por Filipe Chagas

Gustavo
Marcasse
24

25

G

ustavo Marcasse afirma que ter nascido na
década de 1990 tem grande importância
em seu trabalho, pois cresceu junto com a
internet. Hiperativo, mas controlado – como
gosta de dizer –, relembra do mundo sem ela,
mas vê o passado quase como impossível, uma vez que a
existência humana convencional é agora em parte virtual:
Ignorar a parcela virtual da nossa vida seria como
ignorar um continente no nosso planeta, um solo fértil de
recurso, mas altamente perigoso quando mal utilizado.

A “revelação religiosa” que teve na infância em seu primeiro contato com
o Paintbrush (hoje Paint, software de desenho simples e edição de imagem)
está gravada na memória: o Gustavo de nove anos desenhou um quadrado
com tanta facilidade que ficou fascinado pelo mundo de possibilidades que a
tecnologia traria. Inocente, mas real.
Marcasse estudou fotografia e se aproximou de programas de edição e
criação de imagem mais sofisticados, usando hoje as redes sociais como
um laboratório onde experimenta constantemente sua arte com resposta
imediata de vários interlocutores. Apesar de realizar uma intervenção digital
em suas fotografias, prefere não resumir o que faz a isso:
Nomear as coisas é determinista. Eu não quero só intervir na
fotografia. Quero especular junto aos materiais disponíveis. Acredito que
o que eu estou tentando criar são “espaços digitais especulativos”.

26

27

Marcasse tem, então, a fotografia por base de
colagens e desenhos digitais que considera
uma produção coletiva: o fotógrafo da imagem
original, o modelo (em alguns casos, o autor
da imagem), as ferramentas e plataformas de
exposição que eles dispunham e as que o
artista em si dispõe. Une todos esses materiais
e conceitos nem sempre próximos para se
tornarem agentes ativos em seu processo de
criação/interação.

De forma livre, editando e reeditando sem
objetivo fixo ou muito trabalho, pensa a natureza
dentro da tecnologia para imaginar as forças
naturais do mundo virtual.Vai buscando de
que é feito o espaço em que as imagens são
construídas e como as coisas se relacionam
na composição. A potência de interpretações
vem do prazer da criação, do treinamento da
imaginação a partir da Arte:
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Marcasse acredita que sua relação com a prática
artística experimental vem do Teatro, onde a
obra nunca está acabada, pois cada reencenação
resulta em algo novo. Foi também sua primeira
peça de teatro que lhe deu a identificação
como artista (“falar sobre o que você fez com
outras pessoas ajuda a presentificar no mundo”).
Suas referências passam por outros lugares
e mídias, como Laurie Anderson, Aleksandra
Waliszewska, Katia Maciel, Tom of Finland, Jim
French, Bob Mizer, George Platt Lynes e Robert
Mapplethorpe.
O mundo virtual gay foi a primeira comunidade
onde Marcasse se sentiu livre pra ser aceito
(“a pornografia gay e o sexo virtual toma um
contorno salvífico”). A figura masculina começou
como objeto central de inspiração, afirmação de
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identidade e resistência, objetivando mostrar que
o corpo do homem é sexual, suscetível e sensível
e pensar sobre como fazer isso de forma não
agressiva, colonizadora ou competitiva. Com o
tempo, ele foi se tornando cor, forma, espaço e
local.
Utilizo o corpo todo nas minhas obras,
mas não só ele. Gosto de torcê-lo,
sobrepô-lo, pintá-lo de forma que se
torne algo mais, às vezes espaço, às
vezes entidade. Muitas vezes se perde
quase que totalmente a informação de
corpo, mas ele ainda está presente, só
não é o protagonista da narrativa. O
que está acontecendo com o corpo em
relação aquele espaço é o que mais
me interessa.
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Meu processo de criação é um pouco como
uma punheta, ou melhor, sexo virtual, pensando
no fator coletivo e distante da criação. Não é
sobre fecundar ou gerar. É sobre se encontrar,
mesmo que virtualmente, sem precisar de
outro motivo que não o prazer e a vontade.
É antes de mais nada a busca do prazer da
imaginação, e, como dizia a maravilhosa Ursula
K. Le Guin: a imaginação é nossa maior defesa.
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Seu primeiro trabalho foi pra uma festa
de música eletrônica em Curitiba, onde
preencheu as paredes do banheiro com
colagens que mesclavam porno gay dos anos
70 e fotos do espaço tiradas pela Nasa já no
nosso século.
O artista passou a enfrentar, então, a
censura das redes sociais, que bloqueavam
ou deletavam seus trabalhos pelo conteúdo
erótico. A luta é constante e frequentemente
frustrante, porém, ela também oferece o
grau certo de criatividade (e rebeldia) que
interfere em seu processo de criação para
driblar o frágil sistema de censura e postar
o nu frontal masculino. Tem percebido,
inclusive, que outros artistas estão tomando
essa postura de reinventar o masculino e
apresentar não só a pluralidade de corpos
existente mas também os múltiplos desejos
da audiência.
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Marcasse pretende continuar especulando
pelo puro prazer de encontrar algo que
valha a pena.Vê sua pesquisa com o corpo
masculino como um agradecimento à
comunidade gay que o recebeu e o inspira e
deixa um recado para os novos tempos:

Todo artista que prega pela
liberdade é uma potência
positiva no nosso tempo, é
movimento rumo a um lugar
melhor.
8=D
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