catálogo

a copasa aceitou nos emprestar o seu espaço por um mês e dois dias. Lá, pretendemos

desenhar, pintar, costurar, cantar, receber os amigos, os fregueses, e fazer as coisas que tanto
nos alegram...

veja nas próximas páginas um pouco do que estaremos apresentando e também o lindo texto
da piti falando a respeito de nós (

)so trabalho.

alguns desenhos de lápis de cor,...

broches: mini-pinturas para se exibir nas roupas, e se a pintura é algo para apreciar, enfeitar, exibir... estas que fabricamos

exercem melhor estas funções.

broches: quase sempre são usados como adorno ou para mostrar que aderimos, de coração, a alguma causa. é muito
interessante que estes trabalhos sejam vendidos, um destino quase certo para as pinturas em geral.

Gostamos de fazer nossas próprias roupas que chamamos de embalagens. com elas nos tornamos uns produtos mais atraentes.
o nosso corpo embalado é livre para freqüentar os lugares.

em agosto de 2002 lançamos a moedinha nº 1 da fabriquinha. ela não será vendida, nem trocada, ela é de estimação.

como a do tio patinhas, ela é a primeira de uma grande fortuna, assim esperamos.

neste ano de 2003, fabricamos mais cinqüenta moedas que numeramos por ordem de fabricação. elas são feitas de durepoxi e tinta acrílica,
materiais muito valorizados na fabriquinha. elas não possuem valor fixo estipulado, ele é determinado em cada situação, pela necessidade da
troca.

nós ja gastamos, neste ano de 2003, vinte e nove moedinhas. com elas conseguimos comprar diversas coisas: uma manivela de soltar pipa

acompanhada de uma bola de basquete toda desenhada, um carreto de um trabalho, uma pintura, um lanche, um corte de cabelo, uma gravação
acompanhada de um programa de edição ...

ainda temos em nosso poder, prontinhas para a troca, vinte e uma moedinhas. se você também quiser possuir uma fabriqueta, faça a sua

proposta.

um computador com algumas hestórias da fabriquinha, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre ela.

obs: as pessoas interessadas podem adquirir este cd

fabriquinha

manual de instruções

pequeno manual de instruções

sede da fabriquinha, 2001/2002

galeria quadrum, 2002

adesivos extraídos do desenho .

galeria da escola guignard, 2003

como conseguir duas vagas no mestrado?

- ainda não sabemos. aceitamos sugestões.
Obrigada.

este projeto tem por objetivo fazer com

que sejamos aceitas na seleção do mestrado

em artes visuais da escola de belas artes.

depois, é fazer boas provas e, com a graça

divina, ingressar no mestrado, freqüentar o
curso e desenvolver desta forma uma boa

pesquisa. e no final, entregar as nossas teses e,
se tudo correr como imaginamos, seremos

aprovadas com êxito, e receberemos nossos
títulos de mestras.

em agosto deste ano fomos

reprovadas, limadas deste concurso.
amargamos por um dia, mas não por dois, pois

temos a nossa pesquisa iniciada, o nosso
querido trabalho.

tudo pode acontecer, esperamos

cumprir todas as etapas deste trabalho até,

quem sabe, a sua última foto, a da entrega dos
títulos.

THE LITTLE MANUFACTORY

Maria Angélica Melendi

“O que deseja comprar?”, perguntou a Ovelha, erguendo os olhos de
seu tricô por um instante.
“Ainda não sei muito bem”, Alice respondeu gentilmente. “Gostaria de
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dar uma olhada em tudo à minha volta primeiro, se me permite” .
Era uma vez duas meninas que inventaram uma fabriquinha e nela trabalharam com afinco... Dá
vontade de começar como começam os contos para crianças. Mas a Fabriquinha não é uma brincadeira infantil,
e Juliana e Érika sabem disso muito bem. Na Fabriquinha empresa fictícia e verdadeira , as duas fabricam e
pretendem vender um desusado repertório de pequenas esculturas, bonecas, móveis, desenhos, roupas,
acessórios, livros, cds e todo tipo de artefatos coloridos: chaveiros, anéis, broches e roupas-embalagens para
nos embalar e nos tornar, também, produtos atraentes.
Como não falar, então, de The Shop, a lojinha aberta em 1993 por Sarah Lucas e Tracey Emin,
instalada no antigo consultório de um dentista, em Bethnal Green, Londres? Lá, as duas inglesinhas faziam e
vendiam curiosos objetos, entre os quais se incluíam cinzeiros de £10 com uma fotocópia do rosto de Damien
Hirst no fundo. The Shop, fechada antes de o novo século começar, é hoje uma das lendas que impulsionaram a
afirmação internacional da Young British Art.
É evidente que Juliana e Érika não são Emin & Lucas e que Belo Horizonte não se parece nem um pouco
com Londres; e é ainda mais evidente que nem elas, nem ninguém na cidade, sabiam da existência de The
2
Shop, ao fundar a Fabriquinha . (The Shop e as moças inglesas muito feministas e muito sofridas aparecem
neste texto para contextualizar tendências e assim estender uma ponte para certo tipo de pensamento
colonizado que ainda insiste em influências e novidades).
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É provável que Luiz Henrique Horta, que andou por Londres na época, soubesse. Ele tem uma pequeníssima e linda tv de papel de Tracey Emin,

194.

com o desenho de um casal transando na tela, que custou £5 e deve ter sido comprada lá.

Juliana e Érika muito mineiras e muito alegrinhas , ao contrário de Emin & Lucas, renunciam a autoria
individual e questionam, com bom humor irônico, os valores da arte no consumível e consumido mundo
contemporâneo.
Uma fauna e uma flora multicoloridas proliferam sobre a superfície dos objetos. A intensidade das cores
e a “planaridade” da pintura (que pode acontecer sobre telas, sobre pufes ou sobre todo tipo de utensílios
comuns e incomuns) são uma das características mais marcantes de um trabalho que constrói seu arquivo de
imagens explorando as figuras das histórias em quadrinhos, dos desenhos animados, dos produtos para
crianças e dos personagens infantis da televisão. Mas essa apropriação é só aparentemente inocente, pois os
signos estão sempre em estado de subversão .
Sob o signo de uma profunda nostalgia da infância, as artistas propõem uma visão cultural diferente,
recriando irônica e criticamente os clichês do imaginário popular urbano de classe média em que foram
educadas.
Um dos seus projetos mais interessantes é o das Fabriquetas. Ao tomar emprestada a idéia da
moedinha n.º 1 do Tio Patinhas e decidir criar sua própria moeda, elas investigam e pretendem desvelar o valor
dos objetos na sociedade capitalista.
Depois de confeccionar as 50 peças (Fabriquetas) de epóxi pintado, Érika e Juliana saíram às compras.
A troca de cada Fabriqueta foi cuidadosamente narrada e documentada. O valor de troca de cada moeda foi
testado efetivamente em galerias de arte, ônibus, lanchonetes, lojas de variedades, Mc Donalds...
A aceitação ou a recusa desse dinheiro inventado permitiu conferir os valores do trabalho e da arte na
sociedade contemporânea, pois as Fabriquetas demonstraram ter, em várias situações, valor de troca, valor de
uso e até valor de culto. Com elas, as artistas compraram lanches, catálogos e revistas, cortaram seus cabelos,
gravaram cds, deram esmola e conseguiram transporte de objetos. Mas em outras situações, perceberam, com
pesar, que suas lindas moedinhas não serviam para nada.
Para nada? Não acredito nisso, pois, de alguma maneira, a tristíssima menina do Mc Donald´s, o
irônico vendedor de frutas, o descrente cobrador do ônibus e até o padre, ao conferir as esmolas da igreja,
tiveram seu cotidiano alterado pela insólita proposta.
Se, como quer Duchamp, a arte é um jogo entre todos os homens de todas as épocas, continuemos
jogando com Juliana e Érika essa partida interminável.

Outras

ateliê fabriquinha - érika e juliana
14 de outubro à 16 novembro de 2003
realização, coordenação: copasa
montagem: piti, copasa,

.

conselho curador da galeria de arte copasa: marco elízio paiva, maria josé fonseca, cláudia renault e walter sebastião
nossa curadora: maria angélica melendi, a piti.

