


No ano de 2018 FX e Russo se conheciam  
e começavam a construir juntos traçados e 
trajetos entre si e pela cidade. Inxílio surge 
por entre esses trajetos, correndo no pulsar 
das avenidas, escorrendo em becos boêmios, 
alinhando-se às vivências, aos sentires, 
moendo palavras, olhares e estratégias de 
fuga. No cotidiano urbano, em vários instantes, 
estamos suscetíveis a diferentes referenciais, 
seja pelo som de alguma reforma, construção, 
trânsito, seja pelas cores, letreiros, figurinos, 
arquiteturas, ou pelos modos de existir que 
nos levam para diversas virtualidades, essa 
pesquisa bebe um pouco de tudo isso, alinhada 
com reflexões epistemológicas e experiências 
íntimas de dois seres urbanos. A publicação 
acontece antes da execução da obra não só 
pelo contexto mundial agora existente, mas 
também considerando a importância da obra 
de arte enquanto motriz reflexivo, gerando 
mais ações, potencializando mais afetos.

A publicação conceitual da obra INXÍLIO só é 
possível pelo incentivo do SESC-PE através do 
edital Cultura em Rede 2020.
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A palavra “Exílio” vem do Latim exsilium ou exilium, 
de exsul, “pessoa banida”,  possivelmente do Grego 
alasthai, “vagar, andar ao léu”.  Exílio é a ação no 
qual o sujeito se distancia de seu lugar de origem 
e desloca-se para outro lugar possível. Diversos 
motivos levam o sujeito à exilar-se, desde a falta 
de recursos materiais para sua sobrevivência, até 
crises sócio-políticas que afetam seu direito de 
existir e viver num determinado espaço/sociedade. 
O Exílio é o distanciamento físico da terra e por 
muitas vezes de sua terra natal, de sua cidade,  
do seu território. 
 
Por outro lado “Inxílio” é uma palavra que não 
existe formalmente na língua portuguesa, existe 
apenas o prefixo gramatical de negação “in” usado  
em geral para negar o sentido original de uma 
palavra, que é então utilizado aqui como recurso 
poético na criação de um novo vocábulo, prefixo 
“in” + radical “xílio”, Inxílio. 

Inxílio desperta a noção de inversão do exílio. An-
tagonizando a expatriação forçada ou espontânea. 
Espécie de fuga adentro de seu próprio território 
onde o sujeito não abandona a sua região geográ-
fica, ao menos não fisicamente tal como o exilado, 
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ao contrário, “inxilado” é a pessoa que se percebe 
estranha dentro da própria terra. A estranheza de 
se opor aos signos e manifestações que planificam 
o comportamento social, que invisibilizam suas sin-
gularidades e que o empurram para uma conduta 
mais homogênea e consonante com o status quo. 
O exilado é comumente aquele que se afasta da 
cidade/sociedade por existir em discordância com 
os princípios sócio-políticos adotados por esta, 
inxilado é o que se (re)aproxima da cidade/socie-
dade pelo mesmo motivo.
 
Quase um desterrado de si pois existe e se relacio-
na sob cânones hegemônicos que escanteiam seu 
modo individual  de ser e estar no mesmo lugar  
em que aprendeu, por conseguinte, a ser e estar.  
O Inxílio é desse modo uma ação que surge como 
um dos resultados da organização social vigente, 
uma consequência da vida atual nas cidades.
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As cidades são hoje, para Lepecki, apresentadas 
em dois tipos de espacialização: “Primeiro a pólis 
se representa como espaço de circulação de su-
jeitos supostamente livres, principalmente livres 
na sua capacidade de circular livremente.”, e “Em 
segundo lugar, a pólis se representa fisicamente, 
topologicamente, enquanto um lugar supostamente 
neutro e, consequentemente, sempre aberto para 
a construção infindável de toda sorte de edifica-
ções (...)”. Sujeitos moventes e estruturas físicas 
definem as duas esferas de espacialidades contidas 
nas cidades, contudo tanto os sujeitos quanto as 
estruturas encontram-se sob a jurisdição de um 
poder externo que define e delimita como e onde 
os moventes podem mover-se e como e onde as 
estruturas podem edificar-se.
 
Deste modo o urbano é, em Lepecki, o local  
em que um poder coreografa o movimento dos  
corpos existentes por meio das infra estruturas 
tangíveis como prédios e avenidas, e pela plura-
lidade de domínios virtuais diversos como as leis, 
os direitos e os deveres.

As cidades são deste modo um arcabouço de 
disputa por controle social, desde o manejo das 
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possibilidades de mobilidade imposta aos indivídu-
os até a fiscalização da corografia e localidade de 
suas edificações. Isto é, por exemplo, a autoridade 
sobre qual terreno a favela deve edificar-se e por 
onde seus habitantes terão permissão para andar,  
ou mesmo qual a região em que devem haver 
condomínios de luxo, quais indivíduos não têm aval 
para transitar entre eles e mesmo que o façam 
serão reprimidos, controlados e devolvidos ao lugar 
de origem. É o poder vigente que desta forma 
também têm êxito em ditar os aspectos sociais, 
políticos, econômicos, linguísticos, somáticos, 
raciais, estéticos, de gênero dominantes em seu 
distrito. Estes mesmos fundamentos podem gerar 
pessoas exiladas e inxiladas, ou seja, pessoas que 
se afastam da urbe por diferir de suas regulamen-
tações e princípios e pessoas que se se (re)aproxi-
mam dela e empenham-se para transformá-la.

Inxílio é um (re)deslocamento para dentro de seu 
próprio território. Mas por qual razão seria eficien-
te (re)deslocar-se para onde já se está? Isto é, por 
que esforçar-se na construção de novos caminhos 
físicos? De novos afetos e de uma nova topologia 
menos separatista?
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Porque no atual sistema mercantil globalizado já 
não existe exílio possível! Não há uma metrópole 
sequer que já não tenha codificado implícita ou 
explicitamente sua topografia do poder, todas 
possuem uma lógica intrínseca que determina 
quais indivíduos devem circular e quais devem 
permanecer imóveis ou pelo menos com desloca-
mento reduzido. Portanto, o esforço não deve ser 
em direção à outro ambiente que possua outro cir-
cuito de afetos, de geografias e de ações, mas de 
persistir na mudança dos afetos e das limitações 
do lugar em que se vive ou seja, a própria cidade.
  
Inxílio é neste sentido uma contraposição à topo-
grafia do poder, pois aciona no espaço físico e real 
outras possibilidades de ações e de mobilidades 
sociais e individuais.
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Inxílio enquanto obra define-se no desafio de expor 
os aspectos multifacetados da cidade que transita  
por diferentes fenômenos, acontecimentos e cir-
cunstâncias, não simbólica ou metaforicamente 
mas literalmente, como argumento poético para 
construção da obra. Isto é, revelar seus múltiplos 
terrenos planos e acidentados, suas edificações 
monumentais, exibir desde seu apelo geográfico 
à racionalização que sistematiza as vias retilíneas 
e curvas, até as características metódicas que 
regulam o fluxo acelerado e ritmado de seus  
habitantes. A obra trata-se de uma instalação/
performance que utiliza transmissão de streaming 
ao vivo para exibir um percurso, uma travessia 
de um ponto à outro da cidade, neste caso um 
trajeto que vai do Ponto A ao Ponto B, sendo B 
o espaço onde é exibido o trabalho em si, com 
performers, produção, plateia etc...  A transmissão 
ao vivo deverá ser vista através de uma projeção 
com som e imagem exibida no espaço de exibição 
da obra, ou seja, diante do público da instalação/
performance. A projeção será exibida via mapping 
numa superfície lisa e branca. Esta mesma superfí-
cie será ao fim da performance a instalação física 
que continuará presente no espaço.
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A estrutura explorada pelos dois performers é 
simples. O primeiro estará fora do espaço em que 
se encontra o público e a projeção, ou seja estará 
na rua, na cidade, e carregará consigo uma câme-
ra (acoplada à um capacete) que transmitirá ao 
vivo - por meio de transmissão streaming - para 
os espectadores tudo o que vê, ou pelo menos 
tudo que sua câmera consegue captar. O segundo 
performer estará dentro do espaço de exibição da 
obra, ocupando o espaço real entre a transmissão 
virtual projetada numa tela ao fundo do palco  
e o público que assiste/enxerga ao mesmo tempo 
dois corpos moventes e a cidade plurifacetada.  
A partir daí as ações do segundo performer con-
sistem em tentar reproduzir com seu corpo, dentro 
do espaço de exibição, as ações realizadas pelo 
primeiro performer fora do espaço de exibição. 
Existem na obra duas categorias de ações que 
podem ser executadas, a primeira diz respeito às 
ações que operam segundo à coreografia da cida-
de e conforme sua dinâmica espacial, como p. ex. 
atravessar a rua na faixa de pedestres. A segunda 
são ações que buscam a suspensão provisória do 
modus operandi que organiza a cidade, ações que 
intentam romper a racionalidade tranquilizadora 
tal como atravessar uma faixa de pedestres dan-
çando, subir num poste, rastejar pela rua, andar de 
ponta cabeça, desenhar no chão ou simplesmente 
parar no meio da calçada e permanecer imóvel.
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Ao posicionar-se no espaço entre a projeção e  
o público, o segundo performer atua como filtro  
e atualizador vivo das imagens que vê, situando-se 
num espaço de conflito, em que incita o público 
da projeção à tentar ver as imagens de um modo 
distinto comparado como as enxergaria num  
contexto midiático exibindo um cotidiano anti 
espetacular, onde o público é confrontado a en-
carar e refletir sobre seu próprio comportamento 
dentro da cidade pois o espectador do espaço de 
exibição sabe que assiste à uma obra de arte, mas 
também constata a existência de um outro tipo 
de público que está na rua, ao acaso, observando 
o primeiro performer e que por sua vez não sabe 
que assiste à um trabalho artístico. 
 
Existe uma camada do público que analisa e admi-
ra a ação enquanto obra de arte, e outra camada 
que vivencia a experiência de sentir a organização 
cotidiana suspendida por instantes, pois diferente 
da primeira a segunda camada do público não tem 
consciência do estado performativo e das ações 
da obra, estando deste modo mais ativo e mais 
reativo em relação à esta.
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Inxílio portanto se configura como uma obra de 
arte e um dispositivo de enfrentamento ao modus 
operandi que rege as cidades, desenhando uma 
travessia que momentaneamente suspende as 
regras de mobilidade e levantando questões sobre 
a experiência de viver em coletividade com outras 
pessoas que, compartilhando os mesmos caminhos 
e percursos, estão ao mesmo tempo individuadas 
em suas singularidades e planificadas sob as  
normas concretas e simbólicas.
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