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 Vários Artistas são mais que amigos. São irmãos, a quem conheci em 
Kortrijk, Bélgica, em 1989 e que, desde então, têm sido parceiros constantes 
em diversos projetos. Vencedores do prêmio Jovem Pintura Belga (1992); 
fundaram (com Ida De Vos) o centro de arte “Plateau (1989)”; a revista nadine 
(hoje online – www.nadine.be - e só esporadicamente impressa em papel) e 
dirigem um programa de residência para jovens artistas em Bruxelas. Em seu 
primeiro trabalho no Brasil Vários Artistas nos oferecem “O Castelo”, peça 
que se baseia num paradoxo tenso: uma construção (instalação) feita com 
alimentos industrializados não saudáveis - açúcar refinado, gordura trans, 
transgênicos, fator”E” etc. - num país em que os maiores grupos do agro-
negócio estão estreitamente ligados aos maiores laboratórios químicos. 
 Essa construção é feita por um construtor (performer) em total 
abstinência alimentar: durante o período de construção o personagem (um 
dos Vários Artistas – elenco de 24 personagens fictícios criados por Trudo 
Engels a partir de 1995) fica em jejum e bebe somente água enquanto ergue 
seu castelo de doces, biscoitos e outras porcarias industriais semelhantes.
Para nós será uma oportunidade de entrar em contato com uma inteligência 
rara, uma obra sofisticada e complexa e um humor crítico e permanente. 
Fico orgulhoso e feliz de (parafraseando o jogador Dario “Dadá” Maravilha) 
não estar incluído fora desse castelo.

Cildo Meireles aliás Morice de Lisle
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L’artiste comme fiction 

Catherine Bompuis 

Par ordre d’apparition:

Armin Turing. 1973, Munich, Allemagne.
Artiste essentiellement actif dans le domaine de la performance, il emploie le 
principe du « stalking » ( harcèlement moral).
 
Innumerat Roselare. 1970, Du Bois, Pennsylvanie, Etats-Unis.
Artiste qui a inventé un langage conceptuel questionnant la position des 
nombres dans la société. 

Bernard Leroy. 1975, Mississauga, Canada.
Performeur et activiste. Leroy crée des situations qui rompent la passivité du 
spectateur. Défenseur des solutions environnementales et durables dans les 
régions urbaines.

Johannes Korstjens. 1980, Haarlem, Pays-Bas.
Photographe qui utilise une série de webcams dispersées sur le web et explore 
la dynamique du paysage en manipulant la réalité.

Lima Drib. 1961, Liverpool, Angleterre.
Crée des installations, sculptures et œuvres de technique mixte détournant les 
techniques de l’information.

n.e.b.u.s.i.. 1968, Arménie.
Crée une œuvre dont les qualités artisanales – finition parfaite et nature tactile 
– témoignent d’un réel savoir-faire. Intéressé par les techniques et les matières, 
il travaille principalement dans le domaine de la gestion de données.
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Digi_Shelf, Délia Sheehy. 1971, Limerick, Irlande.
Artiste 3D qui travaille essentiellement dans le domaine des arts médiatiques et 
se consacre à la présentation des caractéristiques, du format et du contenu des 
œuvres de VA.

Willy (Depp) Depoortere. 1979, Poperinge, Belgique.
Se spécialise dans la photographie au sténopé ; l’image apparaît et s’imprime 
en négatif, il atteint une illusion de la réalité par le maniement des ombres et 
des lumières. Œuvre qui oscille entre le réel et le virtuel.

Aude Thensiau. 1975, Marseille, France.
Crée des compositions ou des mises en scène d’images alternant entre 
reconnaissance et folie. Œuvres inspirées par la drogue où se mêlent réel et 
imaginaire.

Christl Coppens. 1986, Gand, Belgique.
Crée des vidéos et des œuvres de technique mixte et utilise des expériences 
quotidiennes comme point de départ de l’œuvre. 

Martaque, Jamila Al Khawarizm. 1973, Cascais, Portugal.
Crée des dessins et des œuvres de technique mixte en appliquant un langage 
poétique mathématique. Ses dessins présentent des connexions accidentelles 
et inattendues tirées de rassemblements de masse comme les événements 
sportifs.

Steina Zooeydottir. 1981, Bolungarvik, Islande.
Historienne et réalisatrice qui s’intéresse à la question de la « fictionnalisation » 
de l’histoire par les anecdotes.

Wijlen Trudo Engels. 1962-2009, Roeselare, Belgique.
Etait un artiste actif dans le domaine de l’installation, et considérait chaque 
installation comme faisant partie d’un ensemble dans lequel processus, 
formule et esthétique globale sont essentiels. A sa mort, VA décide 
collectivement de poursuivre son œuvre sous le nom de Wijlen Trudo Engels 
(Feu Trudo Engels).

Valereson Da Silva. 1971, Pindamonhanga, Brésil.
Artiste qui réalise des installations et des performances avec des aliments, 
véritables pièges comestibles qui résistent à la logique de contrôle du système 
capitaliste.
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Eraser, Ana Omandichana. 1984, Siroki Brijeg, Bosnie-Herzégovine.
Artiste qui travaille essentiellement le dessin et vise à créer des œuvres dans 
lesquelles l’art produit est effacé ou dissimulé, tout en laissant quelques 
indices de création.

Cindy Janssens. 1985, Maastricht, Hollande.
Travaille à partir d’objets trouvés et, en choisissant le « beach combing » 
comme sujet, entreprend une critique de la société technologique actuelle.

Freddy Grant. 1952, Kilarrow, Ecosse.
Artiste qui pratique la marche et interroge les concepts de mouvement et de 
mémoire. Il considère que la marche lui permet d’atteindre une compréhension 
profonde de la manière dont la mémorisation joue un rôle dans son œuvre. 
Sa pratique est à l’origine de Boucalais, une collaboration à long terme dans 
laquelle VA est impliqué.

Martn Coppens. 1986, Gand, Belgique. 
Rejoint Various Artists avec sa sœur jumelle Christl Coppens en 2004. Ils 
décomposent des images, textes et sons pour les recomposer et créer un 
nouvel ensemble. Dénommés tous deux des « fragmentaristes ».

Robert Ingelbreč. 1982, Stockholm, Suède.
Artiste qui travaille le dessin comme forme de résistance à l’économie de 
marché et interroge les systèmes binaires.

Diederick Dewaere. 1974, Saint-Etienne, France.
Architecte. Dans ses recherches pour « déchiffrer l’urbain », il s’intéresse à 
l’idée de l’espace public comme espace non privatisé.

Marcella.B. 1955, Arnhem, Pays-Bas.
Artiste qui interroge le monde de l’entreprise et l’économie de marché 
capitaliste de manière critique en réalisant des tableaux de données appelés 
« poésie de données ».

Morice de Lisle. 1955, Kinshasa, Congo.
Artiste qui travaille dans le domaine de la performance. Il refuse de laisser 
photographier ses actions, dont les règles altèrent ou limitent le travail des 
autres artistes. Il est l’un des artistes les plus radicaux de VA.

Sufferice, Albert Savereys. 1964, Petegem, Belgique.
Ses œuvres sont créées au moyen de principes arbitraires ; des valeurs telles 
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que « l’inspiration », « le génie » ou « l’authenticité » sont neutralisées et mises 
en perspective.

Hélène Aude Thensiau. 1976, Marseille, France. 
Son œuvre s’essaie à redonner un sens poétique à la vie quotidienne ; ses 
sculptures et performances dégagent une violence froide et latente. 

 « Wijlen Trudo Engels: depuis 1996, Trudo Engels n’est plus actif en 
tant qu’artiste. Il a essentiellement consacré son temps à la co-gestion de 
l’espace nadine à Bruxelles 1. Il a donc semblé logique que Trudo Engels « ait un 
accident mortel », pour ainsi dire, au sein de VA. C’est ainsi que Wijlen (« Feu ») 
Trudo Engels s’est ajouté aux Various Artists, ce qui lui offre la possibilité de 
se développer en tant qu’« Open Artist » aussi bien dans le futur que dans le 
passé. » (VA)

 
 A la manière d’un acteur habitant plusieurs vies le temps d’une fiction, 
d’une représentation ou d’une œuvre, Trudo Engels invente en 1995 Various 
Artists (VA), groupe constitué d’artistes fictifs. Compagnons de jeu, compagnons 
de vie, ils se multiplient au hasard des rencontres et forment aujourd’hui un 
groupe de vingt-quatre artistes virtuels. Actions, performances, promenades, 
photographies, dessins, vidéos et films interrogent la figure de l’artiste comme 
producteur d’objets ainsi que les valeurs qui lui sont associées. La dimension 
ludique invite à la perte des références critiques habituelles au sein d’un 
processus qui se modifie à chaque instant et oscille en permanence entre réel et 
fiction. 
 
 L’hétéronymie chez VA fonctionne comme principe et moteur de création 
d’une identité fictive, comme un sigle, un dispositif conceptuel, un instrument de 
critique de notre société de consommation et de spectacle qui voue un véritable 
culte à la personnalité et au génie de l’artiste. Chaque hétéronyme a sa propre 
personnalité, et les œuvres des différents artistes fictifs sont distinctes.
Durant la première phase, de 1995 à 2009, le parcours de chacun des Various 
Artists a été élaboré, des œuvres ont été produites et des collaborations 
effectuées entre eux. Chacun des vingt-quatre artistes travaille selon des axes 
spécifiques et possède une identité artistique propre. Il s’agit d’une famille ou 
tribu dont la somme des actions et des productions permet pourtant d’identifier 
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des points de convergence. 
Développer de nouvelles méthodes de création, produire autrement, brouiller 
les règles, les classifications, les listes, remettre en question la figure de l’artiste 
dans un agencement fictionnel, conceptuel et critique sont quelques-unes de ces 
lignes de force. VA, identité artistique fictive, fonctionne selon ses propres règles 
du jeu. Il s’agit d’une reconfiguration des formes de perception habituellement 
érigées par la société.
Les règles constitutives de ce jeu servent de support à une société secrète, une 
secte dont les membres imaginaires se plient à des règles au sein d’un univers 
à la fois fictif et réel. Le web constitue un outil idéal pour l’élaboration de la 
fiction, puisque son usage ne permet pas toujours de distinguer le factuel du 
fictionnel. La multiplication d’identités fictives au moyen du web abolit toute 
limite; l’information n’étant pas vérifiable, réel et fiction se confondent. De plus, 
tout tient dans un disque dur.
On pense également aux TAZ, Zones Autonomes Temporaires, décrites par 
Hakim Bey comme des opérations de guérilla qui libèrent une zone de terrain, 
de temps ou d’imagination puis se dissolvent avant que l’Etat ne les écrase, pour 
se reformer ailleurs dans le temps et dans l’espace. Pour l’auteur la TAZ est le seul 
espace où l’art peut exister, pour le pur plaisir du jeu créatif.
« Nous recherchons des “espaces” (géographiques, sociaux-culturels, 
imaginaires) capables de s’épanouir en zones autonomes – et des espaces-temps 
durant lesquels ces zones autonomes sont relativement ouvertes, soit du fait 
de la négligence de l’Etat, soit qu’elles aient échappé aux arpenteurs ou pour 
quelqu’autre raison encore. » 2

Le nihilisme, qui dénie toute signification à la société, toute vérité ou toute 
valeur, s’étend à l’ensemble des VA. En refusant de laisser photographier ses 
performances, Morice de Lisle, l’un des plus radicaux, met au défi la société de 
voir ou d’exposer son travail.

 Quelques principes ou mots d’ordre permettent d’identifier cette 
« famille »:
Questionner l’Histoire en y introduisant des anecdotes.
Fragmenter des images, des textes, des sons.
Créer un langage poétique mathématique.
Affronter l’économie de marché capitaliste.
Interroger les informations douteuses sur les produits alimentaires 
industrialisés.
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Créer de fausses pistes.
Etablir des liens entre une réalité écologique et le monde industrialisé.
Explorer le paysage au cours de promenades nostalgiques qui intègrent l’art 
du souvenir.
Travailler sur les notions d’authenticité et d’objectivité.
Elaborer des stratégies contemporaines dans un contexte quotidien.
Exercer l’art comme de l’activisme et pouvoir interagir avec le monde.
Capter l’énergie d’un espace et ses vibrations émotionnelles ou spirituelles.
Déchiffrer l’urbain.
Documenter son propre travail à partir de descriptions et d’idées d’autres 
personnes.
Rejouer l’œuvre à chaque exposition.
Marcher comme métaphore de l’homme en quête incessante.
Inventer un langage conceptuel, Innumerat, qui questionne la position des 
nombres dans la société.
Interroger les systèmes binaires : moi/l’autre, cannibale/civilisé...
Effectuer des expérimentations avec des aliments mortels, des pièges 
comestibles.
Elaborer des techniques d’espionnage qui témoignent des stratégies de 
surveillance globale dans notre société.
Parodier les médias.
Pratiquer la photographie au sténopé, image positive et négative.
Effacer l’art qui a été produit.
Créer des images poétiques « agitées ».
Trouver un sens poétique à la vie quotidienne.

 VA est conçu comme une œuvre autonome qui se déroule en plusieurs 
actes ou phases. Celles-ci sont unies l’une à l’autre de manière indissociable 
et inextricable. VA est une performance qui se revendique comme Œuvre d’art 
Totale. La volonté d’utiliser simultanément plusieurs disciplines artistiques et de 
les unir s’inscrit dans le concept esthétique de la Gesamtkunstwerk ou Œuvre 
d’art Totale. Si ce concept apparaît pour la première fois en 1827 dans le traité 
d’esthétique de Trahndorff, il sera réalisé par Wagner en 1859. S’inspirant de la 
tragédie grecque, celui-ci vise à créer l’œuvre de l’avenir qui mêlera de manière 
indissociable musique, poésie, chant, danse, théâtre et arts plastiques. Cette 
œuvre porte implicitement en elle l’idée de la performance dans le sens où 
elle induit le dépassement de chaque discipline au profit de la totalité. Cette 
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réconciliation de l’art, du monde et de la vie, ce mythe de la synthèse des arts 
sera non seulement présent chez les avant-gardes du début du XXe siècle, mais 
sera revisité tout au long du siècle et en notre début de XXIe siècle.

 Estomper les limites entre théâtre et arts plastiques, entre théâtre et vie, 
entre art et vie est un des principes d’action mis en place par VA. La proximité 
constitutive de l’art de la performance avec le théâtre brouille les territoires entre 
fiction et réel.
L’identité narrative des VA est liée à l’usage des masques. Paradoxalement 
Persona en latin désigne le masque que portaient les comédiens du théâtre grec. 
« Le droit de la personne et du corps pourrait être nommé le droit des masques. 
Persona, à Rome, c’est le masque de théâtre de l’acteur, et le rôle joué par lui, 
qui devait parler avec éclat (sonare), c’est-à-dire à la fois le signe et l’action 
représentée. La modernité a révisé cette étymologie, sous la double influence 
(souvent contraire) du christianisme et du rationalisme, exprimant l’un et l’autre 
la croyance en une nature singulière de la personne, divine ou rationnelle. (...) Un 
retour à l’origine étymologique romaine où le masque n’était qu’un signe, est-il 
aujourd’hui pensable ? A l’image des Masques Bambara ou des masques Grecs 
de Dionysos, la personne, et le corps ne seraient alors que des récits créant un 
monde de signification qui institue le sujet. L’humanité serait alors ce récit. Il n’y 
aurait “personne” derrière le masque. » 3

 La question du spectacle est celle d’un spectacle vécu au sens où 
Antonin Artaud le concevait: 
« rendre à l’acteur la place qui lui revient comme seul vrai témoin des sentiments 
humains ou la figuration d’une vie vécue au moment même où elle se fabrique ».4

 Il s’agit de faire en sorte, comme le notait Artaud dans le Théâtre de la 
Cruauté, que la réalité de l’imagination apparaisse de plain-pied avec la vie. Dans 
une lettre adressée à Jean Paulhan datée du 25 janvier 1936, à bord du paquebot 
qui le conduit au Mexique, il lui annonce:
« Je crois que j’ai trouvé pour mon livre le titre qui convient.
Ce sera:
Le théâtre et son double 
Car si le théâtre double la vie, la vie double le vrai théâtre. (...) » 5

 Tant dans le théatre que dans la performance, corps, temps et espace 
sont essentiels. La multitude d’identités réside dans l’être et ses innombrables 
masques. Les arts plastiques et la littérature ont souvent œuvré dans un espace 
situé entre réel et imaginaire qui repousse constamment les frontières du réel.
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La création des premières performances pourrait revenir à Arthur Cravan, poète 
et boxeur, considéré comme le précurseur des dadaïstes. Sa vie est son œuvre. 
« Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les animaux ! » 6

 Né Fabian Avenarius Lloyd en 1887, c’est à partir de 1910 qu’il commence 
à se faire appeler Arthur Cravan.
« On ne sait pas pourquoi il a privilégié ce pseudonyme qui peut aussi bien être 
un anagramme, un nom de ville, une espèce de volatile (type oie sauvage) ou un 
mystérieux correspondant de Clément Marot.
Il lui arrive aussi de se faire appeler Édouard Archinard. Il est possible 
qu’un véritable Archinard ait existé, dont Cravan aurait, avec ou sans son 
consentement, usurpé l’identité. En tout cas, en ce qui concerne W. Cooper, 
E. Lajeunesse, Marie Lowitska ou Robert Miradique, on est sûr qu’il s’agit bien 
du même Arthur Cravan… Il ne manque jamais de parler de lui-même comme 
d’Arthur Cravan-neveu-d’Oscar-Wilde. » 7

Marie Lowitska écrira dans le numéro de mars-avril 1915 de la revue littéraire 
Maintenant, dont Cravan était le directeur, un article sous le titre: PFF.
« Il est plus méritoire de découvrir le mystère dans la lumière que dans l’ombre.
Tout grand artiste a le sens de la provocation.
Les abrutis ne voient le beau que dans les belles choses. » 8

 Décidant de changer d’identité et par la même occasion de sexe, Marcel 
Duchamp invente Rrose Sélavy en 1920 ; son alter ego est une femme d’affaires 
accomplie, réalisatrice d’avant-garde et éditrice. 
Avant elle, il usa du pseudonyme de R. Mutt pour Fountain, urinoir en céramique 
envoyé lors de la première exposition de la Société des Artistes Indépendants, 
dont il était membre fondateur, à New York en 1917. 
Fresh Widow, de 1920, est la première œuvre signée par son alter ego féminin.
Wanted $ 2,0000 Reward en 1923 consiste en un avis de recherche sur lequel sa 
photographie apparaît et au-dessous de laquelle est écrit:
« For information leading to the arrest of George W. Welch, alias Bull, alias 
Pickens etcetery, etcetery. Operated Bucket Shop in New York under name 
HOOKE, LYON and CINQUER. Height about 5 feet 9 inches. Weight about 
180 pounds. Complexion medium, eyes same. Known also under name RROSE 
SÉLAVY. »
 Dans l’œuvre de Fernando Pessoa, l’invention hétéronymique, sa plus 
grande création esthétique, lui permit de créer d’autres vies et d’imaginer de 
nouvelles œuvres avec la complicité d’Álvaro de Campos (1869-1919), Ricardo 
Reis (1887-?), Alberto Caeiro (1890-1935) pour ne citer que les principaux. Ses 



Nancy Turlington

Trudo Engels, Martaque - Kanaal, Kortrijk, 1994

Wood, sandbags, putty, upholstery. 12,21/6,04/3,72 m. Photo: Hans Sonneveld





reDa

« personnages » ne sont pas seulement des pseudonymes mais des poètes qui 
incarnent à ses yeux des œuvres différentes, lui permettant d’expérimenter 
d’autres formes d’écriture.
La fable de Borges écrite sous le nom de Suarez Miranda, Viajes de Varones 
Prudentes, qu’il prétendit avoir trouvée dans un livre publié en 1658 à Lerida, en 
Catalogne, remet en cause la notion d’auteur et traite de l’art de la cartographie, 
représentation exacte de la réalité où le simulacre se substitue à l’original.
 Mais c’est sans doute avec Salinger, chez qui les mêmes personnages 
réapparaissent d’une nouvelle à l’autre et chez qui la fiction devient une 
histoire de famille que les affinités sont les plus grandes. Salinger vit avec ses 
personnages: la fiction s’est emparée de la vie. Sur la quatrième de couverture 
de son livre Franny and Zooey, paru en 1961, l’auteur l’énonce lui-même: 
« It’s a long-term project, patently an ambitious one, and there is a real-enough 
danger, I suppose, that sooner or later I’ll bog down, perhaps disappear entirely, 
in my own methods, locutions, and mannerisms. »

 La majorité des VA utilise la langue Innumerat, qui substitue des 
chiffres aux lettres. Cette langue fonctionne à partir d’analogies visuelles entre 
les chiffres et les lettres mais est aussi un code crypté qui a pour fonction de 
protéger les VA du monde extérieur. Sa création date de 1999 et elle est jouée 
par Innumerat Roselare. Elle explore l’apparition discordante des nombres dans 
le contexte de la culture contemporaine dans laquelle sont produits des œuvres, 
des chansons et des enregistrements. La dimension devient chanson, la quantité 
devient parole. Ce discours d’apparence simple mais poétique est présenté à VA 
et sert de guide pour les situations où les mesures et le dénombrement ont une 
importance. Cette langue est aussi une création de non-sens, d’absurde, une 
langue au départ parlée avant d’être écrite.
 Une autre phase, commencée en 2009, se compose des sessions 
Being an Artist, qui consistent à mettre VA à la disposition d’autres artistes 
(AV), leur permettant ainsi de s’émanciper de leur propre pratique artistique. 
Présentations, conférences, ateliers et production sont élaborés en relation avec 
la vie et l’œuvre d’un VA. Le VA en est l’auteur, mais les œuvres produites restent 
la propriété des artistes ayant contribué au processus. Cette société dont les 
membres se plient à des règles dans un univers fictionnel confère à cet univers 
une objectivité et une indépendance. 
L’édition numérique de livres consacrés à chaque artiste renforce l’identité de 
chacun et sert également de manuel à l’usage de futurs AV.
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Certains livres sont consacrés à des expériences communes, comme c’est le 
cas pour Boucalais. Vingt-et-un voyages ont déjà été réalisés entre Boulogne 
et Calais. A la sortie du train de Boulogne, un VA marche jusqu’à Calais puis 
reprend le train. Il s’agit d’un atelier mobile, d’un studio spatial, d’un état d’esprit. 
Ces sept dernières années, Boucalais a exploré le même chemin et ses infinies 
différences. Constituant l’atelier préféré des VA, il rend l’expérience accessible 
aux autres: Being Boucalais.
« Being Boucalais est comme une performance d’où émerge une œuvre visible au 
fil de la promenade ou à des endroits prédéfinis de celle-ci.
Being Boucalais est une promenade qui permet aux artistes participants de 
produire des œuvres différemment.
La randonnée est considérée d’une part comme un atelier itinérant, d’autre part 
comme une œuvre collective.
Tous ces aspects de Being Boucalais – performance, production, voyage, atelier, 
œuvre d’art collective – sont intimement liés. Impossible de les hiérarchiser: ils se 
complètent. Pour comprendre l’œuvre dans son ensemble, il convient de prendre 
en considération tous les éléments du projet.
La promenade fera l’objet d’un aller-retour.
D’expérience, les VA savent qu’un trajet a deux visages, parfois aussi différents 
que le jour et la nuit. » (VA) 
 En 2011 une autre phase de VA approfondit le processus. La 
collaboration, fictive ou réelle, se mélange à l’œuvre de VA, de nouvelles œuvres 
sont réalisées et les artistes liés à Being an Artist peuvent se produire ou même 
initier des projets collectifs. L’art comme expérience participative, la dimension 
esthétique et politique de l’expérience commune rappelle certaines instructions 
participatives des happenings des années 70 et d’Allan Kaprow.
Les deux années à venir seront consacrées à l’affranchissement des VA. Les 
Various Open Artists ou VOA, artistes préalablement initiés, seront alors 
libres de compléter le passé et le futur des VA. La figure dirigeante prendra 
moins d’importance alors que l’ouverture et l’accessibilité du processus iront 
en s’accroissant. L’entreprise de dé-réalisation de l’art, l’attaque en règle et 
la mise en cause du système artistique au sein du capitalisme auront alors 
atteint leur point de non retour. Au sein de cette nouvelle configuration, le 
modèle théologique de l’art sera détruit. VOA deviendra l’œuvre d’un collectif 
et constituera un processus favorisant le dialogue entre toutes les parties 
concernées – un projet de création à venir qui de par sa nature est imprévisible. 
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 Le Château réalisé en 2012 à la Galerie Luisa Strina sera la première 
grande « Œuvre Totale » au sein de laquelle cinq artistes interprèteront sept VA.
Neuf VA participent à une performance: Morice de Lisle, Diederick Dewaere, Lima 
Drib, Christl Coppens, Martn Coppens, Valereson da Silva, Marcella.B, Cindy 
Janssens et Zooeydottir.
 Morice de Lisle, artiste/activiste dont les règles altèrent ou limitent le 
travail des autres VA, jeûnera pendant un mois, période pendant laquelle il ne 
boira que de l’eau. 
Cet artiste/activiste – l’un des plus radicaux des VA – refuse de laisser 
photographier ses actions. L’état d’abstinence affaiblit physiquement 
l’artiste/activiste et dans le même temps renforce mentalement son action. 
Traditionnellement cet acte de résistance passive est aussi un acte symbolique 
utilisé comme arme dans le domaine politique. Transféré dans le domaine 
artistique, il en subvertit les règles. Cette action symbolique est aussi une action 
politique dirigée contre l’industrie agroalimentaire.
« Depuis l’apparition des fermes industrielles et l’industrialisation de notre 
alimentation, l’obésité et les maladies liées à l’alimentation se répandent 
largement. Alors que des millions de gens meurent de faim, il arrive de plus en 
plus fréquemment que de vastes ressources soient déployées pour des cultures 
destinées à l’exportation dans des pays où les gens n’ont pas assez à manger. » 
(VA) 
« La faim est le résultat de l’action humaine. » 9

 Si 30% des terres en friche de la terre étaient remises en culture, cela 
suffirait à nourrir la planète et à se passer de l’industrie agroalimentaire. 
« Changer la façon dont nous mangeons ne changera pas le monde, mais peut 
commencer à nous changer, et ensuite nous pouvons participer au changement 
du monde. » 10

 « Un château de biscuits sera monté dans la Galerie Luisa Strina à São 
Paulo avec des produits pré-emballés achetés dans des magasins de nourriture 
bon marché. Ces aliments auront une influence à long terme sur la santé de ceux 
qui s’en nourrissent soit par nécessité, soit par choix. Ces aliments industriels 
auxquels sont ajoutés sucres raffinés et additifs de type E sont des produits 
transformés qui offrent les marges bénéficiaires les plus élevées et font l’objet de 
campagnes publicitaires particulièrement agressives à destination du public. » 
(VA) 
Contexte et lieu de présentation sont essentiels à la mise en œuvre de ce 
projet. La galerie Luisa Strina devient une scène de théâtre. L’action de jeûner 
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et celle de remplir l’espace pour le transformer en château de biscuits sont 
indissociables et constituent une seule et même performance. L’installation 
expose un appartement : salle de séjour, chambre, cuisine, le tout composé au 
moyen de paquets de nourriture industrialisée qui se substituent à notre espace 
quotidien, comme si la sphère du privé n’existait plus, envahie par l’industrie 
agroalimentaire.
 L’expérience de la faim dramatise l’action et contamine l’installation. 
Le jeûne et l’action de remplir l’espace d’aliments industrialisés produit un choc 
des contraires. L’espace est mis sous tension, empli d’une densité et d’une force 
issues de ces oppositions: corps/nourriture, résistance individuelle/société de 
consommation, spectacle/huis clos, visible/invisible, esprit/corps, corps/matière. 
Dans cet exercice de dramaturgie, le contrôle de la sensation de faim, dépendant 
d’une décision de la volonté, participe d’une revendication du pouvoir sur son 
propre corps et réfute la loi d’obédience érigée par la société. La performance 
s’empare de ce choc des contraires pour les mettre en scène et leur donner ainsi 
tout leur sens et leur force. La relation sujet/objet s’opère dans la tension, l’œuvre 
se situant exactement à l’intersection de ces deux actions.
Cet acte de résistance renvoie au principe de désobéissance civile prôné par 
Henry David Thoreau, qui propose une philosophie de résistance individuelle 
non-violente à une société jugée injuste. C’est en 1849 dans Résistance au 
gouvernement civil, intitulé de façon posthume La Désobéissance civile, que 
Thoreau met par écrit ses positions politiques et idéologiques. Prenant comme 
point de départ son incarcération de courte durée pour avoir refusé de payer 
l’impôt, il prône la résistance passive en tant que moyen de protestation.
La désobéissance civile, idée d’une résistance individuelle à un gouvernement 
jugé injuste, est considérée comme étant à l’origine du concept contemporain 
de non-violence et influencera de nombreuses figures politiques ou littéraires: 
Gandhi, Luther King, Tolstoï. Cet engagement passif se situe sur le plan 
individuel, la seule obligation étant de faire en tout temps ce que l’on estime 
juste.
La relation politique/poétique est posée en ces termes par Francis Alÿs:
« Sometimes doing something poetic can become political and sometimes doing 
something political can become poetic. » 11

 On ne peut pas ne pas évoquer Kafka et la manière dont, chez lui, la 
société et l’individu s’affrontent dans un combat inégal et sans merci.
Dans une lettre écrite à Oskar Pollak le 27 janvier 1904 Kafka énonce:
« Il me semble d’ailleurs qu’on ne devrait lire que des livres qui vous mordent et 
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vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d’un coup de poing 
sur le crâne, à quoi bon le lire ? » (...) 12

 Dans L’Artiste de la Faim, conte écrit à la fin de sa vie, il met en scène 
une métaphore de l’artiste et de sa condition. Ce conte a servi d’inspiration au 
Château.
« L’intérêt pour les artistes du jeûne a considérablement diminué ces dernières 
décennies. Alors qu’auparavant cela valait la peine de monter de grandes 
productions indépendantes de ce genre, c’est désormais inconcevable. C’était un 
autre temps. A l’époque, la ville tout entière se préoccupait de l’artiste du jeûne 
; de jour de jeûne en jour de jeûne, la compassion croissait ; chacun voulait voir 
l’artiste du jeûne au moins une fois par jour ; à la fin, il y avait des spectateurs 
qui restaient assis des jours entiers devant la petite cage ; il y avait également 
des visites pendant la nuit dont l’effet était intensifié par la lumière des torches ; 
les jours de beau temps la cage était exposée à l’air libre et l’artiste était montré 
spécialement aux enfants. » 13

 Rompre la passivité du spectateur, introduire des tensions confinant à 
l’insoutenable qui prennent le public en otage pour mieux le confronter à une 
nécessaire prise de conscience : à l’art est conféré un pouvoir. Au pouvoir de 
l’art comme projet esthétique répond le pouvoir de l’esthétique comme projet 
politique.

Les personnages sont fictifs, les actions sont réelles : la fiction a envahi le réel.
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1 nadine est un terme générique qui désigne un espace de travail/laboratoire artistique à 
Bruxelles. n0dine est l’espace de travail (ou « buratinas ») qui abrite Various Artists au sein 
de la structure existante nadine. n0dine est le miroir virtuel de nadine.
n0dine = Various Artists.
Les Various Artists ont un accès permanent à n0dine.
n0dine peut prendre de nombreuses formes, par exemple une excursion, un festival, une 
visite de musée ou un voyage en bus.

2 Hakim Bey, TAZ. Zone Autonome Temporaire, première édition française, Editions de 
l’Eclat, Paris, 1997.

3 Gilles Lhuilier, « L’homme-masque. Sur la dimension anthropologique du droit », in 
Methodos. Savoirs et textes, 4, 2004.

4, 5 Antonin Artaud, Œuvres, Editions Gallimard, Paris, 2004.

6, 7, 8 Arthur Cravan, Maintenant, Seuil (L’Ecole des lettres), Paris, 1995.

9, 10 Frances Moore Lappé, Diet for a Small Planet, Ballantine Books, New York, 1991.

11 Francis Alÿs, A Story of Deception, catalogue de l’exposition Francis Alÿs, Tate Modern, 
Londres, 2010, Wiels, Centre d’Art Contemporain, Bruxelles, 2011, The Museum of Modern 
Art, New York, 2011.

12 Oeuvres complètes Franz Kafka, La pléiade, tome 3, Paris, 1984.

13 Franz Kafka, Essencial, Companhia das Letras, São Paulo, 2011.
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O artista como ficção 

Catherine Bompuis
traduzido por Nina do Valle 

Por ordem de aparição: 

Armin Turing. 1973, Munique, Alemanha.
Artista essencialmente ativo no campo da performance, emprega o princípio do 
« stalking » ( perseguição ).

Innumerat Roselare. 1970, Du Bois, Pensilvânia, Estados-Unidos.
Artista inventor de uma linguagem conceitual que questiona o lugar dos números 
na sociedade.
Bernard Leroy. 1975, Mississauga, Canadá. 
Performer e ativista. Leroy cria situações que rompem a passividade do 
espectador. Defensor de soluções ambientais sustentáveis nas regiões urbanas.

Johannes Korstjens. 1980, Haarlem, Holanda.
Fotógrafo que utiliza uma série de web câmeras dispersadas pela web e explora 
a dinâmica da paisagem manipulando a realidade.

Lima Drib. 1961, Liverpool, Inglaterra.
Cria instalações, esculturas e obras utilizando técnicas mistas e parodiando as 
técnicas de informação. 

n.e.b.u.s.i. 1968, Armênia.
Cria uma obra cujas qualidades artesanais - acabamento perfeito e natureza táctil 
– dão testemunho de um real saber fazer. Interessado pelas técnicas e pelos 
materiais, trabalha principalmente no campo do gerenciamento de dados.

Délia Sheehy. ( Digi_Shelf ). 1971, Limerick, Irlanda.
Artista 3D que trabalha essencialmente no campo das artes mediáticas e se 
consagra à apresentação das características, do formato e do conteúdo das 
obras de VA.
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Willy ( Depp ) Depoortere. 1979, Poperinge, Bélgica.
Especializado em fotografia estenopeica; a imagem aparece e se imprime em 
negativo, atingindo uma ilusão da realidade pela manipulação das sombras e das 
luzes. Obra que oscila entre o real e o virtual.

Aude Thensiau. 1975, Marseille, França.
Cria composições ou cenários de imagens que se alternam entre reconhecimento 
e loucura. Obras inspiradas pela droga, onde se misturam imaginário e real.

Christl Coppens. 1986, Gand, Bélgica.
Cria vídeos e obras utilizando técnicas mistas e experiências cotidianas como 
ponto de partida para a obra.

Martaque, Jamila Al Khawarizm. 1973, Cascais, Portugal. Cria desenhos e obras 
a partir de técnicas mistas utilizando-se de uma linguagem poética matemática. 
Seus desenhos apresentam conexões acidentais e inesperadas oriundas nas 
aglomerações de massa, como os eventos esportivos.

Steina Zooeydottir. 1981, Bolungarvik, Islândia.
Historiadora e realizadora interessada pela questão da «ficcionalização» da 
história pela introdução de anedotas.

Wijlen Trudo Engels. 1962 – 2009, Roeselare, Bélgica.
Foi artista ativo no campo da instalação e considerava cada uma delas como 
parte de um conjunto onde processo, fórmula e estética global são essenciais. 
Por sua morte, VA decide coletivamente prosseguir sua obra sob o nome de 
Wijlen Trudo Engels. ( Falecido Trudo Engels.)

Valereson Da Silva. 1971, Pindamonhanga, Brasil.
Artista que realiza instalações e performances com alimentos, verdadeiras 
armadilhas comestíveis que resistem à lógica de controle do sistema capitalista.

Ana Omandichana, eraser. 1984, Siroki Brijeg, Bósnia-Herzegovina.
Artista que trabalha essencialmente o desenho, visando à criação de obras 
nas quais a arte produzida é apagada ou dissimulada, deixando apenas alguns 
indícios de sua criação.
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Cindy Janssens. 1985, Maastricht, Holanda.
Trabalha a partir de objetos encontrados, escolhendo o «beach combing» 
(garimpagem na praia) como tema para construir uma crítica da sociedade 
tecnológica atual.

Freddy Grant. 1952, Kilarrow, Escócia.
Artista que pratica a caminhada e interroga os conceitos de movimento e de 
memória. Considera que a caminhada lhe permite atingir uma compreensão 
profunda da maneira pela qual a memorização atua na sua obra. Sua prática 
está na origem de Boucalais, uma colaboração de longo prazo na qual VA está 
implicado.

Martn Coppens. 1986, Gand, Bélgica. 
Reúne-se a Various Artists com sua irmã gêmea Christl Coppens em 2004. 
Decompõem imagens, textos e sons, para recompô-los e criar um novo conjunto. 
São chamados de «fragmentadores».

Robert Ingelbrec. 1982, Stockholm, Suécia.
Artista que trabalha o desenho como forma de resistência à economia de 
mercado e interroga os sistemas binários. 

Diederick Dewaere. 1974, Saint-Etienne, França.
Arquiteto. Em suas pesquisas para « decifrar o urbano », interessa-lhe a idéia do 
espaço público como espaço não privatizado.

Marcella.B. 1955, Arnhem,Holanda.
Artista que interroga o mundo da cultura empresarial e a economia de mercado 
capitalista de maneira crítica, realizando quadros de dados chamados «poesia 
dos dados».

Morice de Lisle. 1955, Kinshasa, Congo.
Artista que trabalha no campo da performance. Não permite que suas ações 
sejam fotografadas, e suas regras alteram ou limitam o trabalho de outros 
artistas.
É, dentre os VA, um dos artistas mais radicais.
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Sufferice, Albert Savereys. 1964, Petegem, Bélgica.
Suas obras são criadas a partir de princípios arbitrários; valores tais que 
« a inspiração », « o gênio », ou «a autenticidade» são neutralizados e colocados 
em perspectiva.

Hélène Aude Thensiau. 1976, Marseille, França. 
Sua obra é uma tentativa de recuperação do sentido poético na vida cotidiana; 
suas esculturas e performances emanam uma violência fria e latente.

 « Wijlen Trudo Engels: desde 1996 Trudo Engels está inativo enquanto 
artista. Consagrou seu tempo essencialmente à co-gestão do espaço nadine 1, 
em Bruxelas. Pareceu portanto lógico que Trudo Engels « tivesse um acidente 
mortal », para dizê-lo de alguma maneira, dentro de VA. Foi assim que Wijlen 
(« Falecido ») Trudo Engels agregou-se aos Various Artists, o que lhe oferece a 
oportunidade de desenvolver-se enquanto Open Artists tanto no futuro quanto 
no passado. » (VA)

 Como um ator que habita muitas vidas no tempo ficcional de uma 
representação ou de uma obra, Trudo Engels inventa Various Artists (VA) em 1995, 
grupo constituído de artistas fictícios. Companheiros de jogos, companheiros 
de vida, multiplicam-se ao acaso dos encontros e à data atual formam um grupo 
de vinte e quatros artistas virtuais. Ações, performances, passeios, fotografias, 
desenhos, vídeos, filmes, questionam a figura do artista como produtor de 
objetos, bem como os valores que se lhe associam. A dimensão lúdica convida à 
perda das referências críticas habituais dentro de um processo que se modifica e 
a cada instante permanece oscilante entre o real e a ficção. 
Em VA, o heterônimo funciona como princípio e motor da criação de uma 
identidade fictícia, como uma sigla, um dispositivo conceitual, um instrumento 
crítico de nossa sociedade de consumo e de espetáculo, que devota um 
verdadeiro culto à personalidade e ao gênio do artista. Cada heterônimo tem sua 
própria personalidade e as obras dos diferentes artistas fictícios são distintas. 
Durante a primeira fase, que se estende de 1995 a 2009, elaborou-se o percurso 
de cada um dos Vários Artistas, produziram-se as obras e foram estabelecidas as 
colaborações entre eles. Cada um dos vinte e quatro artistas trabalha em eixos 
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específicos e possui sua identidade artística própria. Trata-se de uma família, ou 
tribo, cuja soma das ações e das produções permite a identificação dos pontos 
de convergência.
Desenvolver novos métodos de criação, produzir de forma diferente, confundir as 
regras, as classificações, as listas, recolocar em questão a figura do artista num 
contexto ficcional, conceitual e crítico são algumas destas linhas de forca. VA, 
identidade artística fictícia, funciona a partir de suas próprias regras de jogo afim 
de reconfigurar as formas habituais de percepção erigidas pela sociedade. As 
regras constitutivas deste jogo servem de suporte para uma sociedade secreta, 
seita cujos membros imaginários dobram-se a regras de um universo a um só 
tempo fictício e real. A web constitui um instrumento ideal para a elaboração da 
ficção, uma vez que seu uso não permite sempre distinguir o fatual do ficcional. 
Como a informação na web é inverificável, a multiplicação de identidades fictícias 
abole todo limite entre real e ficção, confundindo-os. Ademais, cabe tudo num 
disco rígido.
Pensamos também nas ZAT : Zones Autonomes Temporaires ( Zonas Autônomas 
Temporárias ), descritas por Hakim Bey como operações de guerrilha que liberam 
uma área de terreno, de tempo ou de imaginação que se dissolvem para tomar 
forma novamente em outro tempo e espaço, antes que o Estado as esmague. 
Para o autor, a ZAT é o único espaço onde a arte pode existir pelo puro prazer do 
jogo criativo.
« Procuramos « espaços » ( geográficos, sócio-culturais, imaginários ) capazes de 
florescer em zonas autônomas –- e espaços-tempos durante os quais estas zonas 
autônomas estejam relativamente abertas, quer por negligência do Estado ou 
por que tenham escapado aos agrimensores, ou ainda por qualquer outra razão. 
» 2

 O niilismo que nega à sociedade toda significação, toda verdade 
ou todo valor, estende-se ao conjunto dos VA. Ao não permitir que suas 
performances sejam fotografadas, Morice de Lisle, um dos mais radicais, desafia 
a sociedade a ver ou expor seu trabalho. 
Alguns princípios ou palavras de ordem que permitem a identificação desta 
« família: »
Questionar a História enxertando-a com anedotas.
Fragmentar imagens, textos, sons.
Criar uma linguagem poética matemática.
Afrontar a economia do mercado capitalista.
Interrogar as informações duvidosas sobre produtos alimentares industrializados.
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Criar falsas pistas.
Estabelecer ligações entre uma realidade ecológica e o mundo industrializado.
Explorar a paisagem durante passeios nostálgicos que integram a arte da 
lembrança.
Trabalhar sobre as noções de autenticidade e de objetividade.
Elaborar estratégias contemporâneas no contexto do cotidiano.
Exercer a arte como ativismo e poder de interagir com o mundo.
Captar a energia de um espaço e suas vibrações emocionais ou espirituais.
Decifrar o urbano.
Documentar o próprio trabalho a partir de descrições e idéias de outras pessoas.
Relançar a obra em cada exposição.
Caminhar como metáfora do homem em busca incessante.
Inventar uma linguagem conceitual, Innumerat, que questiona o lugar dos 
números na sociedade.
Interrogar os sistemas binários: eu/o outro, canibal/civilizado...
Fazer experiências com alimentos mortíferos, armadilhas comestíveis.
Elaborar técnicas de espionagem que testemunhem das estratégias de vigilância 
global na nossa sociedade.
Parodiar as mídias.
Praticar a fotografia estenopeica, imagem positiva e negativa.
Apagar a arte que já foi produzida.
Criar imagens poéticas « agitadas ».
Encontrar um sentido poético à vida cotidiana.

VA é concebido como uma obra autônoma que evolve em vários atos, ou fases. 
De tal forma ligadas umas às outras, são indissociáveis e inextricáveis. VA é uma 
performance que se reivindica como Obra de arte Total. 
A vontade de utilizar simultaneamente várias disciplinas artísticas e uni-las se 
inscreve no conceito estético de Gesamtkunstwerk ou Obra de arte Total. 
Se o conceito aparece pela primeira vez em 1827, no tratado de estética de 
Trahndorff, só virá a ser realizado em 1859, por Wagner. Inspirada na tragédia 
Grega, ele visa criar a obra do futuro, que acolherá de maneira indissociável 
música, poesia, canto, dança, teatro, artes plásticas. Esta obra traz em si, 
implicitamente, a idéia da performance no sentido de que induz à ultrapassagem 
de cada disciplina em benefício da totalidade. Esta reconciliação da arte, do 
mundo e da vida, este mito da síntese das artes, estará presente não apenas nas 
vanguardas do começo do século XX, mas será revisitada ao longo de todo o 
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século, e também em nosso começo do século XXI. 
Desbotar os limites entre teatro e artes plásticas, entre teatro e vida, entre 
arte e vida, é um dos princípios orientadores das ações de VA. A proximidade 
constitutiva da arte da performance com o teatro desordena os territórios entre 
ficção e real. A identidade narrativa dos VA está ligada ao uso de máscaras. 
Paradoxalmente, Persona em latim designa a máscara de ator utilizada pelos 
comediantes no teatro grego.
« O direito da pessoa e do corpo poderia ser nomeado o direito das máscaras. 
Persona, em Roma, é a um tempo máscara do ator de teatro, cuja voz devia 
ressoar com brio (sonare), e o papel que representa, ou seja, signo e ação 
representados. A modernidade revisou esta etimologia sob a dupla influência do 
cristianismo e do racionalismo, (muitas vezes contrárias), um e outro expressando 
a crença em uma natureza singular da pessoa, divina ou racional. (...) Seria 
pensável hoje um retorno à origem etimológica romana, quando a máscara era 
apenas um signo? Diante da imagem das Máscaras Bambara ou das máscaras 
Gregas de Dionysos, a pessoa e o corpo não seriam mais do que relatos a criar 
um mundo de significações que constituem o sujeito. A humanidade seria então 
esse relato. Não haveria “pessoa” atrás da máscara. » 3

 A questão do espetáculo é o espetáculo vivido no sentido em que 
Antonin Artaud o concebia:
« Devolver ao ator o lugar que lhe é devido como único verdadeiro testemunho 
dos sentimentos humanos, ou a figuração de uma vida vivida no momento 
mesmo em que ela se fabrica. » 4

 Trata-se, bem como o disse Artaud no Teatro da Crueldade, de fazer 
com que realidade da imaginação apareça a par e passo com a vida. Em carta 
endereçada a Jean Paulhan com data de 25 de janeiro de 1936, a bordo do navio 
que o conduzia ao México, este lhe anuncia: 
« Creio haver encontrado para o meu livro o título que convém.
Será:
O teatro e seu duplo
Pois se o teatro imita a vida, a vida imita o verdadeiro teatro. » 5

 Tanto no teatro quanto na performance, corpo, tempo e espaço são 
essenciais. A pluralidade de identidades reside no ser e suas inumeráveis 
máscaras. As artes plásticas e a literatura freqüentemente produziram seus 
trabalhos num espaço situado entre real e imaginário, este a empurrar 
constantemente as fronteiras do real. 
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A criação das primeiras performances poderia remontar a Arthur Cravan, poeta e 
boxeador, considerado precursor dos dadaístas. Sua vida é obra.
« Sou todas as coisas, todos os homens e todos os animais! » 6

Nascido Fabian Avenarius Lloyd em 1887, é a partir de 1910 que começa a fazer-
se chamar Arthur Cravan.
« Continuamos sem saber por que ele privilegiou este pseudônimo, que bem 
pode ser um anagrama, um nome de cidade, uma espécie de volátil (tipo ganso 
selvagem), ou um misterioso correspondente de Clément Marot.
Acontece-lhe de também fazer-se chamar por Édouard Archinard. É possível que 
um verdadeiro Archinard tenha existido e Cravan lhe tivesse, com ou sem seu 
consentimento,
usurpado a identidade. Seja como for, no que refere a W. Cooper, E. Lajeunesse, 
Marie Lowitska, Robert Miradique, é certo tratar-se do mesmo Arthur Cravan.... 
Ele não perdia ocasião de falar de si como de Arthur-Cravan-sobrinho-de-Oscar-
Wilde. » 7

Marie Lowitska escreverá no número de março-abril de 1915 da revista 
Maintenant, revista literária cujo editor era Cravan, um artigo sob o título: PFF
« É mais meritório descobrir o mistério na luz do que na sombra.
Todo grande artista tem o sentido da provocação.
Os embrutecidos só vêem o belo nas belas coisas. » 8

 Tendo decidido mudar de identidade e, na mesma ocasião, de sexo, 
Marcel Duchamp inventa Rrose Sélavy em 1920, seu alter ego é uma mulher de 
negócios bem sucedida, realizadora de vanguarda e editora. Antes dela, usou 
o pseudônimo de R. Mutt para assinar Fountain, urinol em cerâmica enviado à 
primeira exposição da Sociedade dos Artistas Independentes no ano de 1917 em 
Nova York, da qual era membro-fundador.
Fresh Widow, de 1920, é a primeira obra assinada por seu alter ego feminino.
Wanted $2, 0000 Reward, de 1923, consiste numa ordem de busca na qual 
aparece sua fotografia, abaixo da qual está escrito:
« For information leading to the arrest of George W. Welch, alias Bull, alias 
Pickens etcetery, etcetery. Operated Bucket Shop in New York under name 
HOOKE, LYON and CINQUER. Height about 5 feet 9 inches. Weight about 
180 pounds. Complexion medium, eyes same. Known also under name RROSE 
SÉLAVY. »
(Por informação que leve à prisão de George W. Welch, de apelido Bull, de apelido 
Pickens, etcetery, etcetery. Dirigiu o Bucket Shop em Nova York sob os nomes HOOKE, 
LYON e CINQUER. Altura aproximada, 1,75m. Peso aproximado, 82 Kg. Compleição média, 



Leave Now, Leave Now

Bernard Leroy - Boucalais, 2010

digital photo

heDa



room 364

Cindy Janssens - Boucalais, 2010

digital photo

hef



heke

olhos, o mesmo. Conhecida também pelo nome de RROSE SÉLAVY). 
 Na obra de Fernando Pessoa, a invenção heteronímica, sua maior 
criação estética, permitiu-lhe criar outras vidas e imaginar novas obras com a 
cumplicidade de Álvaro de Campos (1869-1919), Ricardo Reis (1887-?), Alberto 
Caeiro (1890-1935), para citar apenas os principais. Seus “personagens” não são 
meros pseudônimos, mas poetas que a seus olhos encarnavam obras diferentes, 
tornando-lhe possível experimentar outras formas de escritura.
A fábula de Borges escrita sob o nome de Suarez Miranda, Viajes de Varones 
Prudentes (Viagens de Varões Prudentes), que ele fingiu ter encontrado num livro 
publicado em 1658, em Lerida, na Catalunha, coloca em causa a noção de autor 
e versa sobre a arte da cartografia, representação exata da realidade onde o 
simulacro substitui o original. 
Mas é sem dúvida com Salinger, onde os mesmos personagens reaparecem de 
um romance no outro e onde a ficção se torna uma história de família, que as 
afinidades são maiores. 
Salinger vive com seus personagens, a ficção se apropriou de sua vida. Na quarta 
capa de seu livro Franny and Zooey, publicado em 1961, o autor o diz assim: 
« É um projeto de longo termo, evidentemente ambicioso, e há, suponho, um 
perigo bastante real de que mais cedo ou mais tarde eu atole, ou até desapareça 
inteiramente nos meus próprios métodos, locuções e maneirismos. »

A maioria dos VA utiliza a língua Innumerat, língua que substitui números por 
letras. Esta língua funciona a partir de analogias visuais entre os números e as 
letras, mas é também um código criptográfico que tem por função proteger os 
VA do mundo exterior. Sua criação data de 1999 e é interpretada por Innumerat 
Roselare. Ela explora a aparição discrepante dos números no contexto da cultura 
contemporânea em que são produzidas obras, canções, e gravações. A dimensão 
torna-se música, a quantidade torna-se letra. Este discurso de aparência simples, 
mas poético, apresentado por VA serve de guia para as situações onde as 
medidas e a contagem têm relevância. Esta língua, falada, antes de ser escrita, é 
também uma criação de não-sentido, de absurdo. 

Uma outra fase, iniciada em 2009, compõe-se de sessões Being an Artist (Ser um 
Artista) que consistem em disponibilizar VA para outros artistas (VA), permitindo-
lhes libertarem-se de sua própria prática artística. Apresentações, conferências, 
ateliês e produção são elaborados de acordo com a vida e a obra de um VA. O 



heyp

VA é o autor, mas as obras produzidas permanecem propriedade dos artistas 
que contribuíram ao processo. Esta sociedade, cujos membros se curvam as 
regras de um universo ficcional, confere a este universo uma objetividade e uma 
independência. 
A edição numérica dos livros consagrados a cada artista reforça a identidade de 
cada um e serve também como manual para uso de futuros VA. 
Certos livros são consagrados a experiências comuns, como é o caso de 
Boucalais. Já foram realizadas vinte e uma viagens entre Boulogne e Calais.
Ao saltar do trem em Boulogne, um VA caminha até Calais e toma de novo o 
trem, retornando. Trata-se de um ateliê móvel, de um estúdio espacial, e de 
um estado de espírito. Nestes últimos sete anos, Boucalais explorou o mesmo 
caminho e suas infinitas diferenças. Ateliê favorito dos VA, ele torna a experiência 
acessível aos outros: Being Boucalais.
« Being Boucalais é como uma performance donde ao longo do passeio, ou em 
lugares pré-definidos dele, emerge uma obra visível.
Being Boucalais é um passeio que permite aos artistas participantes produzir a 
obra de maneira diferente.
A excursão é considerada parte ateliê itinerante, parte obra coletiva.
Todos os aspectos de Being Boucalais - performance, produção, viagem, ateliê, 
obra de arte coletiva – são instrumentos intimamente ligados. Impossível 
hierarquizá-los: eles se completam. Para compreender a obra no seu conjunto, 
todos os elementos do projeto devem ser considerados.
O passeio consiste em ir e vir.
Por experiência, os VA sabem que um trajeto tem duas faces, às vezes tão 
diferentes quanto o dia e a noite. » (VA)

 Iniciada em 2011, uma nova fase aprofunda o processo. A colaboração, 
fictícia ou real, funde-se na obra de VA; novas obras são realizadas e artistas 
ligados a Being an Artist podem surgir ou mesmo iniciar projetos coletivos. 
A arte como experiência participativa e a dimensão estética e política da 
experiência comum lembram certas instruções participativas dos happenings dos 
anos 70 e as de Allan Kaprow.
 Os dois anos seguintes serão consagrados à libertação dos VA. Os 
Various Open Artists ou VOA, artistas iniciados anteriormente estarão então 
livres para completar o passado e o futuro dos VA. A importância da figura 
dirigente decrescerá na medida em que a abertura e a acessibilidade ao 
processo aumentarem. A busca da desrealização da arte, o ataque calculado 
e o questionamento do sistema das artes no seio do capitalismo terão então 
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atingido um ponto sem retorno. Dentro desta nova configuração o modelo 
teológico da arte será destruído. Para além de suas identidades e funções 
definidas, VOA tornar-se-á a obra de um coletivo e constituirá um processo que 
favorecerá diálogo entre todas as partes envolvidas - um projeto de criação por 
vir, projeto que em razão de sua natureza é imprevisível.

O Castelo, realizado em 2012 na Galeria Luisa Strina, será a primeira grande 
« Obra Total », no seio da qual cinco artistas interpretarão sete VA.
Nove VA participam de uma performance: Morice de Lisle, Diederick Dewaere, 
Lima Drib, Christl Coppens, Martn Coppens, Valereson da Silva, Marcella B., 
Cindy Janssens e Zooeydottir.
 Morice de Lisle, artista/ativista cujas regras alteram ou limitam o 
trabalho dos outros VA, jejuará durante um mês, período durante o qual apenas 
beberá água.
 Este artista/ativista – um dos mais radicais dentre os VA – não permite 
que suas ações sejam fotografadas. O estado de abstinência enfraquece 
fisicamente o artista/ativista e ao mesmo tempo reforça mentalmente sua ação. 
Este ato de resistência passiva é também um ato simbólico tradicionalmente 
utilizado como arma no âmbito político. 
Transferido para o campo das artes, subverte suas regras. Esta ação simbólica é 
também ação política dirigida contra a indústria agroalimentar.
« Desde o surgimento das fazendas industriais e da industrialização da nossa 
alimentação a obesidade e outras doenças ligadas à alimentação espalham-se 
velozmente. Enquanto milhões de pessoas morrem de fome, é cada vez mais 
freqüente que vastos recursos sejam reservados ao cultivo para exportação para 
países em que as pessoas não têm o que comer. » (VA) 

« A fome é resultante da ação humana. » 9

 Se 30% dos terrenos baldios da terra fossem recolocados em uso para 
a agricultura, isso bastaria para alimentar o planeta e dispensar a indústria 
agroalimentar.
« Mudar a nossa maneira de comer não mudará o mundo, mas pode começar a 
nos mudar, e assim poderemos ser parte da mudança do mundo. » 10

 « Um castelo de biscoitos será montado na Galeria Luisa Strina, em 
São Paulo, com produtos já embalados, comprados em mercearias de produtos 
baratos. A longo prazo esses alimentos produzem efeitos na saúde de quem 
os consome, por necessidade ou por escolha. Estes alimentos industriais aos 
quais são adicionados açúcares refinados e aditivos do tipo A são produtos 
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transformados que permitem largas margens de lucro e cujas campanhas 
publicitárias são particularmente agressivas. » (VA)

 Contexto e lugar de apresentação são essenciais à execução deste 
projeto. A galeria Luisa Strina torna-se cena de teatro. A ação de jejuar e a de 
encher o espaço para transformá-lo em castelo de biscoitos são indissociáveis, 
constituindo uma só e mesma performance. A instalação expõe um apartamento: 
sala de estar, quarto, cozinha, seu todo composto por pacotes de comida 
industrializada a substituir nosso espaço quotidiano, como se, invadida pela 
indústria agroalimentar, a esfera do privado já não existisse mais.
A experiência da fome dramatiza a ação e contamina a instalação. O jejum e a 
ação de encher o espaço com alimentos industrializados produzem um choque 
de contrários. O espaço é colocado sob tensão, preenchido da densidade e 
da força causadas por estas oposições: corpo/alimento, resistência individual/
sociedade de consumo, espetáculo/ portas-fechadas, visível/invisível, espírito/
corpo, corpo /matéria. Como o controle da sensação de fome depende de 
uma decisão da vontade, este exercício de dramaturgia participa de uma 
reivindicação de poder sobre o próprio corpo e rejeita a lei de obediência 
erigida pela sociedade. A performance se apossa desse choque de contrários 
para encená-los, dando-lhes assim todo o sentido de sua força. A relação sujeito/
objeto opera sob tensão, a obra a emergir exatamente na intersecção das duas 
ações.
 Este ato de resistência remete ao princípio da desobediência civil, 
defendida por Henry- David Thoreau, que propõe uma filosofia de resistência 
individual não-violenta a uma sociedade julgada injusta. 
É em « Resistência ao Governo Civil », de 1849, intitulado de forma póstuma A 
Desobediência Civil, que Thoreau coloca por escrito suas posições políticas e 
ideológicas. 
Tomando como ponto de partida seu curto período de encarceramento por 
recusar-se a pagar o imposto, ele preconiza a resistência passiva como meio de 
protesto. A desobediência civil, idéia de uma resistência individual a um governo 
julgado injusto, é considerada a origem do conceito contemporâneo de não-
violência e influenciará inúmeras figuras políticas ou literárias: Gandhi, Luther 
King, Tolstoi. Como este engajamento passivo situa-se no plano individual, a 
única obrigação é fazer, em todo o tempo, o que se estima justo.
A relação política/poética é colocada nestes termos por Francis Alÿs:
« Às vezes, a ação poética pode se tornar política, e a ação política pode se 
tornar poética. »11 
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 Não podemos deixar de evocar Kafka e a maneira pela qual, nele, 
a sociedade e o indivíduo se confrontam num combate desigual e sem 
misericórdia. 
Em carta escrita a Oskar Pollak aos 27 de janeiro de 1904, Kafka enunciou:
« Creio que só deveríamos ler os livros que mordem e picam. Se o livro que 
lemos não nos desperta com um murro na cabeça, para que serve ler tal livro? » 
(...)12

 No Artista da Fome, conto escrito ao fim de sua vida, ele encena uma 
metáfora do artista e de sua condição. Este conto serviu de inspiração para o 
Castelo.
 « Nas últimas décadas, o interesse pelos artistas da fome diminui 
bastante. Se antes compensava promover por conta própria grandes 
apresentações desse gênero, hoje isso é completamente impossível. Os tempos 
eram outros. Antigamente, toda a cidade se ocupava com os artistas da fome; a 
participação aumentava a cada dia de jejum; todo mundo queria ver o jejuador 
no mínimo uma vez por dia; nos últimos, havia espectadores que ficavam 
sentados dias inteiros diante da pequena jaula; também à noite se faziam visitas 
cujo efeito era intensificado pela luz de tochas; nos dias de bom tempo, a jaula 
era levada ao ar livre e o artista mostrado especialmente às crianças ».13 
 Romper a passividade do espectador introduzindo tensões que o 
confinam no insuportável, tornar o público refém para melhor confrontá-lo a uma 
necessária tomada de consciência: 
à arte é conferido um poder. Ao poder da arte como projeto estético responde o 
poder do estético como projeto político.

Os personagens são fictícios, as ações são reais: a ficção invadiu o real.
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1 nadine designa um espaço de trabalho/laboratório de artes em Bruxelas. n0dine é o 
espaço de trabalho ( ou « buratinas ») que abriga Various Artists no seio da atual estrutura 
nadine. n0dine é o espelho virtual de nadine.
n0dine = Various Artists. 
Os Various Artists têm acesso permanente a n0dine.
n0dine pode tomar várias formas, um festival, uma visita ao museu ou uma viagem de 
ônibus.

2 Hakim Bey, TAZ, primeira edição francesa, Edições Éclat, Paris, 1997.

3 Gilles L’huilier, O homem-máscara. Sobre a dimensão antropológica do direito., in revista 
Methodos. Savoirs et textes, n.4. Paris. 2004. 

4,5 Antonin Artaud, Oeuvres, Gallimard, Paris 2004.

6,7,8 Arthur Cravan, Maintenant, Seuil, Paris,1995.

9,10 Frances Moore Lappé, Diet for a small planet, Ballentine Books, Nova
York, 1991.

11 Frances Alÿs, Uma História da Decepção, catálogo da exposição Frances Alÿs,
Tate Modern, Londres, 2010, Wiels, Centro de Arte Contemporânea, Bruxelas,
 Museum de Arte Moderna, Nova York, 2011.

 
12 Oeuvres complètes Franz Kafka. La pléiade, tome 3, Paris 1984.

13 Franz Kafka, Essencial, Companhia das Letras, São Paulo, 2011.
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Le Château 

I. Le Château: the kingdom of the Various Artists

Elke Van Campenhout

“In a historically advanced period there is no one ideology,
but only ideologies – in the same way as there is not just Art, but the various arts, or 
as there are several relevant artistic trends to be distinguished, corresponding with 
the various influential social strata”. (Arnold Hauser)

i.. VA and Various Practices

 After the unfortunate death of the Late Trudo Engels in 2009, Various Artists 
took over, erasing his name as a solo artist and working further on the myriad paths, 
ideas and disciplines that Engels had developed over the years. Browsing through the 
CVs it becomes clear that the VA is a rather quirky muddle of characters. Comprising 
visual artists as well as performers, an architect, a former academic as well as a cat-
killing eco-activist and a self-taught sniper, Various Artists seems to cover quite a wide 
range of artistic trades. 

 In a sense the various-ness of the VA is somewhat of a mirror of the 
contemporary arts scene, reflecting the oppositional qualities of approaches that are 
performed within the group. Most of the VA’s practices seem to be strongly embedded 
in the currency of the everyday, of a state of affairs that envelops most of our lives but 
that in its utter quixotic ephemerality often escapes our attention. However different 
their approaches, techniques and strategies might be, the work stumbles in its attempt 
to get a grip on a globalized world of signs and economies gone haywire. Central to 
the projects is a sensitivity to the languages of corporate aesthetics, advertising and 
technology: the VA formulate their practices out of the need to distance themselves 
from an all-encompassing language of seduction, statistics and seemingly transparent 
communication through the use of repetition, blurring and poetry. In the kingdom of VA 
the artist relates (in)directly to what surrounds him, a bricolage of hidden networks of 
meaning, of murky acquaintances between the arts, science, economy, technology and 
poetics of the ordinary…
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However popular the collaborative practices might have become in recent years, 
the VA cannot be considered a collective in the usual sense of the word. Not only 
because they originally sprung from the head of a single artist, but also because their 
ideological frameworks stand widely apart. Their incongruently common name does 
not seem to cover a common goal, but rather the lack of that, replacing the goal by a 
shared attitude of taking a (non)position in the art market. Visibility in this case is not 
considered the height of desirability. Nor is the development of a successful strategy 
to gain access to the art market a driving force for the group. They share an attitude, 
in other words, that keeps them hidden from the aesthetic and economic exchange 
politics of the contemporary arts discourse that rules the relations between artists, 
sellers and buyers. The VA resent the possibility of transparency: it is not exactly clear 
how many artists are part of the group, for example. On top of that, some of them 
get temporarily parked, like Aude Thensiau, who was admitted to a mental hospital 
somewhere in the middle of 2011 and has not left the premises since. In that sense, the 
VA group is at once fairly hermetic but semi-permeable as well. In the last years the 
group started to develop the ‘Being …’ workshops, which open up the practices of the 
different artists to a wider group of workers, allowing them afterwards to pick up the 
practice on the condition that they produce the work under the name of the relevant 
Various Artist.
(It is important to note that the payment for these works goes to the producers of the 
works.)

r.. Le Château

 No coincidence, then, that the VA would have chosen Kafka as their inspiration 
for the development of their first group exhibition Le Château in the Luisa Strina 
gallery in Sao Paulo. For a show that is putting into question the different ways the 
current food production system directs our lives, tastes and energies, the project 
reflects in the first place on Kafka’s “A Hunger Artist” (the artist that in all visibility 
hungers himself to death for the appreciation and recognition of his public). But there 
is also a clear reference to Kafka’s The Castle: the nightmarish networked (un)reality of 
incomprehensible relations that seems to be driving the whole of society. Perhaps the 
scariest part of The Castle is its suggestion that everybody else seems to know how 
things are knotted together, but the protagonist is just shipped from one guess to 
another hypothesis until he comes to a sombre and exceptionally gloomy ending. It is 
that kind of impotence that fuels the paranoia of the work of VA Valereson da Silva, who 
turned this all-surrounding violence back against the viewer by developing a practice 
of spying and artillery. For him the violence that surrounds us is hidden in even the 
most simple of objects: lemons become grenades, a cookie hides a razor. His dream 
being to one day, when selected for the Venice Biennale, construct an automatic sniper 
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to shoot the pigeons out of the sky above San Marco. Or the ‘conspiracy artists’ like 
Martaque and Marcella.B, who – each in their very different ways – lay bare patterns 
in the structuring of our everyday lives, which might reveal a hidden meaning. A 
palimpsest of a secret laid bare in all its contradictions by VA Ana Omandichana in her 
erasure practices: documenting by taking away, leaving only faint traces of what lies 
underneath. Only for the attentive eye to see.

 Obscurity becomes a statement in these gestures: the chimera of the 
paranoiac, the wanderings of the endless walker (Freddy Grant), the transformation of 
the artist starving himself in the gallery (concept by Morice de Lisle, picked up by VA), 
the endless repetitions of the seemingly obvious of Lima Drib or the reconstructions 
of pixellated images (Christl Coppens), they all introduce an intensification of the ways 
we experience our environments, reflecting on possible (re)constructions, pointing in 
different directions to what might cause our own perception (not) to pick up on the 
work’s invitation. 
The VA seem to offer a negative mirror image to the arts scene. Much like Willy 
Depoortere does with his pinhole camera works, they turn the real world into its 
negative to come out as ‘normal’ after development. Only this state of normality, of 
all coming together in an established gallery, is no more than a dash of varnish. The 
VA momentary light up out of the dark – a guerrilla incursion into the belly of the arts 
– only to run back to the very individual trenches of their often extremely personal 
mythologies. Each of these artists comes with a biography, with scars and tattoos that 
largely mark their territories and strategies of work. 

 The range covers the romantic, often quite baroque aesthetics of the drug-
induced practices of Aude Thensiau and the slightly more serene works of beach 
comber Cindy Janssens as well as the formal, almost modernist works of Christl 
Coppens and Lima Drib and the extreme, violent-induced projects of activist Bernard 
Leroy and Valereson da Silva. Each artist opens up one possible perspective on the 
position of the artist, the citizen, the simple human being, in a world that has become 
so tangled up in its own networking that there is only one way out of the suffocation: 
to hide, to analyze, or to act. Not without inner contradictions: eco-activist Bernard 
Leroy has made a practice of killing cats to protect the bird population in urban 
environments. Morice de Lisle has brought his practice to a stage of near invisibility by 
subtly unscrewing one screw at the time everywhere he passes. Sniper Valereson da 
Silva quotes the Gospel, uncovering inconsequences in the narrative.

 But however contemporary these artistic practices might be, they are strongly 
entangled in a history of performance and visual artists. In Le Château this influence 
is clearly felt in the aesthetics produced by Lima Drib and Christl Coppens in their 
overpowering food installation. Produced out of bulks of cheap, low-quality 
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pre-packaged foods, the gallery space is transformed into a large, out-of-control living 
space. A Hansel and Gretel house of wonders, as seductive as it is monstrous. Cookie 
boxes, tins and bags of sweets piled up in rhythmic, repetitive arrangements, forming 
pictures, lampshades, sofas and chairs as well as several beds, these foods present 
themselves as what they truly are. Turning the attention of the viewer from their content 
(the food which, in such quantities, can no longer be imagined to be edible) to their 
glaring multi-coloured outsides; they show themselves as empty containers. Empty of 
meaning, nutritional value, substance. Or, as Clement Greenberg puts it: “To render 
substance entirely optical, and form, whether pictorial, sculptural, or architectural, as 
an integral part of ambient space - this brings anti-illusionism full circle. Instead of the 
illusion of things, we are now offered the illusion of modalities: namely, that matter 
is incorporeal, weightless, and exists only optically like a mirage.” (from the essay 
“Anthony Caro”, Arts Yearbook X, 1965) 
 In clear reference to modernist artists like Georges Van Tongerloo (Belgian 
artist, 1886-1965), and to a lesser degree Theo Van Doesburg (The Netherlands, 1883-

1931), the artists have reduced the food items to pure materiality: dabs and lines of 
colour, elements in a larger scheme of repetitive relations (Drib), and fragmented 
perception (Coppens).
“Je travaille en vérité et pour la vérité”, Van Tongerloo is supposed to have said, but 
his truth was born at a time when arts production and politics were, each in their own 
way, still closely intertwined. Although the work was developed within the well-framed 
autonomous restraints of the modernist ideology, the belief system’s ambition reached 
far beyond the frontiers of the ‘purely artistic’. Built on the principles of simple raster-
like composition, his works overcame the seemingly random in their intuitive suggestion 
of mathematical precision and logic, and introduced a whole new way of considering 
aesthetics, the function of art, and its relation to the spectator.
In Le Château a very similar strategy is being put forward. Only now, this self-sufficient 
claim of the modernist artwork is being fiercely challenged. Although the bold colours 
and patterned compositions of the objects do remind us of sculptural modernist 
constructions, the misleading comfortable everydayness of the objects cluttering the 
space, is not. As we know from the seminal essay by Michael Fried, modernist art was 
at war with anything that suggested the need of the artwork for an observer to give 
it meaning. The artwork that was perceptible in its wholeness ‘in one glance’, in all its 
‘presentness’ as what it is, was, and always would be, strictly divided the artwork from 
everyday life. Since then a lot has happened, but seeing a seemingly late-modernist 
(meant here in the most literal sense) installation that brings in a clearly environmental 
feel renders the installation unseemly, especially since it is executed with such precision. 
It is at the same time a purely formal gesture, and an antithetical relational environment. 
It is a presence that demands to be reckoned with. To quote Michael Fried: “Something 
is said to have presence when it demands that the beholder take it into account, that 
he take it seriously – and when the fulfilment of that demand consists simply in being 
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aware of it and, so to speak, in acting accordingly. (...) Here again the experience of 
being distanced by the work in question seems crucial: the beholder knows himself to 
stand in an indeterminate, open-ended – and unexacting – relation as subject to the 
impassive object on the wall or floor.” Off course Fried meant this as a sneer, but in 
the experience of Le Château this tension, this demand for taking a position, this false 
promise of comfort and homeliness that is nowhere to be fulfilled since the packages 
cannot be opened, the chairs cannot be sat in and the bed will stay untouched, is 
exactly what renders the work eerie and inhospitable. The emptiness of the materiality 
that is glaring out to you from the screaming colourful packaging, the sheer overload 
and repetitive waves of advertised promise, the house, the bed, the living space 
constructed out of pure hollow branding, is not self-referential. It is pointing outwards 
in all directions, surfing on the many tracks of the invisible networks that keep our lives 
together. The comfort, the fulfilment, the lie exemplified by the one VA that took up 
VA de Lisle’s task: ‘Endure a 34-day fast, a restrictive performance providing guidance, 
causing hindrance, altering or limiting the work of 8 other VAs setting up an installation 
with pre-packaged foods’, spread out in a bed in the middle of the gallery space. 

 Taking into account this action, and the set-up of the exhibition as referring 
to Kafka’s “The Hunger Artist”, the modernist’s ideology seems to be reversed. 
Modernism was art’s answer to the specialization that was the crux of a new upcoming 
economy. With the introduction of ever-new technologies, the world began to spin 
faster and faster around its own axis, a movement that was enthusiastically embraced 
by some of the most avant-garde arts movements. This speeding up, this demand 
for clearly divided fields of expertise, knowledge and efficacy, was echoed in 
modernism’s demand for a separate, secluded space to produce, exhibit and sell works. 
A transparency that was sustained by a strong male visibility culture fetishizing the 
(recognizable) art object, turning it from a material into a virtual object of economic and 
otherwise libidinal desires.

 The work of VA, although at first Le Château seems to suggest otherwise in 
its sumptuous, overwhelming welcome, could be read as a kind of reverse modernism. 
The starving artist VA slowing down time, entering into the vulnerability of losing 
control over his own artwork. The material used refusing its own mystery, embracing 
its sheer virtual promise as a keepsake, a consolation prize for what it certainly never 
can make come true. Lima Drib’s and Christl Coppens’ contributions slide comfortably 
on the waves of smart design and advertising aesthetics. Fashionable and smooth as 
a designer’s Las Vegas, and in crude contrast to the familial setting. What they seem 
to suggest is that there is no insight, no inside of art, there is only the outside and the 
outside is out there: out of the gallery, out of the arts, out there in the places where 
these shiny objects are produced, packaged, distributed. Out there in the supermarkets 
where most of the gallery visitors probably wouldn’t enter, because bad food is 
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produced for poor people. Le Château is in that sense a full-on ‘relational’ exhibition. 
Not so much engaging in an interactive game of hide-and-seek with the visitor (that 
it seems rather to put off than to invite), but rather in relation with an out-side, an 
environment that is larger than the referential one of the arts. 

R. Food & Hunger

Marcella.B 1 & Elke Van Campenhout

i.. Food and art production

 Knowing about food and where our foods come from, or even knowing what 
exactly it is we are eating, has been the leveller for a new movement of engaged and 
interested citizens-artists who want to come to an understanding of the different 
factors that are running the all-encompassing trade of our alimentary products. Talking 
about global food production, we must come to the conclusion that making ‘healthy’ 
decisions is an almost impossible task. Faced with the everyday realities of food miles, 
(the lack of) farmer’s organization or union support, the huge gap in economic power 
between the industrialized mega-states and the (often poor) production regions, 
the carbon footprint of global distribution, the non-ecological industrialized farming 
methods and the subsequent constant production of toxins, the limited range of 
possibilities of the ‘fair trade’ label etc., we come to the conclusion that eating healthily 
and taking care of your body does not necessarily mean you are taking care of the 
community or the environment. Taking into account the situation of the workers that 
are producing your food for less than the money they put into their work, as a direct 
result of the so-called ‘free trade’ (but heavily subsidized) food policies promoted by 
the strong industrial food powers, it is hard to find your way around the shopping isles 
of your supermarket. But even the neighbourhood shop or farmer’s market is not above 
suspicion. In the food industry, nothing is what it seems.

 In response to this seemingly insurmountable problem, artists and citizens 
alike have taken up the challenge in very different ways. Collectives concentrating on 
city gardening, gathering food in public parks, working on solar energy or devising 
alternative economies are all interesting and locally invested initiatives that somehow 
try to grasp some of the leftovers of the individual agency in matters that seem largely 
to surpass its level. Because there are few characteristics that shape our current food 
production that are not so easily airbrushed by good intentions and local initiative. 
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 The first and probably most important fact is that Food is Class-Conscious: 
the way food production and distribution is organized today has created, aggrandized 
and sustained major inequalities in our society: at the city level as well as at the global 
level, not to forget the discrepancy between the attention dedicated to city (consumers) 
and the rural community. In the cities American studies have shown that it is hard to 
find any decent supermarket in predominantly black neighbourhoods. The ‘good’, but 
also often the cheapest food, is to be found on the outskirts of the city, impossible 
to reach by foot or public transport. Local, inner-city shops often offer lower quality 
products at a higher price. Which offers the have-nots only a limited choice: since no 
fresh produce is available they depend on nightshops, local, relatively expensive small-
scale super markets, or just don’t bother and go to the Mc Donald’s, which in these 
neighbourhoods is always just around the corner. Although this study was performed in 
the megalopolitan areas of the US, whose structure does not exactly mirror similar-sized 
cities’ organization in other countries, it is safe to say that equal access to fresh, healthy 
and nutritious food is limited for those who live on limited means.

 This glaring inequality does no more than reflect the same kind of imbalance 
produced by the global food market system: over-subsidized food industries in nations 
like the US and China dominate the market by artificially bringing down the prices for 
the goods produced in other parts of world. Since they are not forced to sell, they can 
sit back and wait until the market turns out more profit, which is something most other 
regions cannot afford to do. On top of that, the US has been consciously overproducing 
(especially corn and grain), and dumping their excess produce on the world market at 
prices that often are below the cost of production. This is a sure way of cutting down 
all competition, forcing whole countries into the subservient state of mono-culture 
produce for mega-companies that are putting even more pressure on the farmers, and 
rendering them in that way completely dependent on the often capricious swifts and 
turns of the market and the weather. 

 What concerned artists-citizens are concentrating on, is to find ways out of 
this globalized and subsidized inequality system that is fed to us every day when we go 
shopping, and come to the understanding that there is no locally grown produce to be 
found, since it seems cheaper to transport apples over 3,000 km to the supermarket than 
to eat the ones the soon-to-go-out-of-business local farmers are producing. What they 
reclaim as human beings is their right to food sovereignty: the right to be able to make 
the right choice. Or as the activist group Via Campesina formulates it in mock response 
to the WTO demand for the elimination of trade barriers between the nations: ‘Access to 
markets? Yes, we want access to our own markets’. 
Food sovereignty in the first place has to do with accessibility, as said before, and 
with the communally constructed rethinking of sustainable food architectures in our 
communities. But there are also more radical ways to put into question the hierarchies 
and dependencies of the food market, as the hunger artist exemplifies. 
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r.. Hunger as an artistic attitude

 Working as a hunger artist means you distance yourself from the world. Food 
is what greatly shapes our social relations, our daily schedules, our meetings and our 
professional environments. Try to imagine not being able to go out for dinner anymore, 
have a beer with a friend until late in the night, go to a business lunch meeting, have a 
glorious Sunday brunch with the family. What does it produce if you break off all these 
easy and light engagements that somehow keep your network, your links with the world 
outside of you, intact? The hunger artist will always be the one who introduces a kind of 
friction in the social setting, the one who doesn’t play the game anymore, the one who 
sits soberly watching the others. It is an awkwardness that creates distance, provokes 
questions, and – more often than not – a certain degree of scepticism or even hostility. 

 For the hunger artist the body turns into a completely different vessel: slowly 
hollowing itself out it becomes little by little a pure shell, a testimony of the practice 
that carries itself outwards into the world, the inner core emptying itself out every day 
a little bit more. The hunger artist is, to speak in Deleuzian terms, the ultimate Body 
without Organs (BwO). Deleuze speaks about different types of BwOs: the masochist, 
the anorexic, the addict, etc. Each of them develops a ‘micro-politics’ that will leave 
the body undone, stripped of all it organs, of its most essential machinistic sense of 
functioning. The body seen as a machine that has to be filled up every so many hours 
is dependent on the food architecture he/she lives in to do so, has formatted his/
her social environments to fit into these pigeonholes of meeting and exchanging. In 
contrast, the BwO opens up the possibility of a body that is no longer mechanical, that 
frees itself from its dependencies, only to reconstruct them from a new perspective. A 
BwO is assembled out of a desire for experiment, for the potential breaking through. 
It pushes the organizational lines of time and space that regulate our ordinary social 
encounters. “If the machine is not a mechanism, and if the body is not an organism, it is 
always then that desire assembles.” 2

 The hunger artist, much like the anorexic as Deleuze sees him, reorganizes 
the social space. When distanced from the initial desire to consume, prompting us 
into obeisance and consumerism, food items start to tell a completely different story. 
Walking through the aisles of the supermarket, the long rows of repetitive food items 
take on an almost alien characteristic. The absurdity of the abundance of food, of this 
constant movement of goods from the other side of the world, from the rural areas, into 
the city, keeping the heart of our community pumping takes on an almost grotesque 
character. Taking a distance from the food object is a first step towards questioning our 
dependencies. Not only on eating, but on how these food items shape our lives and 
relations. 
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Le Château (detail)

Various Artists - São Paulo, 2012
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 The reason the hunger artist is often looked at warily is because he questions 
our sense of pleasure and the social bonds that create it. Food has, of course, more 
than a nutritional value: food marks the important moments in our lives, it is an indicator 
of good taste, of worldliness, and – not unimportantly – of class. Food places us 
fixedly on the social map of belonging. We buy certain products because our parents 
did so, because the advertiser sold me his body image, because of the comfort of its 
proximity, because of our craving to be ‘filled up’. It is no coincidence that ‘comfort 
food’ as preached on so many TV channels and in countless cook books is often fatty 
and ‘nostalgic’: referring to a previous age, childhood recipes which remind us of 
home, of the clear safe boundaries of a house in proper order. Comfort foods are our 
vessels of consolation, not by coincidence mostly targeted at single consumers. They 
are the consolation for not fitting the social pattern (yet). Comfort food is what creates 
food addicts and a dependency on food as a social and/or professional readjuster. No 
wonder then, that from this perspective the hunger artist is seen as a loco, and the 
anorexic as diseased. In reaction to the full plate of riches offered to him, he declines 
politely, as Bartleby did before him: ‘I would prefer not to’ (it is no coincidence that 
Melville’s Bartleby dies of starvation at the end of the book).

 But if we look at the hunger artist from a bit more distance, we could 
argue that he is probably the true ‘relational aesthetics’ manager. Having become 
a pure exterior, he rearranges the borders of social conduct. If we go back to the 
anorexic, we see that the ‘I’ of the anorexic undeniably rearranges the fabric of the 
family constellation. In the same way, if we see the hunger-artist practice as a public, 
artistic practice (which it would have to be to overcome the limits of the narcissistic 
experience), the ‘I’ of the artist is restructuring the relations among the bodies he is 
closest to: his collaborators, curators, programmers, public, providers, care-takers and 
so on. By refusing the imposed organ-ized ways of dealing, by making them impossible 
to apply through a pure passivity of food denial, he rewrites the potential outcome of 
the situation introducing this simple moment of openness for what might be there on 
the other side. 

 As Deleuze notes, the anorexic is not the one that refuses his/her own body, 
but the one that refuses a particular ideology of the body. It is not the one falling victim 
to his/her own body, but the one emancipating it from the all-encompassing demands 
of its environment. It is a twisted logic of the current food system that on the one hand 
produces more and more fatty and unhealthy food items, and on the other glorifies 
a perfect, trained, ‘normal’ body, shunning the rest of us out of vision. Out-of-size 
bodies are the ones that launch a counter-attack against the hypocritical and often 
obtuse moral hygiene of the food market. Why anorexics as well as overweight people 
are regarded suspiciously is because they trespass the norm, the middle space, the 
common ground we all agree on. But if we gave a more militant reading of this ab-

ko



normalcy we could say that ‘the anorexic void has nothing to do with a lack, it is on the 
contrary a way of escaping the organic constraint of lack and hunger at the mechanical 
mealtime’. The psychiatric reading of anorexic practices or the undue fear of the hunger 
artist ignore other traditional ways in which these practices were considered spiritually 
liberating and ascetic practices experimented with for thousands of years. As echoed 
through the witnessing of these traditions the hunger practice is an emancipatory 
gesture taking a temporary distance from being subjected to the body’s incessant and 
dictatorial demands. 

 During le Château Marcella.B picked up on these intuitions and sent out a 
call for hunger artists all over the world 3 (in response to the score of Morice de Lisle) 
to strive for an artistic practice that is built on social transformation, fair trade and the 
rethinking of the relation between our own and other bodies out there in the world. 
In a second phase she worked on the development of her ‘Pratiques Anorexiques’ in 
different, public residency settings. In her practice she points out the parallel between 
the ways we deal with food and the ways we deal with our arts practices. Using the 
body as a transformative tool in the exploration of current societal questions of course 
places the artist right back into a tradition of long-term body arts – but also, and more 
importantly in this context, in the middle of a societal debate that is larger and more 
accessible to a larger group of stakeholders than the restriction to the usual suspects 
of the arts scene. The hunger and anorexic practices open up a field of debate that can 
be shared by anyone, offer an opportunity to digest various concerns, and incorporate 
them into the empty body of the artistic work. 

 Of course the Hunger Artist is only one way to deal with the questions raised 
by global food production. Overall the strategies that deal with these questions are 
based on creating a ‘state of attention’ which can be achieved through creating zones 
of attentive cooking, building sustainable food architectures, inventing new foods, etc. 
What the Hunger Artist offers in this whole debate is a moment of standstill, a period of 
tranquillity in the middle of the roaring velocity of movement and speed that directs our 
existence. A moment of suspension in the eye of the storm.

z.. Fair trade in the arts: take out the middlemen

 If we talk about fair trade in the food industry we talk about returning to the 
farmers the right to be paid fairly for what they grow. We talk about the unfairness of 
the middlemen, the refiners and distributors of the food, the supermarket chains that 
push the prices up for the customers and down for the growers. We talk about a clear 
policy on what exactly it means to deal within ‘free trade’, when the big industrialized 
nations are paying massive amounts of money to over-produce bulk food which 
destroys the (potentially) healthy price competition regulating the markets. We talk 
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about over-subsidizing governments that don’t take into account the needs of the 
farmers or of the consumers. But most of all we talk about the right to decide how 
and what to grow, on the farmer’s side, and to be able to make healthy and informed 
decisions, on the consumer’s side.

 If we talk about the arts market, we seem to have entered into that same 
state of deadlock. Policymakers and commissions, curators and programmers, 
everyone is trying to make sense of something that should be fairly simple. There 
are artists producing a multicultural (in opposition to the monocultural agricultural 
practices) range of practices and artworks, and there is an equally multi-oriented 
public, looking in the arts for a satisfactory reply to questions or cravings as diverse as 
critical awareness, aesthetic pleasure, soothing reassurance, political insights, historical 
framing, and lots more. What has been happening in the last ten years, though, is a 
subsidizing policy that grew out of a more or less sane self-organizing artists’ field, and 
that now has become regulative to an almost absurd degree. (We write here from our 
background as a respectively Dutch and Belgian artistic researcher.)
In his State of the Union address at the performance festival in Belgium, a few days 
after the Dutch cultural subsidy system all but collapsed under the weight of populist 
demands and managerial efficiency, cultural sociologist Pascal Gielen rightly remarked:
“The arts field follows a ‘neutral politics’ strategy. One doesn’t utter politically tinged 
statements, one speaks with just about all democratic parties, one provides evenly 
divided political distribution in the boards and even sometimes in the governmental 
commissions. At the same time one incorporates the efficiency and management 
rhetoric that pleases today’s policymakers: the arts sector as well wants to prove its 
‘good management’, while research ought to legitimate the arts sector economically”. 
As a direct result of this managerial approach though, Gielen claims, the arts sector 
opened up the possibility for its most interesting, experimental, ‘non-efficient’ practices 
to be cut from one day to the other. Because this kind of understanding of ‘good policy’ 
“has a politically coloured history, stemming from the UK politics of Margaret Thatcher, 
and is certainly not politically neutral since it joins forces with the neo-liberal rhetoric 
of the free market as the fundament of our society. And does that with all semblance 
of political neutrality”. As pointed out above, the cultural scene in the Netherlands 
was crushed by its own embrace of neo-liberal newspeak. In Belgium, the sector is 
crushed by the slowly suffocating motherly hug of the subsidiary system. Mom says 
what we should wear, where we have go to school, how we should behave and present 
ourselves in public. Mom tells us which words to use in our files, and who to address to 
‘step up’ the social and professional ladder. The problem is that in this sector, too, the 
cards are being dealt by the middlemen, by the producers, and subsidizers. Although 
of course most of the programmers and curators also are stressed into defending their 
‘niche format’, their ‘name’ and their ‘brand’. Just as the many commission members 
and cabinet members and other advisers and decision makers probably have the 
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sector’s best interest in mind. The problem is not with the individuals, trying to grasp 
the reality of what is happening, and responding accordingly. The problem is that the 
system little by little has made itself indispensable, has become the (half) hidden ruler 
of the arts. A system that has produced format after format for production, creation, 
research, distribution and sales is now desperately trying to fill in the holes of the raster, 
but cannot see over its little dividing walls what is happening outside. What people are 
processing outside of these well-prepared holes in the wall. Which is no wonder, since 
nobody will ever be able to see what these artists are doing since they didn’t fit the 
profile of the venues they were supposed to be shown in, or meet the people that might 
have appreciated what they do. If we talk about fair trade in the arts, then, I think we 
talk about a fair chance, not only for artists, but also for experimental programmers and 
curators that don’t tick all the ‘salonfähigkeit’ boxes of what is hot today. We talk about 
the public as well, that is often confronted with a made-to-custom programme that 
is supposed to serve all tastes. And we are evidently also talking about policymakers 
that should not be burdened with the power to decide who has and who has not. If 
we talk about fair trade we’re talking about giving the power (and the money) back to 
the artists: let them decide what to do with all these heaps of bricks supposedly built 
to host the artist’s and the public’s interest. Let them meet with these publics directly, 
uncensored, and let them find out what it means to take position. What it means if art 
again starts to mean that you stand for something, and that we can disagree. Violently 
or not. And that we can do this directly. Where free trade meets fair trade. What would 
the sector look like then?

1 During the exhibition Le Château, Marcella.B was present for three weeks during 
the preparations and organized a series of lunch discussions: performative table 
talks on the subject of the parallel between food and art production. During this 
period, inspired by the score of Morice de Lisle, she started up an internet-based 
international call for hunger artists all over the world. She met Elke Van Campenhout 
at one of the table talks, and decided to work with her on the production of this text.

2 Gilles Deleuze, as quoted in the text “The Experimental Ordinary: Deleuze on Eating 
and Anorexic Elegance”, Branka Arsic.

3 Follow the Hunger Artist Facebook page on http://www.facebook.com/
groups/311770432197784/
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O Castelo

Le Château: o reino dos Various Artists 

 Elke Van Campenhout

“Em um período historicamente avançado, não há uma única ideologia, mas tão-somente 
ideologias – da mesma forma como não há a Arte, mas as várias artes ou as várias tendências 
artísticas relevantes que cumpre distinguir, correspondentes aos diversos estratos sociais.” 
(Arnold Hauser)

i. VA e Várias Práticas 

 Após a fatídica morte de Trudo Engels, em 2009, os Various Artists assumiram 
o controle de VA, suprimindo o nome de Engels como artista-solo e explorando a 
infinidade de caminhos, ideias e disciplinas que ele desenvolvera ao longo dos anos. 
Uma vista de olhos sobre os currículos de seus integrantes revela que o VA é um 
grupo de personagens singulares. Contando com artistas visuais e performáticos, um 
arquiteto, um ex-universitário, um ativista ecológico matador de gatos e um franco 
atirador autodidata, Various Artists parece representar uma grande variedade de 
ofícios artísticos. 

 Em certo sentido, essa variedade é um espelho da cena artística 
contemporânea, refletindo o caráter contrastante das abordagens praticadas no 
interior do grupo. A maioria das práticas dos VA parece estar diretamente ligada à 
vida cotidiana, à realidade que envolve grande parte de nossas vidas, mas que, na sua 
efemeridade absolutamente quixotesca, freqüentemente nos escapa à atenção. Apesar 
da utilização de diferentes abordagens, técnicas e estratégias, o trabalho tropeça em 
sua tentativa de se afirmar num mundo globalizado de signos e economias fora de 
controle. A sensibilidade para o vocabulário da estética empresarial, da publicidade 
e da tecnologia é um traço fundamental dos projetos dos VA: na formulação de 
suas práticas, o grupo leva em conta a necessidade de se distanciar da linguagem 
envolvente de sedução, das estatísticas e da comunicação aparentemente isenta de 
ruídos, mediante os recursos da repetição, do obscurecimento e da poesia. No reino 
dos VA, o artista se relaciona in-diretamente com aquilo que o cerca, uma bricolagem 
de redes de significações ocultas, de relações escusas entre as artes, a ciência, a 
economia, a tecnologia e a poética da banalidade.

 Por mais populares que se tenham tornado as práticas colaborativas nos 
últimos anos, não se pode considerar VA como um coletivo, na acepção corrente da 
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palavra. Não somente porque seus integrantes saíram da cabeça de um só artista, 
mas também porque suas referências ideológicas são muito diversas. A incongruente 
denominação comum de Various Artists parece implicar não um objetivo comum, mas 
antes a falta deste. O objetivo comum é substituído pela decisão consentida de tomar 
uma (não) posição diante do mercado da arte. A visibilidade, neste caso, não seria algo 
altamente desejável. O desenvolvimento de uma estratégia bem-sucedida para ganhar 
acesso ao mercado de arte tampouco é o que move o grupo. 

 O que eles têm em comum, noutras palavras, é uma postura de ‘ocultamento’ 
em relação à política de intercâmbio econômico e estético que fundamenta o discurso 
contemporâneo sobre a arte e governa as relações entre artistas, vendedores 
e compradores. VA é avesso à possibilidade de transparência: por exemplo, o 
número exato de integrantes do grupo é desconhecido. Alguns deles se acham 
temporariamente ‘estacionados’, como Aude Thensiau, internada em um hospital 
psiquiátrico desde meados de 2011, de onde nunca saiu. Nesse sentido, VA é um grupo 
bastante hermético e, ao mesmo tempo, semipermeável. Nos últimos anos, o grupo 
começou a desenvolver as oficinas “Ser...”, que promovem as diferentes práticas de 
seus artistas entre um grupo mais amplo de trabalhadores, os quais poderão mais 
tarde adotá-las, contanto que o produto de seu trabalho figure sob o nome do Various 
Artists em questão. (Vale notar que o pagamento por esses trabalhos reverte para seus 
produtores)

r. Le Château (O Castelo)

 Não é por acaso, portanto, que VA tenha escolhido Kafka como motivo 
inspirador para a realização de sua primeira exposição coletiva, Le Château, na galeria 
Luisa Strina, em São Paulo. Tratando-se de uma mostra que questiona os diferentes 
modos pelos quais o atual sistema de produção de alimentos dirige nossas vidas, 
gostos e energias, o projeto é primeiramente uma reflexão em torno do conto de 
Kafka, Um Artista da Fome (o artista que, à vista de todos, se mata de inanição visando 
a aprovação e o reconhecimento do público).
Mas há também uma clara referência a O Castelo: a (ir)realidade de pesadelo da rede 
de relações incompreensíveis que parece mover toda a sociedade. Talvez a parte mais 
assustadora de O Castelo seja a sugestão de que todo o mundo parece saber como as 
coisas estão interligadas enquanto o protagonista passa de suposições a hipóteses, até 
chegar a um final sombrio e excepcionalmente lúgubre. 

 É esse tipo de impotência que alimenta a paranóia no trabalho do VA 

Valereson da Silva, que devolve a violência imperante ao espectador, desenvolvendo 
uma prática de espionagem e artilharia. Para ele, a violência que nos rodeia se oculta 
até mesmo nos objetos mais simples: limões se transformam em granadas, um biscoito 
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esconde uma navalha. Seu sonho era ser um dia selecionado para a Bienal de Veneza e 
então construir um franco atirador automático para alvejar os pombos que sobrevoam a 
Praça San Marco. Há também os ‘artistas conspiradores’, como Martaque e 
Marcella.B. Cada qual a seu modo, eles põem a nu os mecanismos que estruturam 
nossa vida cotidiana, os quais poderiam encerrar um sentido oculto. O palimpsesto de 
um segredo exposto em todas as suas contradições pela VA Ana Omandichana em suas 
práticas de apagamento: documentar pela subtração, conservando apenas os vestígios 
remanescentes daquilo que estava embaixo. Algo que só o olhar atento pode captar.

 A obscuridade torna-se manifesta nestes gestos: a quimera do paranóico, as 
perambulações do eterno caminhante (Freddy Grant), a transformação do artista que 
jejua na galeria (conceito de Morice de Lisle, apropriado pelo VA), as intermináveis 
repetições em torno do aparentemente óbvio (Lima Drib), ou ainda as reconstruções 
de imagens pixeladas (Christl Coppens). Essas práticas geram uma intensificação 
das formas pelas quais vivenciamos nosso meio ambiente, refletindo possíveis (re)
construções, apontando direções alternativas para aquilo que em nós possa predispor 
a percepção a (não) aceitar o convite da obra.

 VA parece oferecer uma imagem invertida da cena artística. A exemplo dos 
trabalhos com câmera estenopeica de Willy Depoortere, eles convertem a realidade 
no seu negativo para, então, revertê-la à ‘normalidade’ após a revelação. Só que esse 
estado de normalidade, essa reunião de todos numa galeria institucional, não passa 
de uma camada de verniz. Os VA emergem momentaneamente da obscuridade para a 
luz – um golpe de guerrilha no estômago da arte – somente para recuar às pressas para 
as trincheiras individuais de suas mitologias, quase sempre altamente idiossincráticas. 
Cada um desses artistas traz consigo sua biografia, suas cicatrizes e tatuagens a 
demarcar claramente seus territórios e estratégias de ação.

 No registro da estética romântica, por vezes altamente barroca, temos as 
práticas induzidas pelo uso de drogas de Aude Thensiau, as obras ligeiramente mais 
serenas da garimpeira de praia Cindy Janssens, o trabalho formal, quase modernista 
de Christl Coppens e Drib Lima, e também os projetos mais radicais, motivados 
pela violência, dos ativistas Bernard Leroy e Valereson Silva. Cada artista abre uma 
perspectiva possível sobre a posição do artista, do cidadão, do simples ser humano 
num mundo que se emaranhou a tal ponto nas suas próprias redes, que não existe 
saída para a asfixia senão esconder-se, analisar, ou agir. Mas não livre de contradições 
internas: o ecoativista Bernard Leroy transformou a matança de gatos em uma prática 
destinada a proteger a população de aves nos ambientes urbanos. Morice De Lisle 
reduziu sua prática a um grau de quase invisibilidade, afrouxando sutilmente um 
parafuso após o outro por onde quer que passasse. O franco atirador Valereson da 
Silva cita o Evangelho para revelar incoerências na narrativa.
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 Não obstante sua contemporaneidade, essas práticas se acham enredadas 
na história dos artistas visuais e performáticos. Em Le Château, esta influência é visível 
na estética produzida por Lima Drib e Christl Coppens, com sua opressiva instalação 
alimentícia. Realizada com pilhas de produtos alimentícios pré-embalados, baratos e de 
baixa qualidade, o espaço da galeria é transformado em um grande espaço vivencial 
desconcertado. A casa encantada de João e Maria, tão sedutora quanto monstruosa. 
Empilhados ordenadamente segundo padrões repetitivos, estas caixas de biscoitos, 
enlatados e sacos de doces formam abajures, sofás, cadeiras e camas, aparecendo 
tais como realmente são. Atraindo a atenção do espectador não para o seu conteúdo 
(em tamanha quantidade, não nos ocorre que essa comida seja comestível), mas para 
suas embalagens brilhantes e multicoloridas, eles se apresentam como invólucros 
vazios. Vazios de significado, de valor nutritivo, de substância. Ou, no dizer de Clement 
Greenberg: 

 “Transformar a substância em algo inteiramente óptico, e a forma – seja 
pictórica, escultórica ou arquitetônica – em elemento constitutivo do espaço ambiente 
– traz o anti-ilusionismo de volta ao seu ponto de partida. Em vez da ilusão de coisas, 
nos apresentam agora a ilusão de modalidades: a saber, que a matéria é incorpórea, 
desprovida de peso, e que ela existe apenas opticamente, como uma miragem. (do 
ensaio ‘Anthony Caro’, Arts Yearbook X, 1965.)

 Em clara referência aos artistas modernistas Georges Vantongerloo (artista 
belga, 1886-1965), e em menor grau a Theo Van Doesburg (Holanda, 1883-1931), os 
artistas reduziram os produtos alimentícios à sua pura materialidade: pontilhados e 
linhas coloridas, elementos inseridos num esquema abrangente de relações repetitivas 
(Drab) e percepções fragmentárias (Coppens). 

 “Trabalho na verdade, e pela verdade”, teria dito Vantongerloo, mas sua 
verdade é aquela de um tempo em que a produção artística e a política, cada uma 
a seu modo, ainda se achavam estreitamente ligadas. Embora o trabalho tenha sido 
desenvolvido no marco bem delimitado das restrições autônomas da ideologia 
modernista, a ambição desse sistema de crenças ultrapassou em muito as fronteiras 
do ‘puramente artístico’. Construídos segundo os princípios de composição da simples 
varredura por rastreio, seus trabalhos superaram o meramente aleatório mediante a 
sugestão intuitiva de uma precisão matemática e lógica, e introduziram uma forma 
inteiramente nova de abordar a estética, a função da arte e sua relação com o 
espectador.

 Le Château apresenta uma estratégia muito semelhante. Somente agora 
essa pretensão de auto-suficiência da obra de arte modernista está sendo ferozmente 
contestada. Embora as cores fortes e a composição padronizada dos objetos lembrem 
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as construções escultóricas modernistas, o enganoso aspecto corriqueiro e familiar dos 
objetos acumulados no espaço não o fazem. Como sabemos desde o ensaio seminal de 
Michael Fried, a arte modernista combatia tudo quanto pudesse sugerir a necessidade 
de um observador para conferir sentido à obra de arte. A apreensão da obra de arte 
na sua totalidade ‘mediante um único golpe de vista’, de sua plena ‘atualidade’ como 
aquilo que é, foi e sempre será, impunha uma rígida separação entre a obra e a vida 
quotidiana. Muita coisa aconteceu daí em diante, mas a visão daquilo que parece ser 
uma instalação em estilo modernista tardio (no sentido mais literal do termo), e que 
provoca uma nítida sensação ambiental, torna a instalação deslocada, sobretudo por 
ter sido executada com tamanha precisão. Trata-se de um gesto puramente formal e, 
ao mesmo tempo, de um ambiente relacional antitético. É uma presença que requer 
ponderação. Para citar Michael Fried:

 “Diz-se que alguma coisa tem ‘presença’ quando exige do espectador que 
a tome em consideração, que a leve a sério – e quando a satisfação dessa exigência 
consiste simplesmente em tomar consciência dela, e, por assim dizer, agir de modo 
conseqüente. (...) Aqui, mais uma vez, a sensação de que a obra em questão nos 
distancia, parece ser crucial: o espectador sabe que se encontra numa relação 
indeterminada e aberta de sujeição ao objeto impassível na parede ou no chão.” 

 Naturalmente, Fried se exprimiu assim a modo de sarcasmo, mas na 
experiência de Le Château essa tensão, essa exigência de posicionamento, essa falsa 
promessa de conforto e familiaridade que não se cumprirá de modo algum – visto 
que as embalagens não podem ser abertas, que não se pode sentar nas cadeiras, e 
que a cama permanecerá intacta –, é exatamente o que torna o trabalho estranho e 
inóspito. A concretude vazia que nos interpela fixamente desde as embalagens de 
cores berrantes, a sobrecarga bruta e as ondas repetitivas da promessa anunciada, a 
casa, a cama, a sala de estar construídas com marcas de fábrica ocas, não são auto-
referenciadas. Elas apontam para fora, em todas as direções, surfando nas pistas 
múltiplas das redes invisíveis que mantêm nossas vidas. O conforto, a satisfação, a 
mentira exemplificados pelo VA que assumiu a tarefa do VA De Lisle – “Jejuar durante 
34 dias” –, uma performance restritiva destinada a orientar, estorvar, alterar e limitar 
o trabalho de oito VAs que montavam uma instalação com embalagens de alimentos 
espalhadas sobre uma cama, no meio da galeria. 

 Visto que esta ação e a configuração da exposição referem-se a Um Artista 
da Fome, de Kafka, a ideologia modernista parece ter sido invertida. O modernismo 
foi a resposta da arte à especialização, ponto crucial da nova ordem econômica 
que se instaurava. Com a introdução de tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas, o 
mundo começou a girar mais e mais rápido em torno de seu próprio eixo, movimento 
recebido com entusiasmo pelas vanguardas artísticas mais radicais. Esta aceleração, 
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esta exigência de clara demarcação entre os campos do conhecimento, da experiência 
e da eficácia, repercutiram na exigência modernista de um espaço separado e isolado 
para a produção, exposição e venda das obras. Uma transparência sustentada por uma 
cultura da visibilidade de caráter fortemente masculino, que transformava o objeto de 
arte (reconhecível) em fetiche, e o objeto material em objeto virtual de desejabilidade 
econômica, senão libidinal. 

 O trabalho do VA - embora a princípio Le Château dê a entender de outro 
modo, com sua suntuosa e opressiva apresentação –, poderia ser interpretado 
como uma espécie de modernismo às avessas. O esfomeado artista VA que retarda 
a passagem do tempo e se torna vulnerável, a ponto de perder o controle sobre sua 
própria obra. O material utilizado recusa seu próprio mistério, acolhe sua promessa 
puramente virtual como um souvenir, um prêmio de consolação em lugar daquilo 
que ele nunca poderá tornar realidade. As contribuições de Liam Drib e Christl 
Coppens deslizam confortavelmente nas ondas do design inteligente e da estética da 
publicidade. Estiloso e suave como um designer de Las Vegas e, ao mesmo tempo, 
em flagrante contraste com o cenário familiar. O que eles parecem sugerir é que não 
há nenhum discernimento, nenhum lado interno na arte, apenas o lado externo, e o 
lado externo está lá fora: fora da galeria, fora das artes, nos lugares onde esses objetos 
brilhantes são produzidos, embalados, distribuídos. Lá fora, nos supermercados, onde 
a maioria dos visitantes da galeria provavelmente não entraria, pois a comida ruim é 
produzida para os pobres. Le Château é, nesse sentido, uma exposição plenamente 
“relacional”. Não tanto por propor ao visitante (que ele parece antes repelir do que 
atrair) uma brincadeira interativa de esconde-esconde, mas por implicar uma relação 
com o lado de fora, com um espaço mais amplo do que o espaço referencial das artes. 
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r. Comida & Fome

Marcella B.1 & Elke Van Campenhout

i. Comida e produção de arte

 Conhecer o alimento, saber de onde vem, ou mesmo saber exatamente o que 
comemos tem sido o agente equalizador de um novo movimento de cidadãos e 
artistas engajados e interessados na apreensão dos diferentes fatores que dirigem o 
extensivo comércio dos produtos alimentícios. Ao falar sobre a produção global de 
alimentos, devemos chegar à conclusão de que tomar decisões ‘saudáveis’ é tarefa 
quase impossível. Confrontados às realidades cotidianas das distâncias percorridas 
pelos produtos, à falta de apoio às organizações de agricultores ou aos sindicatos, à 
enorme diferença de capacidade econômica entre os mega-estados industrializados 
e as regiões de produção (geralmente pobres), à pegada de carbono deixada pela 
distribuição global, ou aos métodos agrícolas industriais não-biológicos e subseqüente 
constante produção de toxinas, às limitadas possibilidades de acesso ao rótulo ‘justo-
comércio’, etc., chegamos à conclusão de que o cuidado com a alimentação saudável 
e com o próprio corpo não se estende necessariamente à esfera da comunidade ou 
do meio ambiente. Tendo em vista que a situação dos trabalhadores que produzem o 
que consumimos por menos do que investiram para fazer esse trabalho é conseqüência 
direta do chamado ‘livre-comércio’(altamente subsidiado, como sabemos), e dadas as 
políticas promovidas pela poderosa indústria alimentícia, é difícil saber o quê fazer ao 
redor das ilhas de compras do supermercado. Mesmo a mercearia de bairro ou as feiras 
de agricultores não estão acima de suspeita. Na indústria da alimentação nada é o que 
parece.

 Em resposta a este problema aparentemente insuperável, artistas e cidadãos 
empreenderam o desafio de maneiras muito diferentes. Coletivos envolvidos na 
manutenção dos jardins públicos, trabalhando com energia solar, pesquisando 
economias alternativas, são todas iniciativas interessantes de escopo local que visam 
recuperar alguns rastros da ação individual. Entretanto, as circunstâncias atuais 
superam grandemente o alcance destas intervenções, uma vez que algumas das 
características que moldam a produção de alimentos não são tão facilmente apagadas 
com boas intenções e iniciativas locais.

 Primeiro e mais importante é sublinhar o fato de que a Comida reflete 
‘Consciência de Classe’: O atual ordenamento dos modos de produção e distribuição 
dos produtos alimentícios criou, aumentou e sustentou enormes desigualdades na 
nossa sociedade: tanto no âmbito da cidade, bem como em âmbito global, é notável a 
discrepância entre a atenção dedicada às cidades (os consumidores) e às comunidades 
rurais. 
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 Conforme mostram estudos norte-americanos, é difícil encontrar um 
supermercado decente nos bairros habitados predominantemente por negros. A “boa” 
comida, e no mais das vezes também a mais barata, se acha disponível nos arredores 
(subúrbios) da cidade, lugares impossíveis de alcançar a pé ou por meio de transportes 
públicos. No centro das cidades as lojas locais oferecem produtos de menor qualidade 
a preços superiores. A oferta aos despossuídos é de escolha limitada: como não há 
produtos frescos à sua disposição, dependem das lojas locais que permanecem abertas 
durante a noite, dos supermercados de pequena escala relativamente caros, ou então 
irão ao Mcdonalds, pois nesses bairros sempre há um logo na próxima esquina. Embora 
este estudo tenha sido realizado nas megalópoles dos Estados Unidos cujas estruturas 
não espelham exatamente a organização das cidades de mesmo porte em outros 
países, é possível afirmar que a igualdade de acesso a alimentos frescos, saudáveis e 
nutritivos é limitada para aqueles que vivem com meios limitados.

 Esta gritante desigualdade apenas reflete o mesmo tipo de desequilíbrio 
produzido pelo sistema global do mercado de produtos alimentícios: indústrias ultra-
subvencionadas em países como os Estados Unidos e a China dominam artificialmente 
o mercado ‘derrubando’ os preços dos bens produzidos em outras partes mundo: 
como não são obrigados a vender imediatamente, podem sentar-se e esperar até que 
o mercado permita maiores lucros, iniciativa que a maioria das outras regiões não pode 
permitir-se. Ajunte-se a isso o fato de que os Estados Unidos vêm propositadamente 
produzindo excedentes (especialmente milho e grão) e despejando este excesso de sua 
produção no mercado mundial a preços que muitas vezes estão abaixo do seu custo de 
produção. Esta é uma maneira garantida de aniquilar a concorrência, forçando outros 
países a uma condição de subserviência à monocultura de produtos destinados às 
mega-companias, que ao aplicar cada vez mais pressão sobre os agricultores, torna-os 
completamente dependentes das reviravoltas freqüentemente caprichosas do mercado 
e do tempo.

 Artistas-cidadãos interessados e engajados concentram-se atualmente 
na busca de caminhos para fora desse sistema globalizado de desigualdade 
e subvencionismo que nos é imposto a cada vez que vamos às compras e não 
encontramos produtos cultivados localmente, uma vez que parece mais barato 
transportar maçãs plantadas a 3.000 km de distância do supermercado do que comer 
aquelas que os agricultores locais, prestes-a-sair-do-ramo, estão produzindo. O que 
reivindicam como seres humanos é o seu direito à soberania alimentar, o direito de ser 
capazes de fazer escolhas. Ou como o grupo ativista Via Campesina formula em sua 
resposta zombeteira à demanda da Organização Mundial do Comércio - OMC para 
a eliminação de barreiras comerciais entre as nações: “O acesso aos mercados? Sim, 
queremos acesso aos nossos próprios mercados.”
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Le Château (detail)

Various Artists - São Paulo, 2012
photo: Edouard Fraipont
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 O conceito de soberania alimentar repousa, em primeiro lugar, no fator 
acessibilidade, como se disse antes, e, em seguida, na elaboração de arquiteturas 
alimentares sustentáveis, concebidas nas próprias comunidades, Também há, como 
exemplifica o artista do jejum, formas mais radicais para colocar em questão as 
hierarquias e as dependências do mercado de produtos alimentícios. 

r. Jejum enquanto atitude da arte

 O trabalho do artista do jejum pressupõe certo distanciamento do mundo. A 
comida molda grandemente as nossas relações sociais, nossas programações diárias, 
nossas reuniões e ambientes profissionais. Tente imaginar deixar de sair para jantar, 
tomar uma cerveja com um amigo até tarde da noite, ir a um almoço de negócios, 
ou deixar de sentar-se para um glorioso almoço de domingo com a família. O que 
aconteceria caso você interrompesse todos esses compromissos fáceis e leves que 
de alguma forma mantêm intactas a sua rede de ligações com o mundo fora de 
você. O artista do jejum é e sempre será aquele que introduz algum tipo de atrito no 
cenário social, aquele que não joga mais o jogo, o que fica sobriamente observando 
os outros. Trata-se de um incomodo que cria distância, provoca questionamento, 
e - mais freqüentemente do que não – um certo grau de ceticismo ou até mesmo de 
hostilidade.

 Para o artista do jejum o corpo é um vaso completamente diferente: 
esvaziando-se lentamente, torna-se pouco a pouco puro exterior, o testemunho de 
uma prática que se transporta para fora, para o mundo, seu núcleo interior a esvaziar-
se a cada dia um pouco mais. O artista do jejum é, para falar em termos deleuzianos, o 
supremo Corpo sem Órgãos. Os masoquistas, a anoréxica, o adicto, etc. são diferentes 
tipos de CsO de que fala Deleuze. Cada um deles desenvolve uma “micro-política” que 
deixará o corpo desfeito, despojado de todos os órgãos e do seu sentido maquinal 
mais essencial de funcionamento. O corpo visto como uma máquina a ser abastecida 
a cada tantas horas depende da ‘arquitetura alimentar’ em que ele/ela vive e formata 
seus ambientes sociais para que se encaixem nesses escaninhos sociais de encontro 
e troca. Em contraste, o Corpo sem Órgãos abre a possibilidade para um corpo que 
se liberta de suas dependências mecânicas apenas para ser reconstruído sob uma 
nova perspectiva. Devido ao seu potencial para produzir um ponto de ruptura, um 
CsO é ‘montado’ a partir do desejo de experimentar. Um CsO empurra as linhas de 
organização de tempo e espaço que regulam os nossos encontros sociais rotineiros. Se 
a máquina não é um mecanismo, e se o corpo não é um organismo, é então aí que o 
desejo ‘monta’. 2
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 O artista do jejum, tal qual o anoréxico, como Deleuze o vê, reorganiza 
o espaço social. Se nos distanciamos do desejo inicial de consumir que nos induz 
e estimula à obediência e ao consumerismo, os alimentos começam a nos contar 
uma história bastante diferente. As longas e repetitivas filas de itens comestíveis 
nos corredores do supermercado formam uma cena quase alienígena. A absurda 
abundância de comida e o constante fluxo de mercadorias provenientes das zonas 
rurais do outro lado do mundo para as cidades assumem um caráter quase grotesco. 
O primeiro passo para questionar as nossas dependências exige o distanciamento do 
objeto comida e a atenção em relação ao modo como estes alimentos moldam nossas 
vidas e relações.

 O artista do jejum é muitas vezes olhado com certo cansaço porque ele 
questiona o prazer que derivamos do ato de comer bem como os laços sociais que 
dão origem a ele. Comida tem, é claro, mais do que valor nutritivo: a comida marca 
os momentos importantes das nossas vidas, além de ser um indicador de bom gosto, 
de mundanismo, e – nada irrelevante – de classe. A comida nos fixa no mapa social 
da pertença. Compramos certos produtos por que os nossos pais o fizeram, por que 
o anunciante nos vendeu uma certa imagem de corpo, por causa do conforto de sua 
proximidade e por causa do nosso desejo de ser ‘preenchidos’. A ‘comida-conforto’ de 
que tanto se fala nos canais de televisão e em incontáveis livros de culinária é, não por 
coincidência, muitas vezes gordurosa e ‘nostálgica’: está referida a um tempo anterior, 
às receitas da infância que nos fazem lembrar a comida caseira, aos limites claros e 
seguros de uma casa em ordem. ‘Comidas-conforto’ são recipientes de consolo, não 
por coincidência especialmente dirigidas aos consumidores solteiros. Elas servem como 
consolo por não se encaixarem no padrão social (ainda).

 ‘Comida-conforto’ é aquela que cria adictos que passam a depender dela 
como ajustador social e / ou profissional. A partir desta perspectiva não é de admirar, 
então, que o artista do jejum seja visto como um doidão, e a anoréxica como enferma. 
Em reação ao prato cheio de maravilhas oferecidas a ele, declina polidamente, como 
o fez Bartleby antes dele: “Preferiria não.” (Não por coincidência, Bartleby, de Melville, 
morre de fome ao final do livro).
 
 Mas se olharmos para o artista do jejum com um pouco mais de distância, 
poderíamos argumentar que ele é provavelmente o verdadeiro gestor da ‘estética 
relacional’. Tendo-se tornado puro exterior, ele reorganiza as fronteiras da conduta 
social. O ‘Eu’ do anoréxico reorganiza inegavelmente o tecido da constelação familiar. 
Da mesma forma, se olhamos para a prática do artista do jejum’ como prática pública, 
prática de arte (e para isso teria que visar a superação dos limites da experiência 
narcísica), o ‘Eu’ do artista reestrutura as relações entre os corpos próximos a ele. Seus 
colaboradores, curadores, programadores, públicos, provedores, cuidadores, e assim 
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por diante. A pura passividade da recusa ao alimento é também uma recusa das ordens 
impostas nas relações. Com a introdução deste simples momento de abertura para o 
que pode estar lá do outro lado, ele reescreve o potencial resultado da situação. 

 Como assinala Deleuze, o anoréxico não é aquele que recusa seu próprio 
corpo, mas aquele que recusa uma determinada ideologia do corpo. Não é aquele/
aquela que cai vítima do seu próprio corpo, mas aquele que o emancipa às complexas 
exigências de seu ambiente. Trata-se de uma lógica distorcida do atual sistema, 
que, se por um lado produz mais e mais itens pouco saudáveis, por outro glorifica 
o perfeito, o treinado ‘corpo normal’, a ofuscar o resto de nós. Os corpos-fora-do-
padrão lançam um contra-ataque à hipócrita e freqüentemente obtusa higiene moral 
do mercado de alimentos. Os anoréxicos, bem como pessoas com excesso de peso 
são vistos com suspeição porque trespassam a norma, o espaço do meio, o terreno 
comum no qual todos concordamos. Mas se fazemos uma leitura mais militante desta 
abnormalidade, poderíamos dizer que ‘o vazio do anoréxico não tem nada a ver com 
uma falta; é, pelo contrário, uma maneira de escapar ao constrangimento orgânico 
de falta e de fome na hora mecânica das refeições’. A leitura psiquiátrica de práticas 
anoréxicas ou o indevido medo do artista do jejum ignora outras tradições em que 
essas práticas eram consideradas práticas espirituais libertadoras, práticas ascéticas 
experimentadas durante milhares de anos. Como eco do testemunho dessas tradições, 
a prática do jejum é um gesto emancipador, uma tomada de distância temporária do 
assujeitamento às exigências incessantes e ditatoriais do corpo.

 Perseguindo estas intuições, Marcella.B, durante Le Château, enviou um 
convite aos artistas do jejum em todo o mundo3 (resposta ao recorde de Morice de 
Lisle), para lutar por uma prática de arte comprometida com a transformação social, 
o justo-comércio e para repensar a relação entre os nossos e os outros corpos no 
mundo. Numa segunda fase ela trabalha no desenvolvimento de suas Pratiques 
Anorexiques (práticas anoréxicas) em diferentes cenários de residências públicas. 
Sua prática salienta o paralelo entre a forma pela qual abordamos a comida e aquela 
pela qual abordamos as nossas práticas de arte. O uso do corpo como ferramenta de 
transformação na exploração das atuais questões sociais imediatamente inclui o artista 
do jejum em uma longa tradição de artes do corpo, e, o que é mais importante nesse 
contexto, no centro de um debate social mais amplo e mais acessível a um grupo maior 
de intervenientes, evitando que permaneça restrito aos habituais suspeitos da cena 
das artes. O ‘jejum’ e ‘as práticas anoréxicas’ abrem um campo de debate que pode 
ser compartilhado por qualquer pessoa, oferece uma oportunidade de digerir várias 
preocupações e incorporá-las ao corpo vazio do trabalho de arte. 

 A proposta do artista do jejum é evidentemente apenas uma das maneiras 
de aproximar as questões levantadas pela produção global de alimentos. A maioria 
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das estratégias para a abordagem destas questões são baseadas na criação de um 
‘estado de atenção’, alcançável por meio do estabelecimento de zonas de atenção 
no momento do preparo do alimento, pela construção de arquiteturas alimentares 
sustentáveis, pela invenção de novos alimentos, etc. No curso deste debate, o 
artista do jejum é um momento de impasse, um período de tranqüilidade em meio à 
velocidade estrondosa do movimento e da rapidez que dirigem a nossa existência. Um 
momento de suspensão no olho da tempestade. 

z. O justo comércio nas artes: eliminar os intermediários

 Quando falamos em justo-comércio na indústria alimentícia, falamos sobre 
devolver aos agricultores o direito de compensação justa pelos produtos que cultivam. 
Falamos sobre a injustiça dos intermediários, dos refinadores e das distribuidoras de 
alimentos e também das cadeias de supermercados, que, simultaneamente aumentam 
os preços aos clientes, abaixando-os para os produtores. Falamos de uma política 
clara sobre o que exatamente significa negociar em regime de ‘livre comércio’, quando 
as grandes nações industrializadas estão pagando quantias maciças de dinheiro para 
produzirem a granel, destruindo a (potencialmente) saudável concorrência de preços 
que regula os mercados. Falamos dos governos que praticam mega-subsídios que 
desconsideram as necessidades dos agricultores nem e dos consumidores. E, acima de 
tudo, falamos do direito do agricultor à decisão de como e o quê cultivar, e ao direito 
de acesso a escolhas saudáveis e informadas por parte do consumidor.

 Quando falamos do mercado da arte, parecemos adentrar o mesmo estado 
de impasse. Decisores políticos e comissões, curadores e programadores, estão 
tentando fazer sentido de algo que deveria ser muito simples. Há artistas que realizam 
uma variedade multicultural de práticas e obras de arte (em oposição às práticas 
agrícolas de monocultura), e há um público igualmente multi-orientado procurando 
nas artes uma resposta satisfatória a perguntas ou anseios tão diversos quanto a 
consciência crítica, o prazer estético, a reafirmação tranqüilizante, insights políticos, 
enquadramento histórico, e tantos outros. O que vem acontecendo nos últimos dez 
anos, porém, é uma política de subsídios que surgiu a partir de uma mais ou menos 
sã auto-organização no campo dos artistas, cuja função reguladora atual atingiu 
um grau quase absurdo. (Escrevemos aqui a partir da nossa experiência enquanto 
pesquisadores em arte, respectivamente holandesa e belga.) Em seu Estado da 
União, por ocasião do festival de performances na Bélgica, e alguns dias depois do 
sistema holandês de subsídios culturais quase desmoronar sob o peso das demandas 
populistas e da eficácia gerencial, o sociólogo cultural Pascal Gielen comentou com 
razão: “O campo das artes segue uma ‘estratégia política’ neutra. Não se proferem 
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declarações politicamente coloridas, fala-se com praticamente todos os partidos 
democráticos, proporciona-se uniforme distribuição de dividendos políticos nos 
conselhos, e, mesmo, por vezes, nas comissões governamentais. Ao mesmo tempo, 
incorporam-se as retóricas da eficiência e da gestão que agradam aos decisores 
políticos de hoje: também o setor das artes quer provar sua ‘capacidade de gerência’, 
enquanto a pesquisa deve legitimar economicamente o setor das artes. ‘Como 
resultado direto desta abordagem gerencial, porém, alega Gielen, o setor das artes 
abriu a possibilidade para que os seus projetos mais interessantes, experimentais, e 
‘não-eficientes’ práticas sejam suprimidas de um dia para o outro. Porque esse tipo 
de entendimento do que seja ‘boa política’ ‘tem uma história politicamente colorida, 
decorrente da política de Margaret Thatcher no Reino Unido, e certamente não 
é politicamente neutra, uma vez que une forças com a retórica neoliberal do livre 
mercado como o fundamento de nossa sociedade. Tudo isto feito sob a aparência 
de neutralidade política. ‘Conforme anteriormente mencionado, a cena cultural na 
Holanda foi esmagada por abraçar a neoliberal Novilíngua. Na Bélgica, o setor foi 
esmagado pelo abraço maternal lentamente sufocante do sistema de subsídios. Mamãe 
diz o que devemos vestir, onde temos que ir à escola, como devemos nos comportar e 
nos apresentar em público. Mamãe diz quais palavras usar em nossos processos, e com 
quem falar para acelerar a ‘escalada’ social e profissional. O problema é que também 
neste setor as cartas são dadas pelos intermediários, pelos produtores e financiadores. 
E, claro, a maioria dos programadores e curadores também é forçada a defender o seu 
“formato nicho”, o seu ‘nome’, e a sua ‘marca’. Tal como os membros das comissões, 
e muitos membros do gabinete e outros assessores e decisores provavelmente 
também tenham em vista o melhor interesse do setor. O problema não se encontra 
nos indivíduos, que vão tentando perceber a realidade do que está acontecendo e 
responder em conformidade. O problema é que o sistema pouco a pouco se tornou 
indispensável, tornou-se o regulador (meio-) escondido das artes. Um sistema que 
produziu formato após formato para a produção, criação, pesquisa, distribuição e 
vendas, tenta agora desesperadamente preencher os buracos do rastrum, mas não 
pode ver para além de sua pequena parede de cogitações o que está acontecendo lá 
fora. O que as pessoas estão fazendo fora desses bem preparados buracos na parede. 
E não é de admirar, uma vez que ninguém jamais poderá ver o que esses artistas estão 
fazendo, pois não se encaixaram no perfil dos locais onde deveriam ser mostrados, 
não conheceram as pessoas que poderiam ter apreciado o que eles fazem. Quando 
falamos de justo comércio nas artes, falamos então de uma oportunidade justa, não só 
para artistas, mas também para os programadores experimentais e curadores que não 
verificam ‘o que tem ou não potencial para salão’ em todas as caixas do que é quente 
hoje. Falamos também sobre o público, que muitas vezes é confrontado com um 
programa feito sob encomenda, e suposto servir a todos os gostos. E, evidentemente, 
também falamos sobre os decisores políticos que não devem ser sobrecarregados 
com o poder de decidir sobre quem o tem e quem não. Quando falamos em justo 
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comércio, estamos falando sobre reverter o poder (e o dinheiro) aos artistas: deixá-los 
decidir o que fazer com todas estas pilhas de tijolos supostamente construídas para 
sediar e abrigar o interesse do artista e do público. Deixá-los encontrar esses públicos 
diretamente, sem censura, e deixá-los descobrir o que significa tomar posição. Isto 
significa que a arte começa de novo a significar que você representa alguma coisa, 
e que podemos discordar. Violentamente ou não. E que nós podemos fazer isso 
diretamente. Onde o livre comércio se reúne ao justo comércio. Com que se pareceria 
o setor, então? 

1 Durante as três semanas em que esteve presente para as preparações da exposição 
Le Château, Marcella.B organizou uma série de almoços para debater o paralelo entre 
a produção de comida e a produção de arte. Inspirada pelo recorde de Morice de 
Lisle, lançou por meio da internet um convite aos artistas do jejum em todo o mundo. 
Encontrando Elke Van Campenhout numa das mesas de discussão, decidiram trabalhar 
juntas na produção deste texto.

2 Gilles Deleuze, citado no texto The Experimental Ordinary: Deleuze on Eating and 
Anorexic Elegance, Branka Arsic. 

3 Siga o Artista do Jejum no Facebook , página http://www.facebook.com/
groups/311770432197784/
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Salient Slug

Willy Depoortere

 Under a dark grey sky Zooey awakens on a hillside far from his 
brothers, making things up always having to talk about everything. Forever 
he gazed over the game his brothers were playing, though it contained only 
text and instructions. “Or that is a thrill of a game”, said Zooey, “stuffed with 
numbers and calculations.”
A few of nothing would not be an unworthy party. So he ponders soullessly 
(a little awake or clever, unable to be bad on this cold night), to destroy and 
bring down the sadness or planting some roses. Unexpectedly he saw a Blind 
Black Slug moving at a great distance from him. It was all too rare that Zooey 
shouted it out, so loud he couldn’t hear the Slug’s prayers to God, “Fuck! Fuck! 
We’re on time”. As the Slug mistakenly touched its Tailbone swellings (without 
gloves), caressed them to slow down. Zooey finished his thoughts and went 
to sleep for a while. ’Cause it weighed upon his heart the fact he always had 
to meet with a slug with sensitive Tailbones, and swellings. Or, dullness to 
the brim, he fled from the barrow, away from routine which was long. Too late 
to ignore the tiny slug nest being launched over the open field. “The same 
century!”, cheered Zooey, “before storytelling is over!”
The slug-nest zigzagged unlike an obstruction going nowhere. Then, shot 
straight up as in slow motion. 

 Quite predictably, Zooey had a long time to shout about kick-starting 
himself after he lost himself shooting up in a certain narrow space. Both a 
space that looked a bit cramped, and he elevated somewhat fast, for he felt a 
lack in tempo, and alone. It came up, to think it over. Last, he managed to fake 
what he had going on, and this seemed a bit easy to say something like that; 
later he thought of a centre in space but ignored the fact it was stripped of 
cables or satellites; mainly he imagined concepts or songs laying around. He 
left some notes (Post-its) on several devices as he stopped. Independently he 
sighed: “BLUE COLLAPSE”, and to his minor delight, they were plenty; he loved 
to pluck the notes, but failed to take them from some of the cables as he raced 
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to the future.

 Up, up, up! Should a rise ever begin? Here is so much more to be left 
alone, and in the far future Zooey, talking out loud, hesitated. “Legal’ll be 
right on target next week, I must ignore!” (Legal is the homaton.) “You fear 
we’ll forget his hip flask with mercury for the night. Legal, you sucker. Hate it 
to be up there alone!” Zooey calculated when he would be waking up, then 
predictably... Scratch! Scratch! Up he went under a nauseating crater of wet 
seeds, as if the rise just started. Zooey got totally amused, never gave up. He 
touched down, too bright below him. Behind him, the same low barricades, 
but the Black Slug is now hidden, delaying it all. We could be earning eternity. 
Close by, Zooey, slow as molasses, felt it was too late to think. He withdrew in 
a straight Line, “No, your tail, or foot... too soon for auction?” He seemed a bit 
far away from all of it, as he pushed to the middle, except the Slug could still 
be heard. He lost it on a small, high plateau, dwarfed by this single, massive, 
deep lake. Where is the shaft in the middle of this plain, and is it opened? 
Previously Zooey wanted to go up, around, or down itself, managing closure.

 He stood cheerfully sidelong, trusting that never would he enter 
this world unshaven. Finally he passed by this 8-foot-long carrier filled with 
liquid rubber. Zooey’s whispering was failing to unlatch most windows of the 
tank. Upset, he was! Maybe a whisper seemed smallish, and negligible, not 
conclusive; “I couldn’t get close enough”. He went for its highest portal he 
wished for where there weren’t any windows square and low. But all of this was 
a bit too muddy for nothing. Zooey found an entry but got bored of this huge 
surface, like a jumbo-sized elephant’s nest. He filled the tall muddy nest with 
petty material, but to his minor disgust, it was all leaking. Before all, he would 
be missing a year of adulthood. No way! He loathed staring at bright planes 
crippled by piles of dark shit, and veins of hot sewer, but he was unable to 
push himself through the portal. 
He jumped up while listening through a wall of awfully magnetic clouds he 
vaguely could hear. “Ho”, thought Zooey, “so they hate that they must shout 
out for that blanket! They say they must, or they almost forgot the end”.
Zooey never returned to the vault again, full of sorrow, he would fail to receive 
the same principals again, and because of his emptiness, get ten cans of 
worms for setting things free, like crystal balls. He hated those huge tins for 
setting things free, like crystal balls.
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 Once he ditched most of the bulky cans but one (“it doubtfully was 
there after my return”, thought Zooey), included in the vessel’s body was a 
digital inscription, not mentioning “to vomit” awfully engraved as skinny ASCII.
“Yes, they’ll shake it later,” he thought, “to hear if it’s an obscure ‘cure’ among 
other things”, for he will remember this; if he won’t sniff from that unmarked 
‘curing’ tin, he will introduce himself to an unsure destiny, later and sooner.
Sure, it was an obscure ‘cure,’ so Zooey decided to follow and spit in it, to 
loose this rather nasty sense it missed (the unique sight of liquid nails, screws, 
spikes, floppy latches, bolts and frozen oiled padlocks), a little later he started 
it up. “That’s the dullest motor I ever heard!”, thought Zooey. “The way they’re 
opening the diaphragm!” This can hardly be next! He will certainly be a lesser 
god, his trailings darkened by the shouting of what he will be then: an erratic 
byte, running cross over big time onto this awful cloud.

 Before all that lost and disappearing time, he doubted leaving the 
cloud forever; but, hurray for lucky Zooey! All he cleared was an emergency, 
he remembered a huge muddy thought he left for dead on a shelf, he hoped 
he wouldn’t be able to kill it off again: he succeeded in his worst assault ever, 
way too dry, he had rejuvenated himself with refresh, out loud on woodblocks, 
when a long rich spirit jumped up and cheered. “Go, there where there is 
function in joking around!”, thought Zooey to himself quite bluntly. “They 
warned me to come back later!” He seldom got himself into the negative 
(though he constantly feared for it), but mostly he praised himself moderately 
enough as to chase the wrinkles from his smile. Later that smile froze from a 
long fall, he wanted to end it but found it to be a very long fall, “PUKE IT”, his 
horrid mind yelled. “Well, they’ll puke some”, thought Zooey, “but if it feels 
like shrinking, we won’t puke a lot; even if it makes me jump through windows: 
so close and we’ll get kicked off the cloud, we do mind this will never turn 
out!” He puked a lot and wondered unconcerned, “That’s innumerable! That’s 
innumerable!” Shaking his bowels, cascading towards his lower parts, numb, 
a manner of shrinking; but strongly annoyed to loose what he left behind as a 
colourful concept.

 So he stopped reckoning, but not much later opened a can of beer.

Start of part none.
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Lesma Saliente

Willy Depoortere 

traduzido por Nina do Valle.

 Sob um escuro céu cinza, Zooey acorda numa colina longe 
de seus irmãos, inventando sempre ter o que falar sobre tudo. Olhou 
interminavelmente o jogo que seus irmãos jogavam, embora ali só houvesse 
“texto e instruções.” “Mas que jogo emocionante”, disse Zooey, “recheado de 
números e cálculos”.
 Um pouco de nada não seria uma festa indigna. Pondera então, desalmado 
(sem ter ainda despertado de todo, ou inteligente incapaz de ser mau nesta 
noite fria), destruir e solapar a tristeza, ou plantar umas rosas. De repente 
avistou uma Lesma Negra Cega se mexendo a grande distancia dele. Era 
raríssimo que Zooey gritasse tão alto, e por isso não pode ouvir as preces da 
Lesma a Deus, “Merda! Merda! Estamos na hora”. A Lesma tocou por engano 
(sem luvas), os inchaços de seu Rabo e os acariciou para que desinchassem. 
Zooey aquietou seus pensamentos e foi dormir um bocadinho. Pesava no seu 
coração o fato de que só encontrasse lesmas com caudas sensíveis e inchaços. 
Ora, pelo pescoço de tanto tédio, largou o carrinho de mão e fugiu para longe 
da rotina, que era longa. Tarde demais para ignorar o ninhozinho de lesma 
sendo lançado em campo aberto. “O mesmo século!”, alegrou-se Zooey, 
“antes do fim da estória!”
 O ninho de lesma ziguezagueou, mas não como uma obstrução, indo 
a lugar nenhum. Então, disparou para o ar como que em câmara lenta.
Como era de se esperar, Zooey teve bastante tempo para gritar algo sobre 
recomeçar, depois de se perder disparando para certo lugar estreito. Ambos 
os espaços pareciam um pouco apertados, e de modo rápido levantou, pois 
sentiu uma falha na cadência, e sentiu-se só. Isto aconteceu para ser pensado 
de novo. Enfim, arranjou um jeito de dissimular o que lhe acontecia, mas 
parecia um pouco fácil dizer uma coisa assim. Mais tarde ele pensou em um 
centro no espaço, mas ignorou o fato de que fosse desprovido de cabos e 
satélites; no mais do tempo imaginava, deitado, conceitos e canções. Ele 
deixara umas notas (Post-it) em vários dispositivos, conforme ia parando. 
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Independente, suspirou: “COLAPSO AZUL”, e para seu pouco prazer, eram 
muitas; ele adorava despregar as notas, mas não conseguiu tirá-las de alguns 
dos cabos quando correu para o futuro.
Pra cima, pra cima, pra cima! E esta subida, vai começar? Aqui tem tanto mais 
a ser deixado intacto, e no futuro distante Zooey, falando alto, hesitou. “Legal 
estará bem no alvo na próxima semana, preciso ignorar!” Legal é o homaton(1) 
“você teme que esqueçamos o frasquinho maneiro de mercúrio para a noite. 
Legal, seu trouxa, “Detesto isto de estar lá em cima sozinho!” Zooey calculou 
quando estaria acordando, e então, como era de se esperar.... rrrrrac! rrrrrac! 
E lá se foi pra cima sob uma cratera nauseabunda de sementes molhadas, 
como se a subida já tivesse começado. Zooey se divertiu com aquilo, e não se 
desanimou. Ele aterrissou, brilhante demais abaixo dele; Atrás dele, as mesmas 
barricadas baixas, mas a Lesma Negra agora está escondida, atrasando tudo. 
Poderíamos estar entrando na eternidade. Ali perto, Zooey, lento feito melaço, 
sentiu que era tarde demais para pensar. Retirou-se em linha reta, “Não, sua 
cauda, ou o pé... cedo demais para o leilão?” Ele parecia um pouco distante 
daquilo tudo quando empurrou para o meio, só que a Lesma ainda podia 
ser ouvida. Ele se perdeu num pequeno alto planalto, diminuído por este 
singular, maciço, profundo lago. Onde está o poço no meio desta planície, e 
está aberto? Antes Zooey queria ir para cima, ao redor, ou sobre si mesmo, 
manobrando o encerramento. 
 Ele fincou-se alegremente ao lado, certificando-se de que jamais 
entraria neste mundo sem a barba feita. Finalmente passou pela sua 
transportadora de oito pés de comprimento, cheia de borracha líquida. Os 
sussurros de Zooey não estavam conseguindo abrir a maioria das janelas 
do cofre. Contrariado, ele estava! Talvez um sussurro pareça pequenino, e 
desimportante, inconclusivo; “Não pude chegar suficientemente perto”. Ele foi 
para o portal mais alto, onde esperava não haver janelas quadradas e baixas. 
E como tudo isto parecesse um pouco lamacento demais para nada, Zooey 
encontrou uma entrada, mas ficou entediado com suas amplas superfícies, 
como um ninho de elefante gigante. Encheu o ninho alto e lamacento com 
materiais bonitos, mas para seu menor desgosto, estava tudo vazando. Antes 
de tudo, ele estaria perdendo um ano de vida adulta. De jeito algum! Ele 
abominava ficar olhando para aviões brilhantes mutilados por pilhas de merda 
escura e veias de esgoto fumegante, mas foi incapaz de soerguer-se de novo 
através do portal. Pulou enquanto ouvia através de uma parede de nuvens 
tremendamente magnéticas, que ouvia apenas.



irpae

 “Ei,” pensou Zooey, “então eles detestam ter de gritar através desse 
cobertor! eles dizem que têm que, ou eles quase esqueceram o fim.”
Zooey nunca mais voltou ao cofre novamente, cheio de tristeza, ele deixaria de 
novo de receber os mesmos princípios, e por causa de seu vazio, pegou dez 
latas de larvas para arrumar as coisas livres, como bolas de cristal. Ele odiava 
aquelas latas grandes para soltar as coisas, como bolas de cristal.
Depois que ele abandonou a maioria das volumosas latas, menos uma (“sem 
dúvida estava lá após o meu retorno”, pensou Zooey), achou incluída ‘no corpo 
do recipiente’ uma inscrição digital, não mencionando “vomitar” terrivelmente 
gravado como fino ASCII. 
“Sim, eles vão agitá-lo mais tarde”, pensou ele, “para saber se é uma” cura 
“obscura entre outras coisas,” porque ele vai se lembrar disso; se ele não 
cheirar daquela lata sem a marca da ‘cura’, ele vai estar se apresentando a um 
destino incerto, mais tarde e mais cedo
 Claro, era uma “cura” obscura, então Zooey decidiu prosseguir e 
cuspir nela, para fazê-la perder esse sentido bastante desagradável que lhe 
faltava (a visão única de adesivos, parafusos, pregos, discos rígidos, ferrolhos 
e cadeados oleosos congelados), mas começou um pouco tarde demais. “Este 
é o motor mais maçante que eu já ouvi!” pensou Zooey. “A maneira como eles 
estão abrindo o diafragma!”
Isso não pode ser o próximo! Ele certamente será um deus menor, suas 
trilhagens escurecidas pelos gritos do que ele será então: um byte irregular, 
em mega execução cruzada na direção desta nuvem horrível.
Antes de todo esse tempo perdido e desaparecido, ele tinha dúvidas sobre 
se deveria sair da nuvem para sempre, mas, vivas para o Zooey sortudo! Tudo 
o que ele tirou de lá foi uma emergência, pois se lembrou de um pensamento 
enorme, enlameado, que ele deixou para morrer em uma prateleira; ele 
esperava não ser capaz de matá-lo novamente: ele conseguiu o seu pior 
ataque de sempre, sequíssimo, ele se rejuvenesceu com a novidade, publicou 
nas matrizes, quando um espírito muito rico levantou-se e aplaudiu. “Vai, lá 
onde brincar por aí tem função!” Zooey pensou consigo mesmo abruptamente.
 “Eles me avisaram para voltar mais tarde!” ele raramente se tinha 
em baixa conta (embora ele sempre temesse isso), mas no mais das vezes, se 
elogiava moderadamente, o suficiente para perseguir as rugas de seu sorriso. 
Sorriso que mais tarde congelou, a partir de uma longa queda; ele queria 
acabar com ela, mas achou-a uma queda muito longa; “VOMITA ISSO” sua 
mente horrível gritou.



izo

 “Bem, eles vão vomitar um pouco,” pensou Zooey “, mas se der uma 
sensação de encolhimento, não vamos vomitar muito, mesmo se isso me 
fizer pular pelas janelas: tão perto e vamos ser chutados para fora da nuvem, 
nós fazemos questão de que isto nunca aconteça! “ Ele vomitou muito e se 
dizia despreocupadamente: “Isso é incontável! É inumerável!” Agitando suas 
entranhas em cascata sobre suas partes inferiores, dormentes, uma forma de 
encolhimento; mas fortemente aborrecido por perder o que deixou para trás 
como um conceito colorido.

Então ele parou de contar, mas não muito mais tarde abriu uma lata de 
cerveja.

Início da parte nenhuma.
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Where the hell in the room 
were you yesterday when 
they shot everyone when 
your song was on.

Onde diabos na sala você 
estava ontem quando eles 
atiraram em todos quando 
sua música estava no ar.

Only mentions the 
occasional travels and you 
can render the specifics.

Apenas menciona as 
viagens ocasionais e 
você pode processar os 
detalhes.

Not much time to shoot 
him, he was just in time 
to watch my thinking as a 
whole.

Não tinha muito tempo 
para matá-lo, ele chegou 
bem  a tempo de ver o 
meu pensamento como 
um todo.
Can we continue to be out 
of my ass?

Podemos continuar a me 
deixar em paz?

Schatz, where can I get any 
territorial music from?

Schatz, onde posso obter 
qualquer música territorial?

It’s in her nose.

É no nariz dela.

Tomorrow is a gun.

Amanhã é uma arma.

Who wants to see your 
back?

Quem quer ver as suas 
costas?

And say something to 
something so something 
will appear.

E dizer algo para algo e 
fazer algo aparecer.

You can’t find it on the 
blackberry and what is 
that you can’t find on it, 
a blackberry, as it will get 
errors.

Você não pode encontrar 
isso no blackberry e o 
que é que você não pode 
encontrar nisso, num 
blackberry, já que ele vai 
ter erros.

Avenue all wrong, I go 
around all the ride. I 
shouldn’t have crowned all 
on denial.

Avenida tudo errado, eu 
vou ao redor de todo o 
passeio. Eu não deveria ter 
coroado tudo na negação.

In an art of art and in what 
is the best at the meetings 
here we are on the wall 
with the prettiest of them 
all.

Na arte da arte e no que é 
melhor nas reuniões aqui 
estamos na parede com o 
mais bonito de todos eles.

You are so good and there 
was really something. 
wrong, HHL is really really 
a simple thing.

Você é tão bom/boa e 
havia realmente alguma 
coisa errada, HHL é 
realmente uma coisa 
simples.

Automatically al services 
are all different matter. My 
servers are the service, 
okay?

Automaticamente 
todos os serviços são 
coisas diferentes. Meus 
servidores são o serviço, 
ok?
I’m not going to be 
bitching about the 
greatest thing. You are 
absolutely not.

Eu não vou ficar 
reclamando sobre a 
melhor coisa. Você 
absolutamente não o é.

Anywhere in the Sheraton, 
You are asked how you 
are? Correct answer is yes 
or no?

Perguntarão a Voce ‘how 
you are’ em qualquer lugar 
no Sheraton. A resposta 



correta é sim ou não?

... you that there is an 
illusion of moving. Until the 
painkillers wear off.

... você que aí  há uma 
ilusão de movimento. 
Até passar o efeito dos 
analgésicos.

Fixed it but doesn’t matter, 
I’m gonna die from all this 
absence.

Consertei, mas não 
importa, eu vou morrer de 
toda esta ausência.

Are you part of God?

Você faz parte de Deus?

It was a list of all the 
included, way short.

Era uma lista de todos os 
incluídos, curta.

Jjust saw my dad window 
shopping. 20 And about.

Aacabei de ver meu pai 
olhando vitrines. 20, e por 
aí.

Is enoughism the right 
approach? Is negative the 
play to play?

Será o “bastantismo” a 
abordagem correta? O 
negativo é o jogo a jogar?

They will get fat and 
almost unhappy. I woke up 
& got that in most “happy” 
cases you can only take 
what you can carry.

Eles vão ficar gordos e 
quase infelizes. Eu acordei 
e percebi que na maioria 
dos casos “felizes” você 
só pode levar o que você 
puder carregar.

Excess needs?

Necessidades em excesso?

Alll five off the mosquito 
libido.

Tooodos cinco fora da 
libido mosquito.

Screwdriver in my book of 
December. Sempre.

Chave de fenda no meu 
livro dedezembro. Sempre.

Can’t go as far as I’m aware 
of the gulf-stream.

Não posso ir tão longe 
enquanto for ciente da 
Corrente do Golfo.

We are involved in any 
further marriage and never 
know any better.

Estamos envolvidos em 
algum futuro casamento e 
não nunca sabemos coisa 
alguma.

Can write like a few few fro 
pro patriarch. No matter 
that the style is a clock and 
cock murder shit..

Pode escrever como 
alguns poucos fro pro 
patriarca. Não importa que 
o estilo seja um relógio e 
merda assassina de pau.

If I sink any deeper, I’ll 
loose my voice.

Se eu afundar mais fundo 
vou perder a voz.

Various Tweets

Sufferice - Varoius locations, 2010 - 2011
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Um artista da fome

Franz Kafka

traduzido por Modesto Carone.

 Nas últimas décadas o interesse pelos artistas da fome diminuiu 
bastante. Se antes compensava promover, por conta própria, grandes 
apresentações desse gênero, hoje isso é completamente impossível. Os 
tempos eram outros. Antigamente toda a cidade se ocupava com os artistas 
da fome; a participação aumentava a cada dia de jejum; todo mundo queria 
ver o jejuador no mínimo uma vez por dia; nos últimos, havia espectadores 
que ficavam sentados dias inteiros diante da pequena jaula; também à noite 
se faziam visitas cujo efeito era intensificado pela luz de tochas; nos dias de 
bom tempo a jaula era levada ao ar livre e o artista mostrado especialmente 
às crianças. Embora para os adultos ele não passasse de um divertimento, no 
qual tomavam parte por causa da moda, as crianças olhavam com assombro, 
de boca aberta, uma segurando a mão da outra por insegurança, aquele 
homem pálido, de malha escura, as costelas extremamente salientes, que 
desdenhava até uma cadeira para ficar sentado sobre a palha espalhada 
no chão: ora ele acenava polidamente com a cabeça, ora respondia com 
um sorriso forçado às perguntas, esticando o braço pelas grades para que 
apalpassem sua magreza e merguIhando outra vez dentro de si mesmo, 
sem se importar com ninguém, nem mesmo com a batida do relógio — tão 
importante para ele e a única peça que decorava a jaula —, mas fitando o 
vazio com os olhos semicerrados e bebericando de vez em quando água de 
um copo minúsculo para umedecer os lábios. 
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 Além dos espectadores que se revezavam, havia ali também 
vigilantes escolhidos pelo público — em geral, curiosamente, açougueiros, 
sempre três ao mesmo tempo, e que assumiam a tarefa de observar dia 
e noite o artista da fome para que ele não se alimentasse por algum 
método oculto. Mas isso era apenas uma formalidade introduzida para 
tranquilizar as massas, pois os iniciados sabiam muito bem que o jejuador, 
durante o período de fome, nunca, em circunstância alguma, mesmo sob 
coação, comeria alguma coisa, por mínima que fosse: a honra da sua arte o 
proibia. Sem dúvida nem todo vigilante podia entender isso; havia muitas 
vezes grupos de vigia que à noite exerciam com muita displicência o seu 
papel, reunindo-se de propósito num canto distante, onde mergulhavam 
no jogo de cartas com a intenção manifesta de conceder ao artista da 
fome um descanso durante o qual, no seu modo de ver, ele podia lançar 
mão de provisões secretas. Nada atormentava tanto o jejuador quanto 
esses vigilantes; eles turvavam seu estado de ânimo e tornavam o jejum 
terrivelmente difícil; às vezes, superando a fraqueza, ele cantava, enquanto 
tinha forças, no período de vigia, para mostrar às pessoas como era injusto 
suspeitarem dele. Mas isso pouco ajudava, porque então eles se admiravam 
da sua destreza para comer até cantando. Para ele eram muito preferíveis os 
vigilantes que se sentavam bem junto às grades, não se contentavam com 
a fosca iluminação noturna da sala e faziam incidir sobre o jejuador os raios 
de lanternas elétricas de bolso que o empresário punha à sua disposição. 
A luz crua não o incomodava de modo algum; embora não pudesse dormir, 
sempre cochilava um pouco com qualquer luminosidade e a qualquer hora, 
mesmo na sala superlotada e barulhenta. Com esses vigilantes estava sempre 
pronto a passar a noite toda em claro, a trocar gracejos com eles, contar-lhes 
histórias da sua vida errante e depois escutar as deles — tudo para mantê-
los despertos, para poder provar-lhes que não tinha nada comestível na jaula 
e que jejuava como nenhum deles seria capaz. Mas era de manhã que ficava 
mais feliz do que nunca, pois então, por sua conta, era servido aos vigilantes 
um café da manhã suculento, ao qual eles se atiravam com o apetite de 
homens sadios depois de uma noite de trabalhosa vigia. Na realidade não 
faltavam pessoas que queriam ver nessa refeição uma influência indevida 
sobre os vigilantes; mas isso era ir longe demais, e quando perguntavam a 
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elas se porventura queriam assumir a vigilância noturna em nome da causa e 
sem o café da manhã, elas torciam a cara e conservavam suas suspeitas. 
 Isso no entanto já fazia parte das suspeitas inerentes à profissão do 
artista da fome. Ninguém estava em condições de passar todos os dias e 
noites ininterruptamente a seu lado como vigilante, portanto ninguém era 
capaz de saber, por observação pessoal, se o jejum fora realmente mantido 
sem falha e interrupção; só o artista podia saber isso e ser o espectador 
totalmente satisfeito do próprio jejum. Entretanto ele nunca estava satisfeito 
por outro motivo: talvez não fosse em virtude do jejum que estives-se tão 
magro — a tal ponto que muitos, lamentando-se por causa disso, tinham 
que se afastar das apresentações porque não conseguiam suportar aquela 
visão — mas sim em virtude da insatisfação consigo mesmo. É que só ele 
sabia — só ele e nenhum outro iniciado — como era fácil jejuar. Era a coisa 
mais fácil do mundo. Ele não o ocultava, mas não acreditavam nele; no 
melhor dos casos consideravam-no modesto, no geral porém um faroleiro 
ou simples farsante, para quem o jejum era fácil porque ele conhecia a 
maneira de torná-lo fácil e ainda por cima tinha o topete de o admitir só 
pela metade. He era obrigado a aceitar tudo isso, mas no correr dos anos 
se acostumou; no entanto a insatisfação o roía por e dentro nem uma 
única vez, depois de qualquer período de fome — tinham de conceder-
lhe esse crédito —, deixara espontaneamente a jaula. O empresário havia 
fixado em quarenta dias o prazo máximo de jejum, acima disso ele nunca 
deixava jejuar nem nas grandes cidades do mundo — e isso por um bom 
motivo. A experiência mostrava que durante quarenta dias era possível 
espicaçar o interesse de uma cidade através de uma propaganda ativada 
gradativamente, mas depois disso o público falhava e se podia verificar 
uma redução substancial da assistência; naturalmente existiam neste ponto 
pequenas diferenças segundo as cidades e os países, mas como regra 
quarenta dias eram o período máximo. Sendo assim, no quadragésimo dia 
eram abertas as portas da jaula coroada de flores, uma plateia entusiasmada 
enchia o anfiteatro, uma banda militar tocava, dois médicos entravam 
na jaula para proceder às medições necessárias no artista da fome, os 
resultados eram anunciados à sala por um megafone e finalmente duas 
moças, felizes por terem sido as sorteadas, ajudavam o jejuador a sair da 
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jaula, descendo com ele alguns degraus de escada até uma mesinha onde 
estava servida uma refeição de doente cuidadosamente selecionada. E 
neste momento o artista da fome sempre resistia. Na verdade colocava 
voluntariamente os braços ossudos nas mãos das jovens que se curvavam 
sobre ele, mas não queria se levantar. Por que parar justamente agora, 
depois de quarenta dias? Ele poderia aguentar ainda muito tempo, um 
tempo ilimitado; por que suspender agora, quando estava no melhor, isto 
é, ainda não estava no melhor do jejum? Por que queriam privá-lo da glória 
de continuar sem comer, de se tornar não só o maior jejuador de todos 
os tempos — coisa que provavelmente já era — mas também de superar 
a si mesmo até o inconcebível, uma vez que não sentia limites para a sua 
capacidade de passar fome? Por que essa multidão, que fingia admirá-
lo tanto, tinha tão pouca paciência com ele? Se ele aguentava continuar 
jejuando, por que ela não suportava isso? Além do mais ele estava cansado, 
bem assentado sobre a palha e devia endireitar o corpo todo e caminhar 
até a comida: só de pensar nela sentia náuseas, cuja exteriorização porém 
ele reprimia a custo só em consideração às damas. E erguia a vista para 
os olhos das moças na aparência tão amáveis, mas na verdade tão cruéis, 
e balançava a cabeça excessivamente pesada sobre o pescoço fraco. Mas 
então acontecia o mesmo de sempre. O empresário chegava e sem dizer 
uma palavra — a música tornava qualquer discurso impossível — levantava 
os braços sobre o artista da fome, como se convidasse o céu a contemplar 
sua obra sobre a palha, este mártir digno de compaixão — que o artista 
da fome de fato era, mas num sentido muito diferente; agarrava-o pela 
cintura delgada, com um cuidado exagerado, como se quisesse fazer 
acreditar que tinha de lidar aqui com uma coisa muito quebradiça e — não 
sem sacudi-lo um pouco às escondidas, de tal forma que o artista da fome 
balançava descontrolado de um lado para outro com as pernas e o tronco 
— entregava-o às jovens que nesse ínterim tinham ficado mortalmente 
pálidas. Aí então o jejuador tolerava tudo: a cabeça caía sobre o peito, 
como se tivesse rolado para lá e ficasse ali sem explicação; o corpo estava 
esvaziado; as pernas, para se sustentarem, apertavam-se uma contra a outra 
na altura dos joelhos, raspando o chão como se ele não fosse o verdadeiro 
— este elas ainda procuravam; e o peso inteiro do corpo, embora bem 
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pequeno, recaía sobre uma das damas que, buscando ajuda, com o fôlego 
entrecortado — não tinha imaginado desse jeito a missão honorífica —, 
esticava o mais que podia o pescoço para livrar pelo menos o rosto do 
contato com o artista da fome. Mas depois, como não o conseguisse e a 
companheira, mais feliz que ela, não ia em seu socorro — contentando-se em 
transportar, trêmula, a mão do jejuador, esse pequeno feixe de ossos, sob o 
riso deliciado da sala —, rompia no choro e precisava ser substituída por um 
criado havia muito tempo preparado para isso. Em seguida vinha a refeição, 
na qual o empresário fazia o artista da fome engolir alguma coisa durante um 
semissono de desmaio em meio a uma conversa divertida que devia desviar 
a atenção do estado do artista; depois era erguido um brinde ao público, 
supostamente soprado pelo jejuador ao empresário; a orquestra reforçava 
tudo com uma grande fanfarra, as pessoas se dispersavam e ninguém tinha 
o direito de ficar insatisfeito com o acontecimento — ninguém a não ser o 
artista da fome, só ele, sempre. 
 Assim viveu muitos anos, com pequenas pausas regulares de 
descanso, num esplendor aparente, respeitado pelo mundo mas, apesar 
disso, a maior parte do tempo num estado de humor melancólico, que se 
tornava cada vez mais sombrio porque ninguém conseguia levá-lo a sério. 
Aliás, com o que poderia ser consolado? O que lhe restava desejar? E se 
alguma vez uma pessoa bem-intencionada se compadecia dele e queria 
explicar que sua tristeza provavelmente vinha da fome, podia acontecer 
— em especial no estágio avançado do jejum — que respondesse com um 
acesso de fúria e começasse a sacudir as grades como um animal, para susto 
de todos. Mas para esses estados o empresário dispunha de um castigo que 
gostava de aplicar. Desculpava o artista perante o público reunido, admitia 
que só a irritabilidade provocada pelo jejum — facilmente compreensível 
por pessoas bem alimentadas — tornava perdoável o comportamento do 
jejuador; nesse contexto acabava se referindo também à afirmação do artista 
da fome — igualmente merecedora de um esclarecimento — de que poderia 
jejuar muito mais ainda do que jejuava; elogiava a elevada ambição, a boa 
vontade, a grande negação de si mesmo que sem dúvida estavam contidas 
nessa afirmação; mas depois procurava refutá-la, pura e simplesmente, 
mostrando fotografias — que eram vendidas naquela hora —, pois nas 
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imagens se via o artista da fome, no quadragésimo dia de jejum, quase 
extinto de inanição. Essa distorção da verdade, de resto bem conhecida, 
mas sempre enervante, era demais para o jejuador. O que era consequência 
do encerramento prematuro do jejum se apresentava aqui como sua causa! 
Era impossível lutar contra essa incompreensão, contra esse mundo de 
insensatez. Embora sempre tivesse ouvido de boa-fé o empresário, quando 
as fotografias apareciam ele largava das grades da jaula, às quais estivera 
ansiosamente grudado, e afundava outra vez na palha, soluçando; e então o 
público, acalmado, podia aproximar-se e examiná-lo. 
 Quando as testemunhas se recordavam dessas cenas, alguns anos 
mais tarde, muitas vezes não compreendiam a si mesmas. Pois nesse meio-
tempo interveio a virada já referida; isso aconteceu quase de repente; devia 
haver motivos mais profundos, mas quem iria se preocupar em descobri-
los? Seja como for, o mimado artista da fome se viu um dia abandonado 
pela multidão ávida de diversão que preferia afluir a outros espetáculos. 
O empresário percorreu novamente com ele meia Europa para ver se aqui 
e ali não se reencontrava o antigo interesse; tudo inútil; como se fosse por 
um acordo secreto, em toda parte havia se estabelecido uma repulsa contra 
o espetáculo da fome. É evidente que na realidade isso não poderia ter 
sucedido de repente e recordava-se agora, com atraso, de muitos presságios 
que na época da embriaguez do triunfo não tinham sido suficientemente 
respeitados, nem suficientemente reprimidos; mas agora já era tarde 
demais para fazer alguma coisa. Certamente os bons tempos do jejum um 
dia também voltariam, mas para os que viviam naquela época isso não era 
um consolo. O que o artista da fome podia então fazer? Quem tinha sido 
aclamado por milhares de pessoas não podia exibir-se em barracas nas 
pequenas feiras, e para adotar outra profissão o artista estava não só muito 
velho, mas sobretudo entregue com demasiado fanatismo ao jejum. Sendo 
assim, demitiu o empresário, companheiro de uma carreira incomparável, e 
se empregou num grande circo; para poupar a própria suscetibilidade, nem 
olhou as condições do contrato. 
 Um grande circo, com seus inúmeros homens, animais e aparelhos 
que sem cessar se recompõem e se completam, pode utilizar qualquer um a 
qualquer hora, mesmo um artista da fome — naturalmente se as pretensões 
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dele forem modestas; além disso, neste caso particular não era apenas o 
próprio jejuador a ser engajado, mas também o seu nome antigo e famoso; 
de fato não se podia dizer, dada a peculiaridade da sua arte — que com o 
avanço da idade não diminuía —, que o veterano artista, passado o auge 
da sua capacidade, queria se refugiar num posto tranquilo do circo; pelo 
contrário, o artista da fome garantia que jejuava tão bem quanto antes, o 
que era perfeitamente digno de fé; afirmava até que, se o deixassem fazer 
sua vontade — e isso lhe prometeram logo —, desta vez ia encher o mundo 
de justificado espanto; uma declaração, contudo, que só provocou um 
sorriso nos especialistas, cientes do espírito da época que, no seu zelo, o 
artista da fome facilmente esquecia. 
 Mas no fundo o jejuador também não deixou de perceber as 
condições reais e considerou natural que ele não fosse colocado com sua 
jaula, como número de destaque, no centro do picadeiro, mas sim fora, 
num lugar aliás bastante acessível, situado perto dos estábulos. Cartazes 
grandes e coloridos emolduravam a jaula e anunciavam o que podia ser visto 
nela. Quando o público, nos intervalos do espetáculo, se comprimia junto 
às estrebarias para visitar os animais, era quase inevitável que passassem 
diante do artista da fome e parassem um pouco; talvez permanecessem 
ali por mais tempo se a multidão que vinha atrás, sem entender aquela 
parada no meio do caminho aos estábulos, não tornasse im-possível 
uma observação mais prolongada e tranquila. Esse também era o motivo 
pelo qual o jejuador tremia ao pensar naquelas horas de visita, que ele 
naturalmente desejava como meta da sua vida. Nos primeiros tempos mal 
podia esperar os intervalos entre as apresentações; encantado, dirigia o 
olhar para a multidão que se aproximava, até que logo — nem mesmo o 
autoengano mais pertinaz e quase consciente resistia às experiências — se 
convenceu de que o objetivo daquelas pessoas era sempre, sem exceção, 
visitar os estábulos. O mais belo continuava sendo essa visão à distância. 
Pois assim que os visitantes se aproximavam dele, ensurdeciam-no os gritos 
e xingamentos dos dois partidos que sem cessar se formavam — o daqueles 
que queriam vê-lo confortavelmente (tornou-se em breve o mais penoso para 
o artista da fome), não por compreensão, mas por capricho e teimosia; e o 
daqueles que queriam ir diretamente às estrebarias. Passada a grande turba, 
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chegavam os retardatários, mas mesmo estes, a quem nada mais impedia 
de ficar ali quanto tempo quisessem, apertavam o passo e iam direto, quase 
sem olhar para o lado, a fim de chegar em tempo de ver os animais. E não 
era um acaso muito frequente que um pai de família viesse com seus filhos, 
apontasse o dedo para o jejuador, explicasse em detalhe do que se tratava, 
contasse coisas de anos passados, quando presenciara apresentações 
semelhantes, mas incomparavelmente mais grandiosas, e as crianças, em 
vista do seu preparo insuficiente na escola e na vida, continuavam sem 
entender — o que significava para elas passar fome? — mas traíam no brilho 
dos seus olhos perscrutadores algo dos novos tempos vindouros e mais 
elementes. Talvez — dizia às vezes o jejuador a si mesmo — tudo melhorasse 
um pouco, se o local da sua exibição não estivesse tão perto dos estábulos. 
Então a escolha seria mais fácil para as pessoas, sem falar que as exalações 
das estrebarias, a inquietação dos animais à noite, o transporte dos pedaços 
de carne crua para as feras, os rugidos durante a alimentação o feriam e 
deprimiam constantemente. Mas ele não ousava comunicar aquilo à direção; 
pois ainda assim agradecia aos animais a multidão de visitantes, entre os 
quais se podia encontrar aqui e ali algum destinado a ele. Como saber em 
que lugar o esconderiam se ele quisesse lembrar aos outros sua existência e 
com isso — pensando bem — que era apenas um obstáculo no caminho aos 
estábulos? 
 De qualquer forma um pequeno obstáculo, um estorvo que se 
tornava cada vez menor. As pessoas acostumavam-se à estranheza de se 
querer chamar a atenção para um artista da fome nos tempos atuais e esse 
hábito lavrava a sentença contra ele. O jejuador podia jejuar tão bem quanto 
quisesse — e ele o fazia — mas nada mais podia salvá-lo: passavam reto 
por ele. Tente explicar a alguém a arte do jejum! Não se pode explicála 
para quem não a sente. Os belos cartazes ficaram sujos e ilegíveis, foram 
arrancados, não ocorreu a ninguém substituílos; a pequena tabela com o 
número dos dias de jejum, que nos primeiros tempos era cuidadosamente 
renovada, continuava a mesma há muito tempo, pois após as primeiras 
semanas os próprios funcionários não quiseram mais se dar nem a este 
pequeno trabalho; assim o artista da fome continuou jejuando como um 
dia sonhara, e isso não representava nenhum grande esforço para ele, tal 
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como havia previsto. Mas ninguém contava os dias, ninguém, nem mesmo 
o jejuador conhecia a extensão do seu desempenho, e seu coração ficou 
pesado. E quando certa vez, nesse tempo, um ocioso se deteve diante da 
jaula, escarneceu da velha cifra na tabela e falou de embuste, essa foi, à 
sua maneira, a mais estúpida mentira que a indiferença e a maldade inata 
puderam inventar, já que não era o artista da fome quem cometia a fraude — 
ele trabalhava honestamente — mas sim o mundo que o fraudava dos seus 
méritos. 
 Passaram-se ainda muitos dias e até isso chegou ao fim. Certa vez 
um inspetor notou a jaula e perguntou aos serventes por que deixavam sem 
uso aquela peça perfeitamente aproveitável com palha apodrecida dentro; 
ninguém sabia, até que um deles, com a ajuda da tabuleta, se lembrou do 
artista da fome. Levantaram a palha com ancinhos e encontraram nela o 
jejuador. 
 — Você continua jejuando? — perguntou o inspetor. — Afinal 
quando vai parar? 
 —Peço desculpas a todos — sussurrou o artista da fome; só o 
inspetor, que estava com o ouvido colado às grades, o entendia. 
 —Sem dúvida — disse o inspetor, colocando o dedo na testa, para 
indicar aos funcionários, com isso, o estado mental do jejuador. — Nós o 
perdoamos. 
 —Eu sempre quis que vocês admirassem meu jejum — disse o artista 
da fome. 
 —Nós admiramos — retrucou o inspetor. — Por que não haveríamos 
de admirar? 
 —Mas não deviam admirar — disse o jejuador. 
 —Bem, então não admiramos — disse o inspetor. — Por que é que 
não devemos admirar? 
 — Porque eu preciso jejuar, não posso evitá-lo — disse o artista da 
fome. 
 — Bem se vê — disse o inspetor. — E por que não pode evitá-lo? 
 — Porque eu — disse o jejuador, levantando um pouco a cabecinha 
e falando dentro da orelha do inspetor com os lábios em ponta, como se 
fosse um beijo, para que nada se perdesse. — Porque eu não pude encontrar 
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o alimento que me agrada. Se eu o tivesse encontrado, pode acreditar, não 
teria feito nenhum alarde e me me empanturrado como você e todo mundo. 
 Estas foram suas últimas palavras, mas nos seus olhos embaciados 
persistia a convicção firme, embora não mais orgulhosa, de que continuava 
jejuando. 
 — Limpem isso aqui! disse o inspetor, e enterraram o artista da fome 
junto com a palha. 
 Mas na jaula puseram uma jovem pantera. Era um alívio sensível até 
para o sentido mais embotado ver aquela fera dando voltas na jaula tanto 
tempo vazia. Nada lhe faltava. O alimento de que gostava, os vigilantes 
traziam sem pensar muito; nem da liberdade ela parecia sentir falta: aquele 
corpo nobre, provido até estourar de tudo o que era necessário, dava 
a impressão de carregar consigo a própria liberdade; ela parecia estar 
escondida em algum lugar das suas mandíbulas. E a alegria de viver brotava 
da sua garganta com tamanha intensidade que para os espectadores não era 
fácil suportá-la. Mas eles se dominavam, apinhavam-se em torno da jaula e 
não queriam de modo algum sair dali. 
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Boucalais

Various Artists

Boucalais is a mobile studio
Boucalais is a walking trail from Boulogne-sur-Mer to Dunkirk via Calais which 
Various Artists has travelled several times a year for seven years. The trail is a 
studio where a number of VAs revise their work or where new work is created.
The creations are poetic expressions on the road, as it were, and which – given the 
mobile context – are necessarily on a small scale or ‘light’. 
The Boucalais project pays homage to the artist-collector who, in the course 
of his journey, assembles a collection of objects and observations, which will – 
sometimes literally – be dragged back to his studio as so many installations and 
‘objets trouvés’. At the same time, the work is often intangible and only lives on 
in documentary form. Since, in the case of VA, the journey is largely equivalent to 
the studio, this collection of objects, routines and documentation is used as raw 
material/ oxygen/ basic component for (artistic) creation ‘en route’.

Boucalais is a format or work method
Boucalais started in 2005 as a fixed walking trail, and grew over the years to 
a format, a state of mind inviting the VA to develop, revise and renew their 
work methods and preconceptions. The walking format challenges the artist’s 
production mechanisms, and makes room for another interpretation of what 
constitutes artistic work. At times, the work is no more than a distinctive mark or a 
trace on the trail. The VA are thus continuously led to adapt their idea of creation 
and constantly develop different work methods.

Boucalais is a performance on the road
Boucalais can also be seen as a real-time performance, a performed creative 
process out of which work emerges that is shown either en route or at predefined 
locations along the trail: interventions on the roadside and routines in hotel rooms 
are subtle installations and markings executed by VA, but without an audience 
consciously looking on. These are but small interventions in the landscape, 
fragments of songs by a singer-songwriter, anonymous witnesses who return every 
day for this temporary artist-walker. 
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BOUCALAIS

Various Artists

Boucalais é um ateliê móvel 
Boucalais é uma trilha que se percorre a pé de Boulogne-sur-Mer a Dunkerque, via 
Calais, por onde Various Artists viajou várias vezes por ano durante sete anos. 
A trilha é um ateliê onde um número de VAs revisa seu trabalho ou onde uma nova 
obra é criada. As criações são ‘expressões poéticas na estrada’, por assim dizer, 
e dado o seu contexto móvel - são, necessariamente, de pequena escala ou ‘light’.
O projeto Boucalais presta homenagem ao artista coletor que, no curso de sua 
jornada, reúne uma coleção de objetos e observações que serão – às vezes 
literalmente – arrastados para o seu ateliê, como tantas instalações e ‘objetos 
achados’. Ao mesmo tempo, o trabalho é muitas vezes intangível e vive apenas em 
formato documental. Uma vez que, no caso de VA, a viagem é em grande parte 
equivalente ao ateliê em si, essa coleção de objetos, rotinas e documentação 
é utilizada como matéria-prima / oxigênio / componente básico para a criação 
(artística) ‘a caminho’.

Boucalais é um formato ou método de trabalho
Boucalais teve seu início em 2005 como uma trilha fixa e ao longo dos anos 
tornou-se um formato, um estado de espírito que convida o VA a desenvolver, 
revisar e renovar seus métodos de trabalho e preconceitos. O formato ‘em 
andamento’, ‘caminhante’, desafia os mecanismos de produção do artista e abre 
espaço para outras considerações sobre o quê constitui o trabalho de arte. Muitas 
vezes a obra não é mais do que uma marca distintiva ou um traço sobre a pista. 
Os VA são continuamente induzidos a adaptar a sua ideia de criação e a 
desenvolver métodos de trabalho diferentes.

Boucalais é uma performance na estrada
Boucalais também pode ser entendido como uma performance em tempo real, 
a realização de processo criativo a partir do qual emerge a obra, que é mostrada no 
decurso da caminhada ou em locais pré-definidos ao longo da trilha: intervenções 
na beira da estrada e rotinas em quartos de hotel são instalações sutis e marcas 
realizadas por VA, mas não sob o olhar consciente de uma audiência. São apenas 
pequenas intervenções na paisagem, fragmentos de canções de um 
cantor-compositor, testemunhas anônimas que voltam todos os dias para este 
passageiro artista-caminhante.
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Morice de Lisle/Paulo Sudo - Boucalais, 2011
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Colour Me #14

Cindy Janssens - Boucalais, 2011
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Christl Coppens - Boucalais, 2011

collage, 19,5/8,3 cm
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Valereson da Silva - São Paulo, 2012
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Valereson da Silva - São Paulo, 2012

pearls, needles on wax, 10/9/17 cm
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Trudo Engels, Diederick Dewaere - Kortrijk, 1991
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Various Artists

1982
East Meets West / Leste encontra Oeste - Trudo Engels with (a.v.: Claude Yande, Dirk Paesmans 
and Koen Theys) - Performance - Royal Academy of Fine Arts (KASK), Ghent, Belgium.
Performance in front of the Academy building, dressed in white, tied to a plinth, beaten with animal guts.

Blanco - V-Side with (a.v.: Dirk Paesmans, Koen Theys) and Trudo Engels (miscredited as Frank 
Theys [a.v.].) - Performance - Galerie Blanco, Antwerp, Belgium.
“Laying in the gutter outside the gallery with shortwave radios tied to their head.”, 18 June 1982, clubmoral.com.

Onmacht / Impotência - Alma R., Trudo Engels (A.R./T.E.) - Performance - Club Moral, Borgerhout, 
Belgium.
Onmacht was performed live in Club Moral, Antwerp on 15 November 1982, on the occasion of “Objective 
Normandy”.
“In this performance in Club Moral he performed a ritual of transformation by pulling the skin of a goat’s head over 
another goat’s head, recreating an object that would play a role in some of his later work as well”, clubmoral.com.

1983
Macht / Poder - Alma R., Trudo Engels (A.R./T.E.) - Performance, -Limelight, Kortrijk, Belgium.
Macht was performed live at Limelight, Kortrijk on 6 March 1983, on the occasion of the “Nacht van de 
Industrie”, an industrial music festival. 
“Apart from A.R./T.E., La Drôlesse, Angst, Club Moral and Einstürzende Neubauten also played”, clubmoral.com.

Macht/Onmacht - A.R./T.E. - (C-60 cassette).
“Macht Onmacht (Power/Impotence) by A.R./T.E. was released in 1983 by Trudo Engels as TX 02. It is unclear 
what TX 01 was, either a Xerox/silkscreen poster or postcard, or a live performance”, clubmoral.com - 
available as an iTunes podcast.

Spuigt Bloed en Sterft / Cuspa Sangue e Morra - Alma R., Trudo Engels (A.R./T.E.) - Performance - 
Royal Academy of Fine Arts, Ghent, Belgium.
Performed live in an abandoned factory provided as a studio by the Academy. Others on site were: (a.v.: 
Claude Yande, Koen Theys and Dirk Paesmans). We were expelled from the site after Paesmans and Theys 
tried to cremate the corpse of a dog left in a dumpster in front of the veterinary school.

Ten Velde / Nos campos - Alma R., Trudo Engels (A.R./T.E.) - Performance - V2, Den Bosch, 
Netherlands.
A legendary performance where Votnik (Paesmans, and Theys) cooked sausages made from dog meat.

Ten Velde / Spuigt Bloed en Sterft - A.R./T.E. - (C-60 cassette).
“This tape was released as ‘TX 03’, a label by Trudo Engels in May 1983. Both sides contain one live track 
with additional studio noises. A.R./T.E. used only tapes, effects and microphones. He can be considered a 
pioneer of ‘Musique Concrète’ as used by Etant Donnés in France and Nurse With Wound in the UK. Live 
performances have been very rare and usually contained a high degree of visual artwork and performance 
rituals,” clubmoral.com - available as an iTunes podcast.

Van Drang tot Dwang - Alma R., Trudo Engels (A.R./T.E.) - Installation - Club Moral, Borgerhout, 
Belgium.

Force Mental 6 - Publication by Club Moral, Borgerhout, Belgium.
“International contributions by (a.v.) AMVK, Trudo Engels, Pawel Petasz, Claude Yande, Mary Dowd, Lud 
Vandevelde, Petra Devos, La Drôlesse, Frank Pinckers, Janice Peshke, Eric Vloeberghs, Fred Bervoets, Kluuk, 
Ramon Guardans, Equinox Event, Etat Brut, DDV, Eric Verbist, Marie Kawazu, V.Side, The Good Example, 
Stocklist, Bernaded Dexters”, June 1983, clubmoral.com.

Force Mental 7 - Publication by Club Moral, Borgerhout, Belgium.
“International contributions by (a.v.) AMVK, Paul Hurst, Eric Vloeberghs, Mary Dowd, ProduKtion, Toni 



Rogerson, DDV, Ross Cannon, Ramon Guardans, Harrie de Kroon, Kees Mol, Koen Theys, Agnes De Man, 
Peter Sotos, Art Pool, Renée Baye, Nick, Laibach, Leo Steculorum, XX Century Zorro, Necronomicon, Karel 
Schoetens, Jef Lambrecht, Movement for Animal Rights, Ferre Alpaerts, C.J. Duncan, Eric Verbist, Trudo 
Engels, C.J. Van Belle, Stef Viaene, Frank Pinckers, Wirra Weltklang, Dirk Paesmans, The Good Example, 
Stocklist, Bernaded Dexters.”, clubmoral.com.

1 corps 3 - Trudo Engels & (a.v.: Patrick Bekaert) - Performance, 3 Minimal Days - Dadizele, Belgium.
“Untitled” was the graduation project of Trudo Engels and (v.a.: Patrick Bekaert) at the Royal Academy of Fine 
Arts in Ghent. They combined a performance with sculptural visual elements which established a connection 
between their training as sculptors and their future visions for their work.

1984
Dansavond / Evento de Dança - A.R./T.E. - Performance - Daizelhof, Dadizele, Belgium.
With Angst aka Dansgroep De Knol and Club Moral. The remote town of Dazidele was surprised by these 
revolutionary performances which echoed what was happening in the arts sector in the nearby cities.

Corpulair - A.R./T.E. - Installation, Concert - CCB, Antwerp, Belgium.
“Ex-V-Side and terror of the video libraries. 2 microphones / 2 figures at minimum. 1 hour of darkness, light, 
movement, excessive, tearing sounds. Performances by A.R./T.E. are rare. 13 October. The ideal opportunity. 
From the hinterland of Dadizele”, clubmoral.com
Corpulair 1-1 was performed by Trudo Engels and (a.v.: Els Huygelen) with Sigmund Und Sein Freund, Les 
Fantastiques & The Anti Group - available as an iTunes podcast.

Corpulair - A.R./T.E. - (C-60 cassette).
This set was recorded live on 13 October 1984 in the basement of the Berchem Cultural Centre in Antwerp.

1985
Corpulair - A.R./T.E. - Installation, Concert - Limelight, Kortijk, Belgium.
Corpulair 1-1 was performed by Trudo Engels and (a.v.: Els Huygelen) with Sigmund Und Sein Freund, Les 
Fantastiques & The Anti Group - available as an iTunes podcast.

Force Mental 11 - Publication by Club Moral, Borgerhout, Belgium.
“International schizophrenia-themed contributions by (a.v.) Guerilla Warfare, AMVK, Mark Devos, Wim Van 
Mulders, Johan De Boes, Asylum, Vittore Baroni, Augustinus Seghers, Devrese, Mary Dowd, Kamagurka, Graf 
Haufen, Berlin Atonal, Laibach, Till Bruggeman, Beest, Marc Bergeron, DDV, Nathalie Baye, Trudo Engels, 
Michel Deux, Guillaume Bijl, Danny Van Looy, E.K. Huckaby, Raf Bauwens, The Good Example, Stocklist, 
Bernaded Dexters.”, clubmoral.com.

25 Lives in Club Moral - Various Artists (5 x C-60 cassette, as A.R./T.E. on tape 2).
“25 Lives is an unreleased set of five C-60 cassettes documenting live concerts in Club Moral from 1981 until 
1985”, clubmoral.com.

1986
19 Enochian Keys / 19 International Bands - Various Artists (2 x C-60 cassette, as A.R./T.E. on tape 2).
“The Eighteenth Key - A.R./T.E. (B)”, clubmoral.com.

The Composer / O compositor - Trudo Engels - Prospect 3 - Ghent, Belgium.
Group exhibition, performed with (a.v.: Els Huygelen) at the opening.
The work presented in the show could be considered as an early Martaque (Vali al Khawarism, 1928 - 1994)

Prospect. 3 - publication by Daan Rau (a.v.) - Ghent, Belgium.
(a.v.: Peter Beyls, Franklin Engeln, Trudo Engels, Yves Vanpevenaege, and Jaak Vuylsteke).

Ik ben (heb) een brein / Eu sou (tenho) um cérebro - Trudo Engels & C. Parteau - Performance, 
Installation, Souvenirs van het Hart - Kanaal, Kortrijk, Belgium.
With (a.v.: Eric Sleichim, Sven Use, Walter Verdin, Els Huygelen, Wim Delvoy), Onafhankelijk Toneel Rotterdam.
A ten-day event in an old factory along the canal (later to become the Kanaal Art Foundation). Engels and 
Parteau used several virtual characters in this playful event. After the show, a chair made by C. Parteau (with a 
Braille seat) was traded in exchange for an American (chemically) self-heating canned meal.



AntiChambres - A.R./T.E. - Performance - Ghent, Belgium.
With (a.v.: Claude Yande) and Club Moral. 
AntiChambres was a response to the Chambre d’Amis exhibition of (a.v.: Jan Hoet).

1987
Minx Minus Nought - Trudo Engels + 4 - Performance, Installation, ALCHEMIE / KLAPSTUK 87 - Leuven, 
Belgium.
“Between the dance fragments, a guide leads the audience from one hall to the next. Audience members are 
thus led through the auditorium three times, where Trudo Engels is holding a biblical confusion of tongues.”, 
Pieter T’Jonck, De Standaard.

Cinq Minutes / Cinco Minutos - Trudo Engels with (a.v.: Els Huygelen) - Performance, Installation, Les 
Lundis, Brussels, Belgium.
Performances and installations by (a.v.) Patrick Vandeweyer, (a.v.: Thierry De Mey, Wim Vandekeybus), etc. in an 
abandoned military barracks at the Place Dailly, Brussels. 

Je Serais Votre Femme / Serei Sua Mulher - Trudo Engels - Installation, Il Ventuno, Hasselt.
Pencil on paper, with work by Martaque (Vali al Kwawarism).

The Anniversary / O Aniversário - Trudo Engels with (a.v.: Els Huygelen) - Installation, Performance - A.V. 
Festival Arnhem, The Netherlands.
An installation in the dark with short cut-up fragments of light and sound.

1988
B.G.s Cut-Cut-Up - Trudo Engels, Alma R. - Installation, Brion Gysin Memorial Night - Club Moral, 
Borgerhout, Belgium.
with: (a.v.: Guy Schraenen, Erik Vloeberghs, Lakoste)
“Trudo Engels and Alma R., alias A.R./T.E., guarantee elaborate image and sound experiments, and present a 
new cut-up technique they just discovered with text by Brion Gysin”, Club Moral leaflet.

Why the Big Brown Fox Jumps Over the Leasing Dog / Porque a Grande Raposa Marrom Salta 
sobre o Cão de Aluguel - Trudo Engels - Project - Brussels, Belgium.
372/580/665 cm. Wood, putty, paper. Commissioned by a leasing company.

1989
Co-founded Plateau (Performance Platform) with (a.v.: Ida De Vos) - Brussels, Belgium.

Cut-Cut-Up (Table-Music / Mesa de Música) - Trudo Engels, Alma R. - Concert, Installation - Plateau, 
Brussels, Belgium.
This conductive table with gloves attached worked with 10 different sound sources to be cut up on the spot. A 
tribute to Brion Gysin, and William S. Burroughs.

1990
M via M - Trudo Engels - Installation - Theaterhuis, Antwerp, Belgium.
372/560/658 cm. Wood, putty, paper.
A set of 24 dark pedestals, on top of which there are white plastered columns loaded with a thousand books 
with folded pages. Through narrow passages one could glimpse fragmented characters and catch some of its 
contents.

1991
VomitShow / Show de vômito - Trudo Engels, Alma R. - Performance - Plateau, Brussels.
A spoken-word performance carried out while injecting a mixture of milk and red wine that looked and 
smelled like vomit.

Tiramisu - Trudo Engels - Scenography - Chapelle des Brigittines, Brussels.
Scenography for a piece by Claudio Bernardo.

Barney (left / esquerda ) - Trudo Engels, Diederick Dewaere - Installation - Kanaal, Kortrijk, Belgium.
372/897/1,345 cm. Wood, paint, upholstery, lipstick.



Five rows of four table-like structures dangerously slanting, lined up as a line of defense. Between the tables: 
fifteen body-shaped, lipstick-coloured wooden objects, autobiographic, and mathematically referring to 
Second World War defence architecture.

1992
Low Life Collector One: Carmela Giansoldati - Trudo Engels - Installation - Plateau, Brussels, Belgium.
372/372/1,200 cm. Wood, zink, electric cable, Olivetti L37.
The metal structure included a sound system that could be controlled from an Olivetti typewriter. Each key stroke 
produced a different score.

Carmela Giansoldati - Trudo Engels - Installation - Fine Arts Centre, Brussels, Belgium.
372/372/1,200 cm. Wood, zinc, electric cable, Olivetti L37. 
“The work of performer and sculptor Trudo Engels has from the outset tended to escape the structures of generic 
definition. While his sculptures are often described as ‘architectural’, a work such as Carmela Giansoldati — for 
which he received the prize Jeune Peinture Belge (Rene Lust) in l992 – typically experiments with music, industrial 
sound and audience participation”, François Verster, London, 1997.

Trudo Engels wins the Prix de la Jeune Peinture Belge - Brussels, Belgium.

Momentum - Trudo Engels (& Blindman) - Installation - Aeronef, Lille, France.
4 saxes, 400 liters of milk, 1 ton of scrap, 3 km of elastic, lesson 23, and the weather report of December 20. 
“Between the Montagne Sainte-Victoire and the Fujiyama, the materials of Trudo Engels cross the music of Sleichim 
in poetry between silence and storm”, www.blindman.be.

Collectors Low Life / Colecionadores baixo nível - Trudo Engels, Martaque, Diederick Dewaere - 
Installation - Plateau, Brussels, Belgium.
122/168/1,220 cm. Wood, paper, chalk, photographic paper. Originally credited as Collectors Low Life.
Presentation of the drawings (printed on photographic paper) and the models of the four major installations by 
Trudo Engels.

1993
Cyriel - Martaque - Installation - Plateau, Brussels, Belgium.
372/372/372 cm. Fabric, nylon. Originally credited as Trudo Engels.
Scenography for a dance piece for pregnant a woman (Ida De Vos) by choreographer Thierry Smits.

Math Pig / Porco Matemático - Martaque - Stadsgalerij Kortrijk, Belgium.
35/23/3 cm. Salami, plasticine. Originally credited as Trudo Engels & Rebecca Glass. The artwork was destroyed by 
the gallery owner after complaints from a citizen. The piece was reproduced for “Le Château” in Sao Paulo 2012.

Sonate voor Acht Deuren / Sonata para Oito Portas - Trudo Engels (for (a.v.) Eric Sleichim) - Installation 
- Vooruit, Ghent, Belgium.
144/244/1,220 cm. Wood, paper, insulation material.
A sound environment or a labyrinth of sounds and… doors.

Les Barts - Trudo Engels - B’artcode, Arsenal, Brussels, Belgium.
122/166/488 cm. Wood, paint, paper. 
“Translations between forms or parameters often take place in his work, so that one is made into an ‘alphabet’ 
accessible in the language of another. The audience represents one of these fields”, François Verster, London, 1997.

Carmela Giansoldati - Trudo Engels - Installation - Sint Pietersabdij, Belgium.
372/372/1,200 cm. Wood, zinc, electric cable, Olivetti L37.
see above

Perfecte Dag voor Bananenvis / Um dia ideal para os peixes-banana - Martaque with Rebecca Glass - 
Article, Partis Pris 5 - Brussels, Belgium.
A rewrite of the first page from “A Perfect Day for Bananafish” by J.D. Salinger.

1994
Martaque (Vali al Khawarizm) dies at the age of 66.



Martaque (Jamilla al Khawarizm) joins Various Artists - Kortrijk, Belgium.

Momentum - Trudo Engels (& Blindman) - Installation - Kaaitheater, Brussels, Belgium.
“Making art is closely related to composing. In his paintings and installations he always starts with diagrams, 
mathematical systems, structures, and numerical codes of all kinds. He creates an abstracted story with its own 
logic that can no longer be decoded. The final image is in itself, but the work that precedes it takes years. An initial 
idea is built, refined and commemorated. Engels works on an image as he works on a score”, www.blindman.be.

Nancy Turlington - Trudo Engels, Martaque - Installation - Kanaal, Kortrijk, Belgium.
372/604/1,221 cm. Wood, sandbags, putty, upholstery.
Engels used 2,000 sandbags to construct this building-like object, as an open bunker, protective on the outside, 
soft-coated on the inside. A light wooden structure gives a “collapsible” impression and makes the whole slant to 
the left at the front and to the right at the back. The two major parts are not connected, and a passage through 
them reveals a coded message to the visitor (ref; the killing joke, a deadly sentence).

1995
Condition - Video of a.v.: Jana Sterbak by (a.v.: Ana Torfs, Jürgen Persyn).
Sculpture made by Trudo Engels. 45/45/235 cm. Metal wire.

Momentum - Trudo Engels (& Blindman) - Installation, performance - International Theatre Festival, Granada, 
Spain.
See above...

Armin Turing - First appearance - Brussels, Belgium.

Cincinnati 95 - Armin Turing - MailArt, Performance - Brussels. 288/548 cm. postcards.
Anonymously sends the first of 781 postcards to a single person.

1996
RandomJimy (Opera Secco) - Martaque and others (with a.v.: George van Dam) - KunstenFestivaldesArts, 
Brussels, Belgium.
Originally credited as Trudo Engels. 
“Engels has described how his dislike of ‘exhibition culture’ led him towards the stage, where art can be seen as 
process rather than commodity. Walking around with a stopwatch at an exhibition opening, he calculated the 
average patron’s viewing time per sculpture at 6.1 seconds, and has subsequently experimented with ways to 
avoid what he calls ‘the system of groupies, collectors and dealers’. Sculpture has to be both dematerialised and 
temporised, and the audience engaged in a far more visceral manner than before. Engels’s meeting with van Dam 
in 1992 offered a means of achieving all these requirements: the ephemeral and scenic nature of the opera secco 
is directly tailored for them. At the same time, visual output is significantly empowered and transformed by the 
addition of a potent musical dimension”. François Verster, London, 1997.
Phantom Limb, RandomJimy, A Perfect Cigarette, Hombre, Off.

1997
Me Chama De Tímido - Morice de Lisle - Performance - Various Locations.
A year long of “Abstinencism”.

1998
Opera Secco - (a.v.: George Van Dam) & Trudo Engels - Performance, Installation - FENIKS FESTIVAL 1998, 
Antwerp, Belgium.
4 new pieces from a total of 64 were produced for this Festival: Schuim (foam),...

Cincinnati 98 - Armin Turing - MailArt, Performance - Naples, Italy.
Anonymously sends the last of 781 postcards to a single person.

Afro-Orange / Afro-Laranja - Willy Depoortere - Super 8 - Windhoek, Namibia.
A trip to the Namib-Naukluft National Park results in a future project for a movie/bar.

1999
Engels founds nadine (Arts Laboratory) with (a.v.: Ferdinand du Bois) - Brussels, Belgium.



Lixo de Granada - Morice de Lisle - Performance - Various Locations.
A lifetime of scars are being counted and recounted with the creation of a tattoo to match.

laborioi - Morice de Lisle - Performance - Various Locations.
ioi \101/ business cards represents a ioi \101/ jobs.

vôo “ruelo” - Morice de Lisle - Restrictive Performance - Various locations.
Various Artists are restricted to take only ruer \222/ flights in a lifetime.

Délia Sheehy - First appearance - Brussels, Belgium.

Snow / Neve - Délia Sheehy - Video (Red Rubber Balls, c Thor) - Kaaitheater, Brussels, Belgium.

Bathroom / Banheiro - Alma R. - Installation (Red Rubber Balls, c Thor) - Kaaitheater, Brussels, Belgium.
Originally credited as Trudo Engels.

Blueprint / Plano - Willy Depoortere - Pinhole Camera, Early Studies (a.v.: Annemie Maes).
“Willy Depoortere is scrutinously examining nature in order to abstract the most basic forms and construct out of 
these blueprinted shapes a library that will set the framework for a repository out of which he will draw elements for 
his later work: \constructed realities/”, Excerpt from schoolbook, ipeapue.ue, 11 November 1999.

2000
innumerat - First appearance - Châlons-en-Champagne, France.

Blue / Azul - innumerat - video, 16’, (Richard of York, c Thor) - Châlons-en-Champagne, France.

Liam Drib - First appearance - Brussels, Belgium.

Orange, Green, Yellow / Laranja, Verde, Amarelo - Liam Drib - Installation (Richard of York, c Thor) - 
Châlons-en-Champagne, France.
See above

red / vermelho - Martaque - Installation (Richard of York, c Thor) - Châlons-en-Champagne, France.
See above

Hey Stagione - innumerat, Délia Sheehy - video, Brussels.
A version of Vivaldi’s Four Seasons. Only one season (Spring) got finished, while footage for Winter, Summer and 
Autumn got lost in a computer crash.

Bernard Leroy - First appearance - Brussels, Belgium.

nadine’s [skip intro / saltar a introdução] - Bernard Leroy - Publication.
24.5/38 cm. Risograph on paper.

Nurbs - Bernard Leroy - Installation, In camera, Publication - Plateau, Brussels, Belgium.
“The artists have Plateau at their disposal for five days. The space contains a webcam which films a fixed surface 
(one image per X seconds). The images are continuously published online. At certain moments, presentations or 
installations for a live audience are also organized in the space. A complementary link with the public are the special 
in-camera booklets, published on paper and on our website. At the end of each project, an archived summary of the 
past 5 days can be viewed on our website”, nadine.

Sweet Mate / Doce Companheiro - Liam Drib - Installation, In camera - Plateau, Brussels.
The space contains a webcam filming a fixed surface (one image every minute); the images are continuously 
published online. These filmed images can be integrated in, be parallel to, or act as an extension of the artist’s 
work.

Johannes Korstjens - First appearance - Brussels, Belgium

nadine’s also available on cd / também disponível em CD - Johannes Korstjens - Publication - nadine, 
Brussels, Belgium. 24.5/38 cm. Risograph on paper.



nadine’s Christmas Special / Especial de Natal - innumerat, Johannes Korstjens - Publication - nadine, 
Brussels, Belgium.
24.5/38 cm. Risograph on paper.

2001
Pi - innumerat - Installation, Publication, In camera - Plateau, Brussels, Belgium.
A comparison between English single digits, English double digits and innumerat executed on the first million 
digits of pi.
24.5/38 cm. Risograph on paper.

ipaepuere/fa “Swiss Case / Caso Suíço” - Liam Drib - Publication - Brussels.
24.5/38 cm. Risograph on paper.

I.T.K. (Armin Turing, Robert Ingelbrecč & Johannes Korstjens) since 09 October 2001.

Very Private Hotel Room - Sadie & Intrudor - Installation, Performance, In camera - Plateau, Brussels, Belgium.
Over the course of one week, 5 artists stayed in a hotel room built on stage and performed the night. While 
the public was invited into the same building, they could only follow the work through webcam streaming. 
Performances by Alexis Destoop, Dolores Hulan, Arthur Caesens, Geert Vaes and Kris Verdonck.

2002
B.L.F. Initiation / Iniciação B.L.F.- Bernard Leroy with J.J. de Neumaster - Video, Sixpack#1 - Brussels, 
Belgium.
Two men walking at night in the woods to liberate a bonsai.

Colour-Track / Faixa de cor - I.T.K. - Walk, Publication - Brussels, Belgium.
Originated as a pack of rules (and painted floors) for shoppers in overcrowded shopping malls: black = stop, green 
= easy, yellow = swift, orange = fast, and red = emergency.

Club innumerat - innumerat - Performance - Various Locations, Belgium.
The performance is the execution of one very simple rule, yet hard to manage: “Every day, go to sleep one hour 
earlier”. After 23 days the performer should have lived 24 days.

Color-Soccer / Futebol colorido - I.T.K. - Game, Publication - Brussels, Belgium.
A soccer game played on a colour-coded field, 2 teams of 12 players, 2 balls, and a new set of rules derived from the 
Colour-Track experience.
24,5/38 cm. Risograph on paper.

 n.e.b.u.s.i. - First appearance - Brussels, Belgium

>BVS< - Christl Coppens - Video.
>BVS< is a cut-up of an episode of Buffy the Vampire Slayer. As a so-called “fragmentarist” Christl disconnects 
the shots into fragments, compacting and recomposing the same fragments into a new scrambled whole. The 
soundtrack was made by her brother Martn Coppens.

2003
Wars-bar - Bernard Leroy - Publication.
24.5/38 cm.Risograph on paper. Retracted through legal action by Mars, Incorporated.

Wars-bar (Playstation) - Bernard Leroy, Délia Sheehy - Publication.
24.5/38 cm. Risograph on paper.

Willy Depoortere - First appearance - Brussels, Belgium.

Cabbage & Co / Repolho & Co - Willy Depoortere - Installation, In camera - Plateau, Brussels, Belgium.
120/90/22cm. Fruit, paint and glass.
The work of Willy Depoortere hovers between reality and virtuality. He plays with the perception of the viewer that 
sees both a positive and a negative image in the photograph. Depoortere is influenced by the work of Spanish still-
life painters of the 16th century such as Juan Sanchez Cotan, Juan van der Collars and Felipe Ramírez. In addition, 
he also mentions Giorgio de Chirico and Man Ray as sources of inspiration.



Evil Live / Viva o Mal - Liam Drib - html - Website - nadine, Brussels.
Left/left vs right/right portraits of colleagues on the homepage of nadine.be.

Title Safe I (>BAP<) - Christl Coppens - Participates in a video project by (a.v.: Walter Verdin).
With (a.v.: Adrienne Altenhaus, Maïder Fortuné, Jo Huybrechts, Octavio Iturbe, Frank Theys, Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Francis Vranckx).
For his piece TITLE SAFE 2, the video artist Walter Verdin asked a number of his colleagues to make a short 
video. There wasn’t an imposed topic; each artist worked autonomously according to a few simple rhythmical 
and technical editing rules. The resulting videos were mounted in succession as phrases of a longer musical 
composition, alternated with a musical theme (refrain) composed and executed by Verdin and various live 
musicians. The beat was fixed and provided the only framework: 125 BPM, i.e. twelve frames per beat.

Aude Thensiau - First appearance - Berlin, Germany.

WCCF - Liam Drib & Aude Thensiau - Webcam Performance - nadine, Brussels
Short time-lapse movie with Elke Van Campenhout as Aude Thensiau.

Mes Amis Belges / Meus Amigos Belgas - Liam Drib - Webcam Performance - nadine, Brussels.
Human hair in honey.

Curators / Curadores - Liam Drib - Installation - Plateau, Brussels.
Vinyl on glass.

Plateau - Thonet - Délia Sheehy - Publication - Brussels, Belgium
24.5/38 cm. Risograph on paper.

Cobalt Thinking / Pensamento Cobalto - Liam Drib, Délia Sheehy - Website, Publication - nadine, 
Brussels.
A series of flash animations using Rorschach tests.
24.5/38 cm. Risograph on paper, manually blue ink added manually.

Orange Crush / Paixão Laranja - Valereson da Silva - Workshop, Performance - BSBbis, Brussels.
Paul Deschanel (2) Small Spaces-Low Energy
Paul Deschanel: A series of projects, in which artists from different fields were living and working together for 
a whole week in a specific environment, on a specific theme and in a specific situation, thereby concentrating 
on process and not aiming at product.

ipaepuehey-da/ Limão Amargo / Bitter Lemon / Cartas de Amor / Love Letters - Valerson da Silva - 
Object, Publication - nadine, Brussels.
Lemon, wire, bullets.
24.5/38 cm. Risograph on paper. 500 copies.

R.D.F. - Liam Drib - Webcam Performance - nadine, Brussels.
Short time-lapse movie.

Undo Font / Desfazer fonte- Liam Drib - Website nadine - Brussels.
Variations on the 404 page of nadine.be

Title Safe II (Black Book and Others) - Willy Depoortere - Participates in a video project by (a.v.: Walter 
Verdin).
With (a.v.: Wim Vandekeybus, Karen Vanderborght, Franciska Lambrechts, Peter Missotten, Walter Verdin, 
Anouk De Clercq, Nico Leunen, Erik Nerinckx, Koen Theys, Els Van Riel).
For his piece TITLE SAFE 2, the video artist Walter Verdin asked a number of his colleagues to make a short 
video. There wasn’t an imposed topic; each artist worked autonomously according to a few simple rhythmical 
and technical editing rules. The resulting videos were mounted in succession as phrases of a longer musical 
composition, alternated with a musical theme (refrain) composed and executed by Verdin and various live 
musicians. The beat was fixed and provided the only framework: 125 BPM, i.e. twelve frames per beat.

Christl Coppens - First appearance - Brussels, Belgium.



>TVOD< - Christl Coppens - Flash animation, Website nadine.
24 scrambled TV channels.

ipaepuehey/u-ire: Math Pig” - Martaque - Publication - nadine, Brussels.
24.5/38 cm. Risograph on paper

ipaepuehey/u-ire: Tour de France” - Martaque - Publication - nadine, Brussels.
24.5/38 cm. Risograph on paper
ipaepuehey/be - n.e.b.u.s.i. - Publication - nadine, Brussels.
Hand-designed May 2003 programme of nadine.
24.5/38 cm. Risograph on paper

Paint By Numbers / Pintura Por Números - n.e.b.u.s.i., Liam Drib - Ghent.
Ongoing project involving pre-designed “paint by numbers” paintings.

2004
ipaepuehey-be/aza, carn{[a]}(i)val - Willy Depoortere - Publication - nadine, Brussels.
24.5/38 cm. Risograph on paper.

Boucalais i - Various Artists - Journey, Performance, Publication - France.
The origin of BouCalais is Freddy Grant’s walking methods, leaving space for other VAs to join in.

Martn Coppens - First appearance - Brussels, Belgium.

Math Dog / Cachorro Matemático - Martaque, Délia Sheehy - Installation, Performance, Webstream - 
Plateau, Brussels, Belgium.
Remake of Math Pig 1993 in 3D, with a special appearance by Dr Ruth.

Steina Zooeydottir - First appearance - Brussels, Belgium.

Freddy Grant - First appearance - Inverness, Scotland.

Cindy Janssens - First appearance - Brussels, Belgium. 

Walker / Caminhante - Freddy Grant - Workshop, Performance - OFFshoots Dance Events, Toronto, 
Canada.
Paul Deschanel (3) PERCEPTION IN ACTION.
Paul Deschanel: A series of projects, in which artists from different fields were living and working together for 
a whole week in a specific environment, on a specific theme and in a specific situation, thereby concentrating 
on process and not aiming at product.

Walter’sGram - Cindy Janssens - Website, OFFF04 - Brussels, Belgium.
During the 2004 OFFF festival, Janssens hacked the CSS code of the website on a daily basis, much to the fury 
of the organizers.

Birthday / Aniversário - Willy Depoortere - Homepage nadine.be - Brussels.
222/666: flash animation

Afscheid / Adeus - Willy Depoortere - Homepage nadine.be - Brussels.
222/666 flash animation

Wedding / Casamento - Willy Depoortere - Installation, In camera-x - Plateau, Brussels.
Various measures.
The subjects in his photography are prepared through different lighting techniques and make-up for the 
shooting. During the recording – which sometimes lasts for days – different manipulations can be undertaken. 
The final result is a negative image of a negative-looking picture.

>PRN101< - Christl Coppens - Video.
Ioi/101\ porn movies downloaded from the internet served as the basis for this collection of movies. They 
were worked and reworked at pixel level to create maximum fragmentation.



2005
Fala al Kwawarizm (martaque) - Born in Brussels, Belgium: 12 July 2005.

RGB~Toysband - Cindy Janssens (Crap[eye]) with Bartaku, Theoumek - Performance, xMedK - Brussels, 
Belgium.
“RGB~Toysband was created in October 2004 during a collective dinner with all the participants from the 
hardware hacking workshop given by Nicolas Collins and initiated by X-MED-K. Someone stupid said ‘And 
what if we’d start a little band playing our rearranged cheap Hong-Kong-made plastic toys?’. Hidden visual 
and digital artist Crap[eye], alias R, answered ‘Okay’. Very visual artist, drummer and communication specialist 
Bartaku, alias B, said ‘I’m in’. And film slave, vidiot and down to earth Theoumek said ‘Let’s do it’. Nobody else 
seemed interested and since then they’ve been gathering on a very irregular basis to get high on toysnoice”, 
Theoumek, 2006.

RGB~Toysband - Cindy Janssens (Crap[eye]) with Bartaku, Theoumek - Performance, Public Space - 
Brussels, Belgium.
RGB~Toysband performed in City2, Courthouse, UGC and the Sheraton.

Valereson da Silva - First appearance - Inhotim, Brasil.

Livrepool - Valereson da Silva - Project, Brumadinho.
Project for a permanent installation at the Inhotim Contemporary Art Institute, consisting of a pool, and 
264,000 litres of synthetic blood.

Bedroom / Quarto - Liam Drib, Zooeydottir - Workshop, Performance - Aalst, Belgium.
Paul Deschanel (4): Humor & Gender: A series of projects in which artists from different fields were living and 
working together for a whole week in a specific environment, on a specific theme and in a specific situation, 
thereby concentrating on process and not aiming at product.

Spim & Spam - Liam Drib, Délia Sheehy - Website, Workshop, Performance - Limerick, Ireland.
A conversation between two garden gnomes trapped in bucket of water. (html)
Paul Deschanel (5): Exploring Ecologies.

MemoryWalk / Caminhada da Memória - Freddy Grant - Walk, Performance - Zagreb, Croatia.
Grant walks the same track over and over, sometimes after years in-between. He memorises spots and frames 
on the road, where he produces the same picture time after time.

The Mapping of (Invisible) Zagreb / O Mapeamento do Zagreb - Liam Drib, Bernard Leroy - Paul 
Deschanel 6: workshop, installation - Zagreb, Croatia.
Paul Deschanel: A series of projects, in which artists from different fields were living and working together for 
a whole week in a specific environment, on a specific theme and in a specific situation, thereby concentrating 
on process and not aiming at product.

I ATE Zagreb - Bernard Leroy - Performance - Zagreb, Croatia.
Leroy collects restaurants he ate in around the world and where he generally hated the cooking.

The Evil Olive - Liam Drib - Installation, Publication - Plateau, Brussels.
Study for a palindrome pub.

MoneyRiver / Rio de Dinheiro - Liam Drib - Installation, Publication - Plateau, Brussels.
Long-term performance on gathering €100,000 in ten years without any effort. The project collapsed during 
the Great Crash in October 2008.

MoneyRiver / Rio de Dinheiro - Liam Drib - Installation - Performative Room, Berlin.
See above

>MGBNK< - Christl Coppens - Insertion CD - Rio de Janeiro.
A database of stock photography was removed from its catalogue, treated, and burned on a CD to replace 
the original in the Image Bank.



2006
Herbie - Cindy Janssens - Performative Room, Berlin, Germany.
Tinkering workshop on electronic mice, and crawlers.

RGB~Toysband - Cindy Janssens (Crap[eye]) with Bartaku, Theoumek - Performance - Okno, Brussels, 
Belgium.
See 2005.

44 HARMONIES - Blindman, Martaque - Installation - Hasselt, Ghent, Brussels, Belgium; Sluis, 
Netherlands.
Originally (mis)credited as Trudo Engels.
Martaque developed a game for the public during a concert by Blindman.

>LST< - Christl Coppens - Video.
All episodes of the first season of LOST were compacted and treated in this 32-minute movie with a 
soundtrack by Martn Coppens.

“ça suffit” / “Basta” - Bernard Leroy - Performance - Brussels, Belgium.
Tag and spray street action against dog owners and their “shitty” friends (Bernard Leroy).

2007
Ana Omandichana - First appearance - Dubrovnik, Croatia.

Spend-it: MoneyRiver - Liam Drib - Installation - Brussels.
Alternative economy project instigated by Antoine Devisne involving a proprietary monetary system, and 
several invited artists.

Borscht - I.T.K., Zooeydottir - Film - Brussels, Belgium.
22 minutes. For a whole year, Zooeydottir collected numerous webcam images taken in Plateau, Brussels. All 
images were used in the film. Concept: I.T.K. Soundtrack by David Helbich (a.v.).

Erasor / apagador - Ana Omandichana - Workshop, Performance - Potsdam, Germany.
Paul Deschanel (7): Paul Deschanel (7): The theme for the Potsdam research week was “Ars et Labor” (Art and 
Work). A group of 7 performers and writers gathered for a write-up in a monastery-like structure for a week, 
basically dividing their time between physical work, mental work and resting. Every evening Omandichana 
claimed and erased all text (pencil on paper) written that day.

Robert Ingelbrec - First appearance - Brussels, Belgium.

jarDin / jarDim - Johannes Korstjens - Time-lapse - Performative Room, Berlin.
Over a one-year period, Johannes Korstjens photographed by means of a webcam every io\10/ minutes the 
VA garden in Berlin. The results were compressed into ro\20/ photos showing the seasonal evolution of the 
garden. Korstjens’s usual practice of combining hundreds to thousands of photographs renders the subject 
into a paint-like picture.

Vista I & II - Valerson da Silva - Film Montage, Website - Performative Room, Berlin.
A project where neighbours were filmed over a period of several days, the footage being rewritten and 
remastered into a new story/context.

Azulejos - Martn Coppens - Performance - Performative Room, Berlin.
An eight-day workshop on composing the way of Coppens.

N.e.b.u.s.i.M.S. - n.e.b.u.s.i. with (a.v.) Franky D.C. - MailArt Project - Performative Room, Berlin, 
Germany.
Handwritten spam letters were sent to various people across Europe during a one-week performance. The 
action was streamed live over the internet.

2008
>RD.CVRS< - Christl Coppens, Martn Coppens - Digital media.
79 songs titled “Red” were purchased online, fragmented, and developed for use in Red.re (see below).



Red.re - Martaque, Martn Coppens, Christl Coppens - iPod, Film (starring Lucia Glass), Soundtrack insert: 
“Red Shift I: Impregnation” Cildo Meireles - Tate Modern, London.
Cildo Meireles invited Various Artists to produce a piece for an exhibition curated by himself within the 
installation “Red Shift I: Impregnation”.

studio-fa - Aude Thensiau - Installation - Performative Space, Berlin.
Reconstruction of Aude Thensiau’s first studio in Berlin, where she created the work “CCOSMETH”.

Scheune / celeiro ( de feno) - Cindy Janssens - Scenography - Hotelbich, Brussels, Belgium.
Janssens designed the interior for the opening of Hotelbich by David Helbich in T.B.C., a house at Rue Gallait 
80 that nadine ran for three years. The interior scene consisted mainly of straw bales and some electronics.

Perpetual Soup / Sopa perpétua - Liam Drib - Performance - Performative Room, Berlin.
A residency on perpetual soup making.

studio-ke - Aude Thensiau - Installation - Performative Room, Berlin.
Reconstruction of Aude Thensiau’s second studio in Berlin, where she lived and met Armin Turing. She 
created the work ”CCOSMETHa” and ”CCOSMETHox”.

3qAT0dA2 - Valerson da Silva - Film, Website - Performative Room, Berlin.
During this residency Valereson studied the various possibilities of sabotage as performance.

Diederick Dewaere - First appearance - Brussels, Belgium.

Canacona_08 - Armin Turing - MailArt, Publication - Napels, Italy.
Anonymously sends the first of an unlimited amount of postcards to a single person.

“Beware Legless Feldkuche” - Bernard Leroy - Performance - Hotelbich, Brussels, Belgium.
Leroy chained to the fence of T.B.C. to prevent Feldküche (the arty field kitchen) from preparing frog legs 
anymore.

2009
Absinthium - Aude Thensiau - Performance - Okno, Brussels, Belgium.
On the art of distilling absinthe.

Salient Slug / Lesma saliente - Willy Depoortere - Text.
A negative version of Alice in Wonderland, where Zooey’s undertaking develops into a dark and unfortunate 
stay in deep space.

Morice de Lisle - First appearance - Venice, Italy.

Anel (Right Ring) - Morice de Lisle - Perfomance - Various Locations.
A ring designed by Rafal Kosakowski (i) is scraped against walls and other stone surfaces while walking. The 
performance ends whenever the ring breaks, or becomes too fragile to wear.
(i) Daghdha Dance Company (Limerick, Ireland) distributed kboo\8,500/ stainless steel rings designed by 
Polish designer Rafal Kosakowski. A unique distributed performance for the streets of Cork in roob\2005/ 
created by Michael Klien and Davide Terlingo.

Moleskin #1 - Ana Omandichana - Publication - Brussels, Belgium.
Omandichana erases a notebook by Various Artists over and over.

Trudo Engels died on 9 December at the age of 47.

Wijlen Trudo Engels - introduced in Dubrovnik, Croatia on 9 December 2009.

Absinthium - Aude Thensiau - Performance - Dubrovnik, Croatia.
See above

Wijlen Trudo Engels - First appearance - Brussels, Belgium.



Studio-io - Aude Thensiau - Installation - Hotel Noailles, Brussels.
Reconstruction of Aude’s studio above bar Marcella in the Raval neighbourhood of Barcelona. She lived with 
Liam Drib and created the works “Les Mars”, “Les Mauve Chants”, “Nid-de-Pie”.

Sufferice - First appearance - Brussels, Belgium.

iAnel - Liam Drib - Performance - Public Space, Brussels.
Drib imitated morice delisle’s Anel by producing rue\22/ versions of Anel, replacing the stainless steel ring 
by a golden one, reducing considerably the amount of time needed to destroy the band. Drib avoids the final 
destruction by freezing the process at a certain point, exhibiting the jewelry and rendering it a commercial 
artifact. The act impoverishes Various Artists by enriching the cite.  

Red.re.i - Martaque, Martn Coppens, Christl Coppens - iPod, Film (starring Lucia Glass), Soundtrack 
insert: “Red Shift” Cildo Meireles - Macba, Barcelona.
Cildo Meireles invited Various Artists to produce a piece for an exhibition curated by himself within the 
installation Red Shift I: Impregnation.

Marcella.B - First appearance - Barcelona, Spain.

Red.re.re - Martaque, Martn Coppens, Christl Coppens - Insert: “Red Shift” Cildo Meireles, Unam, 
Mexico.
See above

Circular City / Cidade circular - Diederick Dewaere - Websearch, Publication.

Studio-ke - Aude Thensiau - Installation - Hotel Noailles, Brussels.
Reconstruction of Aude’s studio above bar Marcella in the Raval neighbourhood of Barcelona. She lived with 
Liam Drib and created the works “Les Mars”, “Les Mauve Chants”, “Nid-de-Pie”.

2010
Lettres d’Ixelles - Martaque, Liam Drib, Zooeydottir, Morice de Lisle, Willy Depoortere, Hélène 
Thensiau - Performance, Installation, Publication - Plateau, Brussels, Belgium.
Ixelles, 1922: an artist from East Flanders discovers the existence of an occult network. Victor Horta appeared 
to Albert Saverys in a dream, drawing his attention to the existence of contact points with the underworld, 
in particular on the territory of Ixelles, in the city of Brussels. Saverys did some research and uncovered a 
network of devil worshippers…

Lobo - Martn Coppens, Martaque, Cindy Janssens, Liam Drib, Diederick Dewaere, I.T.K., Morice 
de Lisle, Hélène Thensiau - Performance - Various Locations.
Lobo adopts the condition of an animal: he feeds on and clothes himself with purely animal products. He 
examines how sustainability can influence the relationship between living and working in an age of over-
consumption. Be an animal. If you survive your mistakes… onward! 

o Lobo pb - Morice de Lisle - Restrictive Performance - Various Locations.
From 9 a.m. to 5 p.m. and on weekdays, the use of heating, electricity and running water is prohibited.
Lobo/Changing Tents - Morice de Lisle - Performance - radical_hope, Kaaitheater, Brussels.
During 6 days LOBO hangs out around a campfire sharing his contaminations: Wearings, Nesting, 1-2-3 
ingredients, Vegetarians vs Vegetares, Carnivores vs Carnivorians, The Selective Omnivore, Animal Hygiene, 
Warmth, Communication, Documenting, Creative Activity, The Fitness Program, Traveling, The Animal 
Thinker, Killing Animals, Drugs, Seasonality, Energy, Bioregionality, The Organic Empire, and Food. He will 
serve animal-based hot drinks, and a chosen animal will be grilled (“na brasa”).

Being Willy Depoortere M/F / Ser Willy Depoortere - Willy Depoortere - Workshop, Performance, 
Publication - Plateau, Brussels, Belgium; PAF, St Erme, France.
28/22 cm - hardcover - 1/5, 2/10, 3/25 copies.
A studio at the Performing Arts Forum PAF in St Erme was set as the studio of Willy Depoortere. This setting 
showed which disciplines he mastered as an artist and how he exercised his artistic practice. With (v.a.: Robert 
Brečević, Patrick de Koning, James Geurts, Annemie Maes, Cindy Janssens and Willy Depoortere).



The hans sonneveld theory / A teoria de Hans Sonneveld - Morice de Lisle vs Liam Drib - 
Installation, Shop-Residency - Brussels, Belgium.
“The World is Full of Screws / O mundo é cheio de parafusos ”. For every screw taken from a hotel room, a 
business card is left behind.

Boucalais ibe, iDe, & ifa - Bernard Leroy, Cindy Janssens, Diederick Dewaere, Freddy Grant, 
Valerson da Silva, Morice de Lisle, Zooeydottir, Martaque, Marcella.B, innumerat, Hélène 
Thensiau, Christl Coppens, Willy Depoortere, Ana Omandichana, Sufferice.
Journey, Performance, Publication - France.
Boucalais was at its beginning a regular walking route, but it has grown into a format, a ‘state of mind’ where 
someone brings in different ways to produce work. The restrictions that the road entails force artists to create 
with different methods.

China - Cincinnati - Armin Turing - MailArt, Publication - Brussels, Belgium.
Collected all 781 anonymously sent postcards from the Cincinnati project.

Being Bernard Leroy M/F - Bernard Leroy - Workshop, Performance, Publication - TBC, Brussels, 
Belgium.
“Being an Artist” sessions serve to develop the Various Artists, and also to open them up to other artists, give 
these an opportunity to loosen the limits of their own artistic practice. 

Bring Bac...ristopher - Bernard Leroy, Cindy Janssens, Diederick Dewaere, Freddy Grant, 
Valereson, Morice de Lisle, Zooeydottir, Martaque, n.e.b.u.s.i., Marcella.B, innumerat, Hélène 
Thensiau, Willy Depoortere, Ana Omandichana, Armin Turing - Journey, Performance, Publication - 
Netherlands, Germany, Denmark, Sweden.
28/22 cm - hardcover - 5 copies.
An art piece by Performing Pictures (Sweden) was returned by train from Brussels to Stockholm, travelling in 
as straight a line as possible. Various actions were undertaken en route and in the hotel rooms over the three-
day journey. Resulting in a publication and a 12-hour movie.

Wasteland.01 - Bernard Leroy with Cindy Janssens, Diederick Dewaere, Liam Drib - Workshop, 
Performance, Installation - Brussels, Belgium.
In 2009 a wasteland was discovered in Schaarbeek, a commune of Brussels, close to the working space of 
nadine. In 2010 nadine decided to give the site a second life as an urban garden where there would be room 
for artistic innovation and intervention. A display garden was born where people could come for ideas, 
share knowledge or just be outside. Together with different Various Artists the urban garden grew into an 
experimentation site for outside art.

Being Aude Thensiau M/F - Hélène Thensiau - Workshop, Performance, Publication - Plateau, Brussels, 
Belgium, and PAF, St Erme, France.
28/22 cm - hardcover - 10 copies.
A studio at the Performing Arts Forum PAF in St Erme was set as the studio of Aude Thensiau. This setting 
showed which disciplines she mastered as an artist and how she exercised her artistic practice. With the 
students of MFA Hollins University.

Beer-lovers are Fagots - Bernard Leroy - performance - Changing Room/radical_hope - Micro Marche - 
Brussels.

2011
Lettres d’Ixelles - Martaque, Liam Drib, Zooeydottir, Morice de Lisle, Willy Depoortere, Hélène 
Thensiau - Installation, Performance, Publication - Various Locations in Brussels.
Liam Drib, installation (800/1200/233 cm), glass, wax, and rope.
Martaque, endless drawing (300/400 cm), charcoal on paper.
Hélène Thensiau, creation (12/32 cm), 100% pure animal soap.
Willy Depoortere, pinhole pictures (various measurements).
Zooeydottir, database, “The Making Of”.
Lobo: Morice de Lisle, performance...

Being Liam Drib - Various Artists - Workshop, Performance, Installation - PAF, St Erme, France.
“Being a Various Artist” is a series of interactive installations by Various Artists where artists are invited to 



identify with one of the Various Artists. The format consists not only in learning but also in producing new 
work of which the author is the Various Artist, but which remains the property of the participating artists.

Bureau of Untitled - Various Artists - Performance, Installation - PAF, St Erme, France; Various Locations 
in Brussels.
The mission of BoU is to propose new ideas to artists who have a financial value on the art market, meaning 
their works can be traded. BoU is about making money with art payed by art money. The structure of BoU 
resembles the structure of a sports game, including two teams (one black on white, and one white on black) 
and a referee (black and white). Initially an artist is proposed, voted and processed, and ideas, fitted to 
the work of the chosen artist, are generated at a continuous pace which will be stored in ascending price 
categories. The sealed ideas will be offered up for sale to the artists at an international art fair in the near 
future.

ioli saluti - Morice de Lisle - Performance - Various Locations.
1,001 recorded erections dedicated to a deceased friend.

Rechte Ring - Christl & Martn Coppens - Performance.
After being weighed and photographed, gold dust shaped as a line of cocaine is left behind in a bar as a tip 
for the waiter. Who probably will not recognize the value thus left behind.

SBS (i - hey) - Morice de Lisle - Performance - Various Locations.
morice delisle forces Various Artists into an “übersleep” performance. Following a Polyphasic Sleep Schedule 
(Everyman). The practice of sleeping multiple times in a 24-hour period with strict intervals.

sonhe o sohno - Morice de Lisle - Performance - Various Locations.
“this is the way, step inside” - study, and practice on performing while lucid dreaming: Function And Meaning.

Tour de France 2011 - Liam Drib, Martaque, Morice de Lisle - Performance, Installation - Brussels, 
Belgium.
The results of the Tour de France 2011 were recounted through data graphics (martaque) and pastry (Liam 
Drib) while fasting (morice delisle) during the course of the race.

“Paysage vide / Paisagem vazia ” - Ana Omandichana with Postcards From The Future, C&H - 
Publication - Brussels, Belgium.
Commissioned work for “Postcards From The Future” card.9: Matonge, Ixelles.

Studio-ke - Aude Thensiau - Publication - Brussels.
28/22 cm - hardcover.

Boucalais ike, ipae, ro, & ri - Bernard Leroy, Johannes Korstjens, Cindy Janssens, Morice de 
Lisle, Zooeydottir, Martaque, Marcella.B, Hélène Thensiau, Aude Thensiau, Crap[eye], Freddy 
Grant, Willy Depoortere, Ana Omandichana, Sufferice, Liam Drib, & Valereson - Journey, 
Performance, Publication - France.
Boucalais was at its beginning a regular walking route, but has grown into a format, a ‘state of mind’ where 
someone brings in different ways to produce work. The restrictions that the road entails force artists to create 
with different methods.

Timepiece - Various Artists - Performance, Publication - Brussels.
In reaction to the copying of Morice de Lisle’s Anel by Liam Drib, the Bureau of Untitled granted this concept 
to Liam Drib to be executed by several VA: a golden wristwatch is being grated against walls and other stone 
surfaces while walking through various cities. The process was well documented by a limited publication.

2012
Le Château - Morice de Lisle, Lima drib, Christl Coppens, Martn Coppens, Valereson, Martaque, 
Marcella.B., Cindy janssens, Zooeydottir - Installation, Performance, Workshop - Luisa Strina Gallery, 
Sao Paulo.
Various Artist morice delisle endures a 34-day fast, while shopping for food is continuous. 
In a gallery in Sao Paulo, eight other Various Artists, inspired by modernist interior design, are transforming 
the space into an apartment with the purchased processed foods. The installation, built with packaged 
products purchased daily, forms the basis of the exhibition. 



Christl Coppens is one of the three main characters in Le Château (with Morice deLlisle and Marcella.B). She 
will be responsible for the general ornamental look of the installation. 

The Best of / O Melhor de - Various Artists - Publication - Rio de Janeiro.
Overview of the life and work of Various Artists after 15 years, with essays by Cildo Meireles, Catherine 
Bompuis, Elke Van Campenhout, Marcella.B, Willy Depoortere, and Sufferice.
23/17 cm - softcover – 2,000 copies.

Studio 55 - Various Artists - Workshop, Publication - Brussels.
A research performance spanning two years and consisting of 20 tracks.
a/ the mapping of a public-transport tram or bus line .
b/ walking the same Boucalais trail .
c/ inviting a local artist to spend a day on the trail, discussing the future of subsidised arts in times of 
recession.

Brenner Passions (Brennerman) - with Various Artists - Journey, Performance, Publication - Austria - 
Italy.
14 train trips between Verona and Kufstein (Tyrol) in 7 days. VA will gather impressions and information 
through conversations and observation. Several installations will be built in train stations and hotel rooms 
during this week-long project.

Gathering Light / Colhendo Luz - Willy Depoortere - Presentation of his innovative digital light meter. 
(v.a.: Patrick de Koning).
We thus need to build an exposure meter which measures the total cumulative amount of light intensity over 
a certain length of time to have the photographic paper rightfully exposed. Willy Depoortere (on Gathering 
Light), 2012

The Pollinators / Os polinizadores - with Various Artists - Journey, Performance, Publication - Poland, 
Czech Republic, Austria, Croatia.
Resilients: The Pollinators will summon the potential of New Technologies in an Old World. An ever so 
important human activity such as travelling has to become something more than the fast-forwardness of 
airborne transportation with disastrous environmental impacts. Travel in the Pollinators version becomes 
(once again) an endeavour, but a sweet one. performingpictures.se.

Wood Walk - Freddy Grant - Publication - Brussels.
28/22 cm - hardcover - 25 copies.

r0 - Bernard Leroy - Journey, Performance, Publication - Brussels.
An izua\133/ km long route, circling Brussels by walking outside the Ring Road. r0 refers to Boucalais by using 
similar rules and procedures. The walk questions the projected construction of several shopping malls outside 
the Brussels Ring Road, creating an artificial necessity for cars, and endangering the diversity of shops in the 
city centre.

El Castillo/Zea Mays - Various Artists - Journey, Workshop, Publication - Oaxaca, Mexico.
Various Artists will spend some time in Northern and Central America to work around the possible extinction 
of Mexico’s corn through the medium of art, performance and film. From 6,000 BC onwards indigenous 
peoples were domesticating teosinte (corn’s ancestor) into an immense diversity of corn in Meso-America. In 
2009 the United States produced 283 million tons of genetically modified maize (85% of their total production) 
for the production of livestock feed, biofuel, starch, HFCS, and chemicals. Starlink, MON 863, MON 810, Bt 11, 
and Bt 176 are all versions of modified maize by companies such as Bayer and Monsanto.

Being Boucalais - Various Artists - Journey, Workshop, Publication - France.
For 30 days, 20 Various Artists, executed by a constantly changing duo, will walk a particular course, 
creating a work en route. A continuously varying collective will leave its mark and use the trip to arrive at a 
“Gesamtkunstwerk”.

n0dine.o - Various Artists - Publication, Brussels.
In the end, and separate from nadine, an unscheduled publication called n0dine [free of members] will see the 
light of day. The reviewing of spied material gathered in nadine’s physical places has no editorial board and 
could simply be forgotten or lost in shallow doubts.


