
LUXO-EXCESSO-PODER

A etiqueta de muitas das roupas que vestimos ou dos acessórios de moda com os quais nos

adornamos sintetiza e oculta, num pequeno retângulo, uma densa rede económica globalizada que

envolve poder, desigualdade, vaidade, exploração, ganância, ilusão, prepotência, lucro e consumo.

LUXO-EXCESSO-PODER assume-se como resposta ao desafio de, uma vez mais, integrar a Bienal

de Coruche, numa edição subordinada ao lema “Respirar Arte com Sustentabilidade”. A instalação,

resultado do trabalho desenvolvido por estudantes e professores da Escola Superior de Educação de

Lisboa ligados à licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias, resulta da reflexão coletiva em torno das

consequências globais dos nossos hábitos de consumo e do impacto ambiental/social da indústria da

moda.

A demanda incessante de “novos” produtos, inflamada pelo marketing, transforma a

necessidade básica de proteção do corpo, num sistema de produção entrópico e ampliado à escala

global. A superabundância ostentada pelas sociedades ocidentais é vinculativa do empobrecimento

de milhões de pessoas no “resto do mundo” (X), resultado visível de um capitalismo tentacular, que

alimenta um ciclo de produção de matéria prima, confeção, consumo e descarte - de cuja aceleração

permanente depende.

Através da assemblagem de objetos descartados que materializam este ciclo, é dado

protagonismo à palavra escrita e realçada a sua dimensão performática, isto é, a capacidade de

evocar, de induzir a uma reflexão mais ampla ou de exortar à ação. Cada letra constitui-se não só

como uma partícula da palavra mas sim um fragmento plurissignificante que remete para uma

cartografia composta de muitos mundos, aqui interligados através das matérias têxteis, destroços

náufragos de opressão, pobreza, invisibilidade, frivolidade, emergindo como dispositivos de ilusão e

poder, numa ação de afastamento e aproximação que humana e civilizacionalmente nos acomete.
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