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João Castilho lança amanhã Zoo, livro de fotografias que discute a relação entre
pessoas e animais e a própria condição humana a partir do deslocamento espacial
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Zoo, livroquereúnefotografiasde JoãoCastilho,éumaprovo-
cação. A capa e as seis imagensque abremovolumemostramdi-
ferentes perspectivas de umamata. Nas páginas seguintes, a pu-
blicação apresenta 30 fotografias, cada uma comumanimal dis-
tinto. E seencerracomquatro imagensdemata.Aprovocação,no
caso,éofatodetodosteremsidoregistradosemumambientedo-
méstico.Aobra,comediçãocuidadosa,éresultadodedoisanosde
trabalhodoartista, realizadoentre2014e2016,eserálançadaama-
nhã,naQuixoteLivraria eCafé, apartirda11h.

Tatu, emu, urutu, teiú, quati, jiboia, arara, gavião e tamanduá.
EssessãoalgunsdosanimaiscapturadospelalentedeJoãoCastilho.
Eeleexpõecadaqualemumasituação:sobreamesadejantar,dei-
tadossobreotapetedasaladevisitas, instaladosnosofá,ouemci-
madacama, estendidosousobreasquatropatas. É estranho.

Causar estranheza é procedimento recorrente há décadas de
inúmerosartistase,muitasvezes,porsisó, jáédignodevalor.Não
éocasodeJoãoCastilhoemseuZoo.Nestasériedeimagens,estra-
nhamento é apenas omote para discussões ulteriores. E o traba-
lhosugerevários temasedesdobramentos.

Umdeleséadicotomiaanimalversushumano.Aofalar sobre
seu trabalho, o artista expõe questões que omotivaram a criar a
série. “Dizemos: este éo lugardohomem, aquele éo lugardoani-
mal, somosradicalmenteopostospor isso, issoe isso.Masporque
é assim?Não somosnós tambémanimais?Oquenos aproxima?
Oque há deles emnós?O animal não carrega tambémmuito do
mistériohumano?”

Apalavra“animalesco”,porexemplo,quetrazemsuadefinição
osentidode“bruto,estúpido”,exemplificaaconotaçãopejorativa
comaqualnos referimos aosnãohumanos. São seres irracionais,
afinal, seguimosacartilhacartesiana.Aocolocaranimaisselvagens
no ambiente caseiro – “onde potencialmente estaríamosmais à
vontadeenquantohumanos”–,as imagensdeCastilhocriamatri-
to. “De repente, talvez, aquele animal seja o homem. Ou já tenha
sido alguma vez umhomem. Esse deslocamento do animal pro-
porciona isso,umcurto-circuitona realidade.”

A arquitetura é elemento frequente na obra de João Castilho,
massempreexpostacomomeiodequestionarosentidodelar,de
pertencimentoeasraízeseafetosqueaquelasestruturasrepresen-
tamparaaspessoas.EmZoo, nãosãoobjetosousituações“plausí-
veis” que provocam esse questionamento. Ao introduzir um ele-
mento improvável – sobretudoumser vivo, umanimal –noam-
bientequenosétãofamiliar,oartistatranscendeolugarsocialpa-
ra tocaremquestõesexistenciais.

O conjuntode imagens, naqualnãohápresençahumana, su-
gereoutroembate, implícito.Atrásdacâmeraháofotógrafo.“Afo-
tografia éummeioque exigequeo artista esteja realmentedian-
teda coisa fotografada. Portanto, fotografar esses animais é, antes
detudo,estardiantedeles”, revelaCastilho,acrescentandoqueseu
primeiro impulso foi “estardiantedoanimal”.

Oartistaconfessaqueapresençadoanimal“émuitoreal,égri-
tante”, capaz de desestabilizar não apenas omomento,mas sua
própriacondição:“Derepente,aqueleanimaltambémsoueu,tam-
bémévocê”.Elerelataque,apesardeacompanhadoportratadores
e de os animais serem relativamente domesticados, estar diante
delespressupunhaumainevitáveltensão.“Osanimais,mesmoes-
tes, estão sempre à espreita.” E testemunha a experiência: “Por
maisqueessesanimaistenhamalgumcontatocomhumanos,eles
não vivemdentro de casas. Se esse deslocamentomuda comple-
tamenteoeixodonossoinstinto, issonãoémenosverdadeparao
animal.Eocomportamentodeambos,homemeanimal,nessasi-
tuação, é imprevisível”.

Castilho reflete sobre a relação estabelecida, naquelemomen-
to,entreanimalehomem.“Émuitoimportanteparamimquees-
tejamospresentes, eueoanimal,umdefrenteprooutro, se inter-
rogando em silêncio, como quemdiz: e agora?”, narra, depois de
ter encarado30animaisdiantedacâmera. E ali, no instantedocli-
que,elementotãoespecíficoeessencialdafotografia,ocorreamá-
gicadaarte:“Otrabalhofuncionacomootestemunhodeumato”.
Pelovisto–eregistrado–JoãoCastilhosoubeaprendercomosani-
mais: “Estar facea facecomumanimalnos faz retornaraalgopri-
mitivo, ancestral, e talvez, quemsabe, por umbreve instante, nos
transformamosemumaonça,umtatu,umtamanduá.”
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Lançamento amanhã,
das 11h às 14h.
Quixote Livraria e Café
(Rua Fernandes
Tourinho, 274, Savassi,
(31) 3227-3077).


