luta, pelo esforço, não pelo dinheiro. 


