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RESUMO 

 

Essa comunicação tem como proposta compartilhar o processo de pesquisa em 

andamento acerca do trabalho desenvolvido por Lida Abdul, no qual a artista desloca 

ações e espaços cotidianos, lançando-se à criação de imagens oníricas através da 

construção de cenários poéticos em paisagens reais.  

Ao relacionar as ruínas herdadas de situações de conflito às ruínas provocadas no 

Homem pelo próprio Homem, por meio de uma linguagem experimental, defende-se 

que a artista é capaz de desestabilizar o senso comum em relação a imagens referentes à 

guerra, por exemplo, ou mais especificamente a guerra no Afeganistão, país de onde é 

oriunda. 

É possível captar o teor político de suas performances ao considerá-las como uma forma 

de perceber, ler e agir frente às demandas de uma sociedade que beira o colapso, sem 

desconectar-se de certa magia que também é um fator presente em suas obras.  

Reconhece-se a importância de seu trabalho na medida em que ao acessá-lo, nota-se que 

Abdul indica caminhos nos quais possibilita a transformação de informações vigentes a 

respeito do que se difunde sobre seu país de origem e ensina-nos com sua alma um 

pouco sobre as guerras e resiliências que compõe a alma das cidades, dos seres, dos 

espaços.  

 

Palavras-chave: Performance, Guerra, Ritual, Ruínas, Paisagem. 

 

                               RESUMÉN 

 

Esta comunicación tiene el propósito de compartir la investigación en curso acerca del 

trabajo desarollado por la artista afgana Lida Abdul, en la que propone uma nueva 

mirada ací a las relaciones con lós espacios cotidianos. Abdul se lanza a crear imágenes 

de los sueños mediante la construcción de escenarios poéticos en paisajes reales. 

Al vincular las ruinas heredadas de conflictos sociales a las ruinas causadas en el 

hombre por el hombre mismo a través de un lenguaje experimental, se argumenta que la 

artista es capaz de desestabilizar el sentido común en relación a las imágenes referentes 



a la guerra, por ejemplo, o más específicamente la guerra en Afganistán, país del cual 

ella viene. 

Es posible capturar el contenido político de sus actuaciones al considerarlos como una 

manera de ver, leer y actuar sobre las demandas de una sociedad lindando con el 

colapso, sin desconectarse de cierta magia que es también un factor que se encuentra en 

sus obras. 

Se puede reconocer la importancia de su trabajo en el que al acceder a el, se observa que 

Abdul indica las formas en que permite la transformación de la información con 

respecto a lo existente que se extiende sobre su país de origen y nos enseña con su alma 

un poco acerca de la guerra y la resistencia que forma el alma de las ciudades, de los 

seres y de los espacios. 

 

Palavras-Claves: Performance, Guerra, Ritual, Ruinas, Paisaje. 

 

Para que as entranhas de uma soterrada realidade, não nos escape 

 

Um corpo que rompe com as regras e lança-se ao mundo como resposta e reação a todas 

as afirmativas impostas. Esse corpo reage às ordens estabelecidas e consagra-se, então, 

no lugar do outro. Sendo ele próprio, o outro. Falo de alteridades. Mas também falo do 

lugar de onde você se encontra agora: aqui. 

 

Nas linhas que seguem, tratarei da obra In Transit, idealizada pela artista afegã Lida 

Abdul. 

 

*1 

																																																													
1	As	imagens	utilizadas	neste	ensaio	podem	ser	encontradas	no	site	oficial	da	artista	
http://www.lidaabdul.com/		



 
 

Para a realização de In Transit, instalação audiovisual realizada em 2008, a artista afegã 

Lida Abdul iniciou seu trabalho convidando crianças com quem cruzou nas ruas de 

Cabul e seus arredores, a participarem de uma ação, para a qual propôs um roteiro.  

O que se pode acompanhar, nos quase seis minutos de vídeo, são aproximadamente 60 

crianças brincando com o que restou de um avião russo, deteriorando-se numa paisagem 

em Cabul, já há cerca de 15 ou 20 anos: um deserto vivo; um objeto reminiscentemente 

morto.  

 

Lida Abdul cria nesse entrevero de tempos que a heterotopia propicia, uma ambiguidade 

entre a vida pulsante que jorra das crianças (estes seres que muitas vezes são tidos e 

vistos como o futuro das gerações que seguem), e essa “velharia” que são os escombros 

desse antigo avião. Essa carapaça2, que é para a artista como um esqueleto, passará 

então por um processo de cura. Uma espécie de ritual em que seus buracos expostos e 

suas feridas abertas, serão cobertas pela maciez de uma porção de algodões. 

 

Ao reunir essas crianças a atualizarem a memória da guerra por vias de afeto, num ato 

simbólico e concreto a transformar a história, o instante, e noções de tempo e espaço, é 

possível traçar um paralelo entre a performance e alguns dos princípios de 

heterotopologia propostos por Foucault, no qual afirma que “as heterotopias possuem 

sempre um sistema de abertura e de fechamento que as isola em relação ao espaço 
																																																													
2	Sentido	figurado	utilizado	pela	própria	artista.	



circundante. Em geral, não se entra em uma heterotopia como em um moinho, entra-se 

quando se foi submetido a ritos, a uma purificação”3. Pois é nesse novo espaço, então, 

imaginado pela artista e realizado pelos que ali estão, que parecem pulular fantasias 

inerentes aos sonhos de paz daqueles que vivem em estado de exceção. 

 

Respingos incandescentes de suor e ilusão. 

 

Esse corpo caído. Esse corpo ausente. Esse avião morto, resultante de uma guerra quase 

iminente. Esse avião-corpo, esse corpo-casca, será ainda transmutado à categoria de 

brinquedo, e de um peso infalível e gasto, ganhará por instantes a leveza de uma pipa 

que sobe aos céus, manuseada por meninos que vislumbram no imenso brancoazul das 

nuvens, a consagração de uma ação genuinamente lúdica.  

 

Essas crianças que nos levam de encontro à vida, no objeto roto, passam então, aliadas a 

cordas que se encontram amarradas ao avião, a tentar fazer com que ele suba flutuante e 

arejado, como um balão.  

 

 
 

 À luz da narrativa que se acende sobre esse panorama, imbricam-se a poética de uma 

ficção real e a realidade de uma história concreta. Uma história que tange a si mesma, 

mas numa tentativa alternativa de construir, a partir de uma metalinguagem, um espaço-

tempo em que outros canais dispositivos reanimem a nossa capacidade de fazer história, 

fazendo arte. 

																																																													
3	FOUCAULT,	Michel.	O	corpo	utópico,	as	heterotopias,	p.26.	



 

Diante deste novo cenário pode se dizer que as crianças participantes de In Transit, 

tanto quanto aqueles que tem a oportunidade de acompanhar ao vídeo,  “se veem 

confrontados com elementos da história recente”4 afegã e os rastros ocasionados pela 

guerra. Esta experiência, porém, se dá sob uma nova óptica. Neste sentido acredita-se 

que esta obra oferece aos que se deparam com ela, solenes pistas, através desse espaço 

agora atualizado e fértil, no qual serão concedidos ao público, a liberdade e o poder de 

reconstruir naquele instante, diante das indagações imagéticas geradas pela fruição 

estética, uma outra história. Ou, nas palavras de Erika Fischer-Lichte: “é inevitável que, 

em um dado momento, seja produzido um deslocamento: a ordem de representação é 

perturbada e surge uma outra ordem, mesmo que temporária.”5 Dito isto, pergunta-se: 

seria esta ordem: a ordem de uma imaginação materializada e viva? Seria esta uma das 

ordens da performance: a capacidade de elucidar novos, efêmeros e performativos 

espaços, cuja potência neles ativada nos lançaria a novos mapeamentos de si, do nosso 

olhar sobre as coisas, e à rascunhar cartografias simbólicas de uma geografia poética, 

por vir?  

 

Desta forma, ao guiar-se por este ramo de pensamento, pode se dizer que esta é uma 

obra que se encontra geograficamente localizada, ainda que não seja possível fazer um 

mapeamento seu, visto que o que tange seu acontecimento é um tempo outro, 

caracterizado por uma descontinuidade que atravessa seus ramos, unindo-se à virtual 

artimanha contemporânea, das múltiplas possibilidades de conexões em rede.    

 

Numa perspectiva territorial, o que Lida Abdul faz em sua obra é varrer o que resta das 

relações verticais e de domínio, e longe de dialogar com as relações de poder, ao mesmo 

tempo em que as interroga no cerne de suas ações, ela instaura uma espécie de 

comunicação em que as crianças é que conduzirão pelo espaço, seu olhar, sua atenção, 

sua sensibilidade.   

 

Quando um avião que nos leva pelas nuvens, de um continente a outro, por exemplo, 

cai; ou quando um avião transportador de mísseis explode, e detona os previsíveis 

espaços para os quais foi sancionado, e detona a si também, esse avião, que é 

																																																													
4 FISCHER-LICHTE, Revista Sala Preta. Realidade e ficção no teatro contemporâneo, p.27.  
5 Ibidem, p.20. 



passageiro, justamente porque ora vai, ora volta, ora regressa, ora não retorna e 

tampouco chega, carcomido agora pelo tempo, pela ferrugem que o contorna, esse 

avião, agora, pelos olhos de Lida Abdul e pelas mãos daqueles que o reconfiguram a 

nível de poesia, esse avião, caído e deteriorado, torna-se espaço de cuidado.  

Seus motores, todos silenciados,  

suas cicatrizes, 

suas feridas... 

serão cuidadosamente cobertas.  

Curadas por pequenas mãos, munidas e imbuídas de ingenuidade e pequenos pedaços de 

algodão. 

 

Para que as entranhas de uma soterrada realidade não nos escapem, e não nos diminua 

tal qual o avião à carcaça, é preciso que se criem espaços de cultivo da inocência, que 

sejam produzidas memórias novas sobre um outro espaço e também a partir de um novo 

olhar, que possa ver e anunciar uma realidade que vinga. Uma outra, que brota. Que 

emerge. Outra que grita.   

Pois é nesse espaço, criado e inventado pela artista afegã e seus “pequenos” 

interventores, que agora você repousa. 

 

Este avião, então, entrega à imaginação do homem, da mulher, da criança... o direito ao 

voo. 

Lida Abdul concede ao pouso o direito do voo, ao pássaro o direito de homem, ao avião 

o direito da morte e do re-pouso, e à criança, o mistério da cura. 

O que se vê, é um espaço em que esses corpos, cujos papéis com frequência são 

friamente diagnosticados, podem experimentar justamente a inversão desses papéis. 

Essa experiência impulsionaria então à possibilidade da troca, do câmbio, de despregar-

se, rasgar-se. Transvestir-se, essa é a opção.  

Lida Abdul não aceita ser atropelada pelos tanques de guerra. Ela se torna a própria 

máquina de guerra, e consciente disso, abre caminho por entre os escombros, 

negligenciando toda e qualquer ordem imposta. 

O que ela faz com aquele que participa e contempla suas ações, é compartilhar essa 

inquietação de ver o mundo e os espaços desse mundo, com um olhar refinadamente 

trabalhado, sensível, sensibilizado, destoando-se do senso comum. Para isso cria e 



realiza localidades e acontecimentos, nos quais as mais distintas subjetividades são 

convidadas a viver a experiência de ser outro. Outro corpo num outro espaço.  

Não abandonar-se às regras do jogo do sistema, essa é a regra. E nesse jogo, de 

alteridades, torna-se possível despossuir-se das identidades as quais somos aspirados e 

entregar-se à realidade efêmera, cujo espaço te permite ainda que continuar a olhar com 

os mesmos olhos de sempre, olhar e calar-se que seja, diante da transformação e, 

permitir-se calado, notar a amplitude de seu horizonte estender-se, e mais. 

  

Essa extra espacialidade afirma então as relações que cotidianamente legitimam aquele 

espaço, mas ao mesmo tempo, ao propor novas formas de encarar a realidade, cria 

realidades outras que extrapolam o automatismo com que muitas vezes enfrentamos 

essa realidade vigente. 

Arrisco-me a dizer que nesse movimento de atuação crua e lúdica nos espaços de 

guerra, nos territórios marcados por conflitos e inflamados de poder, ocorre a criação de 

um campo de forças, em que a performance acaba por reverberar, para além de sua 

efemeridade, nas relações entre os que participam e o local em que intervém, e no caso 

de In Transit, afeta inclusive a perspectiva dos pais dessas crianças, eles que 

provavelmente passaram pela experiência da guerra e que tiveram em algum instante 

seu futuro violado, podem a partir de então, tatear seus resquícios de dor e trauma, com 

aspectos de beleza e fantasia.  

 

 
 



Porque muitas vezes a urgência da mudança não pode ser contida no espaço de um 

corpo enérgico. Ou ainda, a emergência do espaço quando é captada por um corpo apto 

a realizar revoluções semânticas na geografia local, trança-se junto a essa historia que o 

abraça, e apenas doa-se inconsciente à obra daquele que o olha. Que o toca. O escuta. E 

transforma-o num outro espaço: Um espaço de nascimentos e vida. 

Lida Abdul, então, ocupa esses espaços e propõe e elabora um encontro entre a ruína, o 

escombro e a materialização daquilo que configura o resto ainda presente à memória 

que se atualiza, ao mesmo tempo em que cria elementos numa categórica trama 

heterotópica.  

A artista instaura um movimento em que a um só tempo faz pulsar o coração da 

paisagem e reintegra ao ser humano sua capacidade de intervir concreta e poeticamente 

no mundo. 

 

Se a guerra chega arrebentando no “modo” destruição, as ações de Lida Abdul partem 

do princípio da desconstrução daquilo que está dado, e sugerem de forma brilhante a 

possibilidade da reconstrução dos espaços e suas breves histórias, por um viés da 

invenção. In Transit é capaz de sobrevoar delicadamente a imaginação daquele que está 

afim e atento às urgentes necessidades de seu tempo e dos espaços os quais frequenta, 

percorre. Semeia. 
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