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O que se dá com a propriedade da arte que é sempre engajada de uma maneira ou 
de outra em sua impropriedade? 
 A pergunta parece simples, mas complexa em sua inquietante ambiguidade. 
Dela, poderíamos sair com duas possíveis respostas, as quais, de nenhum modo se 
separam, pois existem dentro da pergunta através de sua singular dualidade. É que 
não seria correto, para nós, escolher uma das palavras: se próprio, é porque é 
legítimo, mas sua legitimidade parte de um contexto que pode ser duvidoso porque 
pode dominar o outro; se impróprio, ilegítimo, o outro, que parte possivelmente de 
um contexto interpretado e significado pelo contexto que o domina.   
 
Como irmãos siameses, que mesmo unidos são diversamente diferentes, em 
espírito e forma, porém compartilham o mesmo corpo e o mesmo passado, a 
exposição próprio-impróprio dos artistas Frederico Filippi e Raphael Escobar, 
curada por Leonardo Araujo, surge tanto do veneno de sua realização quando do 
antídoto de sua idealização. Por isso, em nenhum momento os trabalhos 
apresentados pelos artistas, e esse texto também, intentam responder tal questão. 
Mas, com a mesma disposição refletem sobre a dificuldade existente entre a 
realidade comum e a imaginação do sujeito que as imagens, objetos e textos 
provindas dela possibilitaram. 
 Consideramos que tanto realidade quanto imaginação são dependentes 
entre si. As particularidades de uma muitas vezes são justificadas com as 
recorrências da outra nela. Elas, no caso dos trabalhos de Filippi e Escobar, cada 
uma a sua maneira, não estão para outros significados que poderiam ser sugeridos - 
como um movimento de apropriação e ressignificação de conceitos-palavras que a 
arte se dá ao luxo de realizar algumas vezes. Ao contrário disso, em próprio-
impróprio são colocadas, realidade e imaginação, para ocorrerem sempre em 
conflito e harmonia ao mesmo tempo, gerando outras perguntas da qual já partimos 
e também chegamos. 
 
Se a exposição não responde a pergunta, qual seria o objetivo? Talvez outra 
pergunta que mantemos sem resposta. Não porque não haja interesse em alcançar 
alguma coisa, seja qual for, mas é justamente porque o lugar que se almeja chegar 
não é algo que podemos dizer que exista ou existiu, seja na realidade ou na 
imaginação. Esse horizonte não é anacrônico, mas também não é contemporâneo. 
Qualquer um que aponte para o futuro sabe que nos demonstra uma 
monstruosidade indizível. 
 É neste objetivo não reconhecível que os trabalhos, geridos dentro da 
dualidade da pergunta da qual partem, se tornaram uma meditação das práticas de 
imagem de cada agente envolvido na exposição. Como um simples modo de 
conceber a imagem como disparação da imaginação e o ato de imaginar como 
forma de vida, próprio-impróprio mantém no mesmo espaço e tempo três 
diferentes modos de aparecer que ocorrem com a interligação das propostas dos 
artistas e do curador. 
  
Frederico Filippi apresenta cinco trabalhos de diferentes formatos. O primeiro, 
Deriva, são cinco atlas cortados em diversos formatos, cada pedaço deslocado de 
seu eixo de fixação auxilia formar outra imagem geométrica do retângulo ou 
quadrado do livro sem a necessidade da simetria, gerando dessa forma uma 
proposição múltipla de leitura entre título, o espaço geográfico que cada atlas se 



refere e o corte que o remontou. O segundo, terceiro e quarto, tratado neste texto 
como um conjunto, são três pinturas. Em Queima, o suporte da tela tem o formato 
de um triangulo isósceles também cortado ao meio, porém o corte é realizado na 
imagem, não no suporte, assim, da metade para cima, uma camada grossa de tinta 
asfáltica preta parece cobrir uma pintura de mata virgem detalhada na parte inferior 
do triângulo, em sua base. Já em 3˚ Demarcação, a tela tem uma forma quadrada, 
com a imagem cortada diagonalmente, do canto superior direito ao inferior esquerdo, 
dividindo igualmente um plano de cor vermelho e uma mata pintada. Por fim, em 
Ultradistância, com o desejo de fazer o observador se afastar ao máximo para olhá-
la, não mais a tela é o suporte da imagem que se apresenta, mas chapas de metal 
dispostas a construir um retângulo apresentam um fundo preto com manchas quase 
geométricas vermelhas, causadas por uma grossa camada de tinta, que podem 
aludir às marcações realizadas pelos desmatamentos ou às plantações em larga 
escala de propriedades privadas do campo vistas de avião, helicóptero ou satélite. 
E, por último, o quinto trabalho, Propriedade da União, o artista apresenta quatro 
facões, com fios de corte e pintados de preto, que tem suas formas em escala 
representativa de quatro diferentes reservas indígenas demarcadas pela Funai no 
território brasileiro.  
 
Com Raphael Escobar, três trabalhos vieram a tona. O primeiro, Town&Country, em 
que são dispostos cinco pedaços de paredes da demolição de um antigo hospital de 
São Paulo, nos quais o artista interveio em suas superfícies com uma ferramenta de 
corte a fim de desenhar em contra relevo cinco símbolos que foram, ou ainda são, 
proibidos aos presos no sistema carcerário, por representarem, aos olhos da polícia, 
crimes. Cada pedaço abarca um desenho: a Carpa, símbolo japonês, especula-se 
representar a liderança de facções; o Palhaço, que costumeiramente indica o crime 
de roubo violento previsto pelo Artigo 157 do Código Penal brasileiro, como o assalto 
a mão armada; Yin Yang, símbolo do equilíbrio entre duas energias opostas da 
filosofia chinesa, que acredita-se representar a organização carcerária Primeiro 
Comando da Capital (PCC); os Dados, em que principalmente a face que contém 
cinco pontos aparenta representar quatro sujeitos criminosos em volta de um 
policial, no centro; e as Cartas de Baralho, que sugere tanto os jogos ilegais quanto 
o jogo perigoso de lidar com transações ilícitas. O título desse trabalho também é 
apropriado de um outro contexto, da marca de surf existente desde 1971 e que 
obteve grande repercussão no Brasil na década de 1990, que em seu logo também 
se sustenta a imagem do Yin Yang, o qual é referenciada pelos presos como o nome 
da marca, Town & Country e não com nome do símbolo chinês. O segundo, 
Circulação, cinco backlights, como os que encontramos em portas e fachadas de 
comércios de bairro, de diferentes tamanhos, são dispostos nas paredes da galeria. 
Cada um faz referencia a um serviço específico encontrado dentro da ocupação do 
Movimento Sem Teto do Centro no antigo Hotel Cambridge, no centro de São Paulo, 
onde Escobar encerrou recentemente uma residência artística de três meses junto 
ao amigo e artista Jaime Lauriano, convidados pelos curadores do projeto, Juliana 
Caffé, Yudi Rafael e Alex Flynn. Cada backlight apresenta a imagem de um logotipo, 
que o próprio artista desenvolveu com os prestadores de serviço da ocupação. Os 
serviços são: Bolaria & Café, Brechó, Ateliê de Costura, Espaço Vip Cabelereiro, e 
Gelinho. Circulação também é acompanhado de cinco displays de acrílico com 
cartões de visita dos serviços referenciados pelos backlights, com informações 
especificadas, endereço e nome dos prestadores. E o terceiro trabalho, Sem Título 
(Aqui de apresenta um reflexo de fora), realizado em 2014, é uma frase, a mesma 
do parêntesis do título, pensada para ocupar a porta de entrada dos espaços 
expositivos. Porém, em próprio-impróprio o trabalho assume outra característica, 



ocupando em grande formato, em plotagem preta de vinil recortado, a fachada da 
Galeria Leme, apontando desse modo não só a exposição em que participa, mas o 
todo do local, desde do que ali ocorre até a fisicalidade arquitetônica de Paulo 
Mendes da Rocha.  
 
Já nas propostas surgidas para acompanhar as imagens de Raphael Escobar e 
Frederico Filippi, Leonardo Araujo buscou fazer três movimentos que se configuram, 
cada qual, a um texto ou proposta gráfica. O primeiro, o título da exposição, que 
recorre à palavra-conceito de Maurice Blanchot, utilizada no texto A Comunidade 
Inconfessável. Próprio-impróprio seria a representação do modo que o escritor 
recorreu à experimentação da linguagem para justificar o que é a utopia existente na 
concepção que rege a relação entre comunismo e comunidade. O segundo, um texto 
em formato X, plotado em branco sobre uma placa de MDF que replica o tamanho 
exato das placas de cimento utilizadas na estrutura arquitetônica do edifício da 
galeria. Este texto cruza os discursos que cada artista tem sobre seus trabalhos na 
exposição, colocados nas duas linhas superiores do X; o discurso em consonância 
dos dois artistas e do curador sobre o conjunto curatorial, encontrado centralmente; 
e os comentários continuados da perspectiva do crítico ao trabalho dos artistas, na 
parte inferior do X. E, por fim, como texto curatorial, o Dois sujeitos cuidam de um 
prédio, em que, em mais ou menos 3 laudas, dois trabalhos dos artistas, Gato (uma 
intervenção/instalação), de Escobar, e Peixe (vídeo de 59’33’’), de Filippi, tomam 
forma num conto fantástico, que se refere metaforicamente ao todo do projeto 
expositivo, como se fechasse a exposição através de um sopro de imaginação dado 
pela realidade não explicitada das imagens dos trabalhos que nela fruem.  
	
	
	
	
	 	


