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A Mouraria 53 é um experimento em arquitetura e habitação
A intervenção na casa se inicia a partir de uma troca: os proprietários do imóvel o cedem por um período de 4 anos ao coletivo, com a
romessa de o receber em melhor estado na devolução, e também investem 36.000 reais no projeto. Valor insuficiente para uma reforma em
vias formais’. A casa estava abandonada há pelo menos 10 anos.
Para compatibilizar a casa a ser devolvida (cujas necessidades eram basicamente espaços neutros para aluguel) à casa cujo uso refletiria
os sonhos (infinitamente específicos) da equipe, dois projetos são concebidos simultaneamente – o projeto ‘Usa-se’ e o projeto ‘Aluga-se’ . Por
uma questão de tempo, a construção é iniciada simultaneamente à execução dos projetos.
Se constrói por necessidade de construir, não existe um objetivo inicial da casa para além de sua construção.
A construção se dá em mutirões com pessoas sem experiência prévia. A motivação dos mutirões se dá através de trocas possíveis com
a casa; músicos encontram no espaço um possível local para shows, psicólogos uma sala de atendimento, sociólogos uma ‘comunidade’ para
estudar, professores um espaço para ensinar construção a seus alunos… Cada possível uso informa o projeto ‘Usa-se’, alterando programas e
espaços. A casa se transforma num experimento sobre densidade e acordo entre distintos usos. A natureza dos usuários-trabalhadores informa
um tipo de detalhe e execução.
O projeto se comunica oralmente. O desenho é constante em partes da equipe, mas a comunicação entre ela é raramente gráfica.
Uma rede de materiais é constituída através de anúncios em redes sociais e do contato com outros arquitetos. Estes se somam a uma
metodologia de desmontagem - ao invés de demolição – de partes da casa. Os materiais se alinham ao projeto de maneira paranóica; tudo o que
se tem ganha a qualidade de
tudo o que se precisa…
A ausência de experiência é compensada por consultorias com professores da Universidade Federal da Bahia – o experimento contrasta
a opinião dos consultores pontualmente. A casa não segue de maneira fiel normas técnicas, ainda que esteja atenta a elas.
Todo os cronogramas feitos na casa falharam pela impossibilidade de prever a adesão de pessoas ao projeto, a produtividade de ‘construtores’ inexperientes, a velocidade de processos experimentais e as revelações de uma casa cuja estrutura/infraestrutura era desconhecida.
Boa parte dos usos se dá ainda em uma casa que é, objetivamente, uma ruína. A natureza dos materiais adquiridos, em uma cidade que
não recicla, indicou uma construção que, apesar de experimental, é ‘tradicional’; a casa se distancia do aspecto cénico comum a algumas intervenções artísticas em ruínas.

A madeira é, conceitualmente o material mais representativo da intervenção. Sua possibilidade de readequação aos novos espaços, sua
disponibilidade, e a capacidade de trazer a memória de seus antigos espaços a torna ideal. Como o novo se constrói com materiais antigos, o
que é ‘pré-existente’ e ‘intervenção’ se confundem na casa. Ao quebrar paredes, se observam vestígios de intervenções anteriores a essa. A
documentação mais antiga encontrada da casa é, na verdade, a planta de uma reforma em 1930 - a casa passou por sucessivas metamorfoses,
sem inícios ou fins precisos.
O pouco dinheiro disponível é quase integralmente gasto em transporte e mão de obra. Trabalhadores tradicionais tornamse professores
do coletivo. O modo-de-fazer desses mestres é incorporado ao projeto.
A ‘casa-objeto’ não é a execução fiel de um desenho, mas um palimpsesto de projetos, (existem 30 revisões de autocad do projeto ‘usase’), materiais, conversas, execuções e sonhos. Os espaços, alinhamentos, paginações e objetos revelam momentos de mudança.
A casa se constrói como um jogo de xadrez; a arquitetura é tática no sentido em que cada ato é uma interpretação do momento imediatamente anterior da casa e de seus habitantes – um jardim de veredas que se bifurcam. Novas construções sugerem interpretações futuras,
novos habitantes sugerem novos usos, novos usos sugerem novas construções.
Existe, atualmente, um coletivo que cuida da casa: fotógrafos e arquitetos (com pesquisas paralelas em artes visuais, design e marcenaria), um sociólogo, produtores culturais, um advogado. O laço que une o coletivo não é uma amizade ou objetivo anterior, mas o próprio fazer da
casa – ao longo de dois anos, diversas pessoas se aproximaram e afastaram do projeto, o grupo atual é reflexo do processo de construir
coletivamente até este ponto.
				

A mouraria 53 é composta por:

				Alan dos Anjos
				Dário Sales Junior
				Fernando Gomes
				Filipe Duarte
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				Pedro Alban
				Rodrigo Sena

Já formaram parte da equipe:
Ivan Depasiri
Júlia Bittencourt
Davi Fernandes
Pedro Teixera

Tudo que está exposto é fragmento, pedaço incompleto, parte de uma obra. Como juntar as coisas?
As pinturas não estão numa forma-quadro tradicional – esse antigo dispositivo para criar a ilusão de uma “janela do mundo” – e esse é o
motivo pelo qual a imagem não se virtualiza plenamente. A pintura se apresenta como coisa-pano, coisa-base branca, todo o material é revelado,
revelando seu modo de fazer. A identificação desses rastros do fazer na pintura é a potência do trabalho e sua representação: tipos de trabalhos
e trabalhadores que usam as mãos. Sem essa identificação dos “rastros do fazer” dificilmente as pinturas sobreviveriam à exposição. As pinturas,
portanto, apresentam tanto quanto representam.
As obras fragmentos de lajotas e a luva operam num sistema metalinguístico redundante. Eles trazem em si essa involução, esse giro
para dentro de si mesmos. O artista pinta imagens de trabalhadores que colocam lajotas para cegos nas próprias lajotas que esses trabalhadores
colocam. O artista pinta na luva a imagem do trabalhador que usa a luva pintada.
Uma pintura numa tela não é suficiente para o artista representar sua experiência no mundo. A mesma pintura num suporte ordinário
como um pedaço de lajota de cimento também não é suficiente para representar sua experiência no mundo... mas melhora; parece aproximar
o objeto ressignificado dessa experiência, revelando-a na própria coisa. Aproximam-se por semelhança; instauram um encontro entre a representação e seu próprio mundo.
Talvez o simples deslocamento para o espaço expositivo das lajotas e da luva, o simples cobrir de tecido com a base branca já seriam
suficientes para expor essa experiência no mundo e, nesse sentido, parece desnecessária a pintura nas coisas. Então por que estão ali pintadas?
Por serem pinturas dos trabalhadores para os trabalhadores. Cada personagem ali é um, tem nome e endereço, ficaram amigos do Felipe, ele
mandou as fotos dos trabalhos, chamou-os para a abertura.
Pode um artista imantar uma obra com a presentificação de um encontro? Esse é o barato dessa exposição: imantar as obras com a
presentificação de um encontro no mundo.

Ricardo Bezerra

Obra tamanho G—Texto-pensamento contínuo
Em algum momento de 2017 a Rua da Mouraria foi refeita. A obra do governo do estado chegou, executou, e desapareceu milagrosamente rápido, em alguns dias de sol. Em um lapso de inteligência, os paralelepípedos não foram trocados pelo asfalto das ruas principais mas
apenas alinhados de maneira uniforme; a nova ‘planície’ da rua—antes um contínuo quebra-mola—incômodava os frequentadores do acarajé de
Luís, que recuavam suas cadeiras frente a velozes jovens, motoboys e taxistas. Obra terminada, a placa do governo desapareceu à rua seguinte
sem grandes inaugurações, Missão cumprida.
As primeiras chuvas revelaram o desastre. Ao ‘alinhar’ a rua alguns centímetros acima de seu nível original, a obra
preenchera de terra e concreto todas as tubulações de drenagem da rua. A transformação de varandas, escritórios e apartamentos em uma população de piscinas convocou os moradores a uma de destruição coletiva: com pás, picaretas e martelos, destroem (destruímos) o trabalho recém feito em uma série de armengues. Curiosamente, ninguém entrou em contato com o governo; os problemas foram aceitos como parte natural da obra e a preguiça de burocracias venceu. Salvador é uma cidade em reconstrução.
Duas coisas me impressionam nas grandes obras públicas soteropolitanas: a capacidade de usar imagens incrivelmente feias como
símbolos orgulhosos de um estado que faz—as contenções de encostas são notáveis nesse sentido—e a ausência quase total do desenho como
um mediador entre as palavras do diário oficial e a matéria da cidade. Se autoria do arquiteto normalmente esconde uma infinidade de fiscais,
técnicos, e construtores que levam uma obra a seu estado final, aqui se esconde inclusive este nome—a cidade se faz automaticamente. Talvez a
inserção de pisos táteis seja a mais cruel dessas aplicações; uma linha amarela de traços (continue) e bolas (fique atento) que avança implacável, destruindo pedras portuguesas, granitos e cimentados por igual. Os trabalhadores da Mouraria não olham papéis, constroem ‘de cabeça’.
As obras de “Ladeira da Fonte”, exposição que estamos organizando com Felipe Rezende na Mouraria53 me interessaram nesse sentido: ao ilustrar nas lajotas as figuras de seus construtores, Felipe identificou as mãos e pernas de uma entidade que pra mim era abstrata e
automática—incubidos da tarefa de transformar lei em cidade, portadores de uma margem de interpretação oceânica. São donos do próprio
trabalho da pior maneira possível (não foram preparados para tanto); são responsáveis por uma execução que se diz automática mas beira ser
artística. Em seu registo, Felipe também resgata o mediador perdido, fornecendo às obras do centro seus primeiros desenhos.

Pedro Alban

fotos por Milena Abreu

Sem título
2019
6 x 10 cm
acrílica, grafite e nanquim
sobre piso tátil

Sem título
2019
9,5 x 9 cm
acrílica, grafite e nanquim
sobre piso tátil

Sem título
2019
18,5 x 10
acrílica, grafite e nanquim
sobre piso tátil

Sem título
2019
9 x 17 cm
acrílica, grafite e nanquim
sobre piso tátil

Sem título
2019
13 x 12,5 cm
acrílica, grafite e nanquim
sobre piso tátil

Sem título
2019
8,5 x 10 cm
acrílica e grafite sobre
piso tátil

Sem título
2019
12 x 8,5 cm
acrílica e nanquim sobre
piso tátil

Sem título
2019
14 x 18,5 cm
acrílica, grafite e nanquim
sobre piso tátil

Sem título
2019
24,5 x 15 cm largura
acrílica, grafite e nanquim
sobre piso tátil

Sem título
2019
6,5 x 24,5 cm
acrílica e nanquim sobre
piso tátil

Sem título
2019
24,5 x 24,5 cm
acrílica, grafite e nanquim
sobre piso tátil

Sem título
2019
33,5 x 40 cm
acrílica, grafite e nanquim
sobre tela

Sem título
2019
39 x 41 cm
acrílica, grafite e nanquim
sobre tela

Sem título
2019
28,5 x 41 cm
acrílica, grafite e nanquim
sobre tela

Luva
2019
25 x 14 cm
acrílica sobre luva de pano

contatofeliperezende@gmail.com
53mouraria@gmail.com
@53mouraria

