
Stan Brakhage dizia que o artista lida essencialmente com:
1) nascimento; 2) sexo; 3) morte; 4) a busca por Deus.

Sigo essa ideia de forma literal, pornográfica.
(Brakhage gostava de filmar umas coisas obscenas também)

Se a obra não excita, restam as legendas.
Gozar com o pau/grelo alheio.
(e se a pornografia, na vida social, é uma bomba de dopamina que pode viciar, no reino das imagens 
o seu gesto bruto e revelador é a única chance de plenitude.)

A definição original do termo pornografia é: “escritos sobre prostitutas”.
Parece uma definição anacrônica, frente aos avanços morais e tecnológicos – boa parte da escrita 
hoje é visual – trazidos pela modernidade.

Mas falo sobretudo de um dispositivo, de uma forma de se relacionar com o mundo: direta, 
confrontativa, dualista, bicho-versus-natureza, de uma beleza honesta porque escancaradamente 
efêmera e previsível, tal como as Civilizações aos olhos da Terra. O triunfo da vegetação é total.

(A propósito: arte e vida não se misturam mais.
Ou podemos tirar a parte sobre nazismo na bio do Beuys, se achar melhor)

Seria redundante falar em filmar ou fotografar pornograficamente. As câmeras, intrusivas e sedutoras 
– porque amorais – como toda máquina, já o fazem a todo momento.

A natureza da imagem é prazerosa e violenta.
Vou repetir a palavra natureza em itálico porque gosto do tabu que ela se tornou.
(Camille Paglia voltará a ficar na moda, aguardem.)

Em períodos nascentes de uma nova tecnologia, o deslumbramento com seu manejo sobrepõe-se a 
maiores pudores.
Foi assim com a película cinematográfica. (google: elefante eletrocutado thomas edison)
É assim com as teratoneladas de pixels descarregados no YouTube, PornHub ou na deep web.

Mordidas as primeiras maçãs da árvore, porém, logo surge a autocensura.

No auge econômico do Cinema, com seus theatros lotados, o mostrar demais era antes um 
problema moral, mas também estético:

No auge econômico da Arte pós-Fim-da-Arte, com suas galeria$ e feira$ gigantescas (gosto delas)
o mostrar demais é agora um problema estético, mas também moral:

O novo conservadorismo é duchampiano.

O erotismo conceitual será derrubado pela pornografia do belo. Acabará a tirânia da penitência.

a vida entrega-se em excesso
torna-se imaturo

a arte resguarda-se em excesso
torna-se neurótico

diria Lao Tsé pós-Lipovetsky,
ou um Epicuro sadeano.

Temos a tecnologia para mostrar,
mas em meio a tantos estímulos da modernidade, devemos conter a libido.

Temos a tecnologia para mostrar,
mas em meio a tantos estímulos da modernidade, devemos conter a retina.

nota de rodapé: Até hoje, armas fál icas e f luidos 
sanguíneos ainda recebem aceitação pública muito maior 
que genitais reais e fluidos sexuais. Não há equivalente 
sexual de Tarantino no cinema dito respeitável.
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