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Nunca tinha vindo a Berlim. Todo mundo fala a anos de Berlim pra mim, e só agora rolou a

oportunidade de ver a cidade da arte em todo o esplendor da sua neve, por causa do convite feito

pelo  Transmediale  –  evento  de  arte  e  tecnologia  que  ocorre  a  muitos  anos  em  Berlim  -

(http://www.transmediale.de/). Está frio lá fora e dentro de casa é tão quentinho, que dá vontade de

ficar trabalhando ao invés de curtir tudo que a cidade oferece. Talvez essa pequena frase resolva

uma série de questões de diferenças culturais. No frio é necessário pensar mais no que fazer, trazer

mais coisas para perto, fazer as compras com precaução, não deixar faltar nada. O contrário da

preguiça do calor em vários pontos, já que é preciso manter uma certa ordem pra não morrer de frio.

O frio explica muita diferença entre povos e modos de construir civilização e civilidade. Mas não

quero fazer grandes análises no momento, só fazer pequenos relatos de viagem, do que eu tenho

feito nesses primeiros dias aqui.

1- No primeiro dia de neve eu marquei um encontro com o pessoal do Departament of History and 

Cultural Studies – da Friedrich- Meinecke – Institut (FMI) do núcleo de pesquisa: The Future in the 

Stars: European Astroculture and Extraterrestrial Life in the 20th Century, da Universidade Livre de

Berlim (Freie Universitat de Berlin). 

Eu  queria  conversar  com Alexander  Geppert  por  causa  do  seu  livro  “Imagining  Outer  Space”

(http://www.amazon.com/Imagining-Outer-Space-Astroculture-Twentieth/dp/0230231721)  mas  ele

está fazendo uma residencia em Cambridge, e não vai estar em Berlim durante minha estada. De

modo que contatei duas pessoas que fazem doutorado no departamento e são ligados oficialmente

ao  seu  núcleo  como  pesquisadores  associados.  Daniel  Brandau  e  Jana  Bruggmann

http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/fmi/astrofuturismus/mitarbeiter/wissenschaftliche_mitarbeit

er/dbrandau.html

http://www.geschkult.fu-berlin.de/en/e/fmi/astrofuturismus/mitarbeiter/wissenschaftliche_mitarbeit

er/jbruggmann.html, Convidei também para o encontro o Felipe Ribeiro,  amigo que não via há

algum tempo, que está morando em Berlim. Nós estávamos de mal e ele tinha me garantido que só

iria me ver em 2020, mas parece que o tempo dele acelera bastante, já ultrapassou 2020. Ainda bem.
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Esse primeiro encontro foi interessante para podermos nos conhecer todos, e falar sobre Espaço,

Astrofuturismo, Imaginário Espacial, História e pontos de vista sobre as viagens espaciais, e claro,

sobre esse interessante departamento de história interessado nas narrativas sobre o cosmos. Segundo

eles, o departamento ainda é pequeno e tem uma estrutura um tanto frágil, mas conecta um número

considerável de programas espaciais, projetos, grupos, entre eles, NASA, ESA, entre outros. 

Eles não demonstraram conhecer o mapeamento que nós temos feito sobre o futuro nas estrelas, de

certa  forma  convivem  em  um  ambiente  mais  acadêmico,  dedicados  a  levantar  dados  e

demonstrações históricas, e não tem um envolvimento com arte contemporânea, que é quem mais

anda promovendo novas narrativas nessa área. A arte sempre assume o delírio no convívio com

outros campos. Mas como tenho acompanhado algumas pesquisas do departamento, e lido artigos e

entrevistas, pude comprovar na conversa, que eles tem um arsenal interessantíssimo tanto histórico

quanto ficcional. Muito material para ser usado desse acervo, o que torna interessante a parceria pra

ambos os lados. 

Se  eu  pudesse  ir  para  Londres  agora,  eu  iria  para  estar  no  Arts  Catalyst,  para  acompanhar   a

exibição do trabalho  “Republic of the Moon”, onde vai rolar trabalho de várixs artistas envolvidos

com espaço  e  uma delas  é  Joanna  Griffin,  que  frequenta  as  páginas  da  minha  tese  com seus

trabalhos  sobre  a  Lua,  suas  narrativas  sobre  satélites,  e  seus  rituais

(http://artscatalyst.org/projects/detail/republic_of_the_moon_london).

http://artscatalyst.org/projects/detail/republic_of_the_moon_london


No segundo dia dormi e me preparei para a palestra que vou dar no Transmediale junto com Lucas

Bambozzi,  Marcus  Bastos,  Adriano  Belisiário  e  Karla  Brunet.  Todos  temos  que  falar  sobre

micropolíticas  do  pós  digital,  dos  protestos  das  ruas  para  espaços  transicionais  no  Brasil.

http://www.transmediale.de/content/micropolitics-of-the-post-digital-from-street-protests-to-transiti

onal-spaces-in-brazil.   A minha fala será sobre tecnoxamanismo, e isso tem me exigido alguma

concentração, já que meu inglês não é tão bom assim pra me aventurar em algumas profundidades

teóricas. 

Foi  bom  reencontrar  o  Felipe  Ribeiro  que  é  um  amigo  querido,  noiseabundo  e  operista

(http://fruido.pravida.org/) e pude conhecer sua casa, esposa e filho, que diga-se de passagem são

umas coisas fofas, não tinha imaginado as fofuras. E mesmo assim continuamos noite adentro com

as teorias paranóicas, conspiratórias e futuristas.... Não faltou papo sobre música e cultura hacker. 

Uma das coisas que ele me falou e eu pude averiguar em seguida, é que noise, música eletrônica,

barulho em Berlim, além de ter público, é considerado um campo de investigação sério na arte e na

academia. Não existe a estranheza, como no Brasil, em relação a isso. Ao contrário, isso é uma

coisa comum, todas as noites tem show de noise. Quem toca noise não é um doidão da cabeça, e

existe um respeitável público que inclusive paga para os noise poderem tocar a vontade. Ou seja,

nem underground isso é. É overground e normal. Tem emprego pra músico assim. A realidade que

eu conheci em Londres era assim também, mas talvez mais underground, ou eu perdi a noção do
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que significa  isso.  Evidentemente  a  influência  industrial  de  Berlim tem a ver  com isso,  muito

diferente da história industrial do Brasil, que é outra e conta com muito mais natureza e axé do que

Alemanha. Mas realmente dá um pouco de angustia de ver que a música experimental mais louca

do Brasil, acaba importando mesmo sem querer, as pessoas que mais mandam brasa nessa linha, por

falta de estímulo, reconhecimento do público, ou investimento. Acabam vindo pra Europa e EUA, e

nos deixando um tanto carentes disso. O que quero dizer, é que aqui um PLANO B (lugar de show

de noise, musica eletrônica da Lapa no Rio de Janeiro), não só não fecharia, como teriam outras

tantas casas como ela para os amantes do estilo se esbaldarem.

No  terceiro  dia  percebi  isso  de  forma  muito  evidente,  ao  chegar  com  Marcus  Bastos,

(http://contradiccoes.net/) amigo querido, professor na puc, componente do coletivo Passarolas -

Biocosmistas,  artista  que  também  veio  pra  participar  do  Transmediale,  no  CTM

http://www.ctm-festival.de/festival-2014/transfer/generation-z-renoise onde  estava  abrindo  uma

exposição (Generation Z) sobre os pioneiros russos de arte e música tecnológica no início do século

XX. Estava absolutamente lotado com pessoas de todas as idades, famílias, jovens, velhos, crianças.

Numa das salas foram reconstruídos uma porção de instrumentos da época, que só faziam barulho.

Uma  exposição  perfeita  para  os  amantes  do  noise.  Nessa  sala  o  público  tocava  os  antigos

instrumentos a vontade, o que favorecia que as pessoas começassem a entrar numas com o som e

criarem uma  sintonia louca, que parecia estar sendo dirigida por alguém. Um ritual noiseocrático.

Uma ruidocracia experimental com instrumentos pioneiros do ruído. Encontrei Martin Howse na

exposição, em quem dei um tremendo abraço, enchi de beijos e convidei pra vir ao Brasil para

mostrar seus trampos e tocar uns noises pra gente  http://www.1010.co.uk/org/substrate.html. Ele

falou que Jony Kempf – o cara que garimpa ouro dos hardwares - (http://xxn.org.uk/doku.php) já

está em Berlim, mas sem sair de casa porque está com o pé machucado, devido um acidente de

moto. Espero ver joni em breve. Ambos sempre inspiradores. 

Depois  fui  para o bar  onde os  artistas  do hackday estavam bebendo,  daí  conheci  muita  gente,

conversei, cansei e fui pra casa. Em breve o festival começa e eu vou falando por aqui pelo meu

blog minhas impressões, apressadas, meio ingênuas, narrativas demais, mas importantes pra ajudar

na memória. To feliz que parte dos PASSAROLAS vão estar juntos de novo e estarão apresentando

um trabalho massa juntos. Ah, tem muita gente linda e gostosa no festival!!
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