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Em sua 10ª edição, o já tradicional
Salão dos Artistas sem Galeria
apresenta duas mostras coletivas
simultâneas em São Paulo, nas galerias
Sancovsky e Zipper, com objetivo de
avaliar, exibir, documentar e divulgar a
produção de artistas plásticos que não
sejam representados por qualquer
galeria de arte na cidade de São Paulo.
Entre os selecionados, está o coletivo
Lâmina (SP), formado pela dupla
Gabriela De Laurentiis e João Mascaro.
O Lâmina é um dos diversos coletivos
estético-políticos que surgiram a partir
das grandes manifestações de junho

de 2013. O fenômeno dos coletivos,
impulsionado no início deste século -
em grande parte dos casos, como
busca de alternativas de atuação e de
autonomização da figura do artista
diante de um sistema artístico
insatisfatório - ganhou novos
contornos nos últimos anos, quando o
principal mote para seu surgimento
passou a ser a situação política do país.
Esses coletivos mais recentes
costumam ter alvos e pautas bem
definidos e, no caso do coletivo
Lâmina, vemos a ênfase recair sobre a
questão da violência policial.
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Seu trabalho é atravessado por questões políticas
e pela relação entre indivíduo e imagem.

Acima: Controles, 2014-16. À esquerda: Superfície, 2016-18.



A pesquisa do coletivo Lâmina se apropria do volume imagético produzido no
contexto das manifestações de junho de 2013 e após. A fotografia, no século 19,
teve seu caráter objetivo enfatizado, como "espelho do real", servindo como meio
para a antropologia criminal identificar criminosos. Nas recentes manifestações,
a fotografia serviu tanto para policiais identificarem manifestantes quanto para
que manifestantes pudessem denunciar abusos policiais. Essa objetividade é
subvertida pelo Lâmina, que ressalta o caráter subjetivo da imagem fotográfica.
A dupla recombina e manipula imagens captadas em manifestações, produzindo
novas narrativas e questionando relações de poder. Dessa maneira, o Lâmina
não apenas produz as imagens, que teriam natureza documental, mas re-
apropriam essas documentações transformando-as em dobras dos
acontecimentos primeiros.
Além de manipulações, o coletivo lança mão de gambiarras em seu processo de
re-apropriação imagética. A gambiarra, considerada um à brasileira,
implica em desvio ou uma improvisação aplicados ao uso de dispositivos, objetos
e espaços antes destinados a outras funções. Tal prática, que possui forte sentido
cultural no Brasil, é tomada pelo Lâmina na criação de dispositivos de projeção
de imagem, como uma televisão de 14" que tem seu circuito alterado para exibir
uma fotografia de forma estática ( , 2015-2016). Quando ligada, a TV
exibe automaticamente a fotografia produzida e manipulada pela dupla,
propondo uma fusão entre a imagem e o meio físico que a projeta. O mesmo
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ocorre em  (2014-2016), que
consiste em um computador
programado para projetar uma única
imagem - a fotografia de um policial
segurando uma filmadora.
Essas gambiarras colaboram com a
reapresentação das imagens
produzidas pelo coletivo. Dessa
maneira, o Lâmina evoca não apenas
diferentes olhares sobre a imagem,
como também diferentes maneiras de
apresentá-la, por meio de dispositivos
não convencionais, elaborados
especificamente para as imagens que
produziram.
Os trabalhos do coletivo Lâmina
reforçam que nenhuma imagem se
encerra em sua própria lógica e
qualquer testemunho imagético visa
mais do que ele apresenta em sua

visualidade. Suas manipulações nos
ajudam a ver o que a imagem visível
não mostra, suprimindo a noção de
objetividade. Dessa maneira, o coletivo
Lâmina colabora com o dissenso,
propondo novas possibilidades de
olhar e de narrar.

Acima: Marcha, 2014-18. À esquerda: Tomos, 2014-16.
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