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ARTISTA DA CAPA
José Emidio de Medeiros
Netto, nasci em Patos-PB,
mas vivi minha vida inteira
em Campina Grande. Cursei Desenho Industrial na
UFCG, um período na IUNA
(Instituto universitário del artes) em Buenos Aires e mestrado em Criação Artística
Contemporanea pela Universidade de Aveiro (Portugal).
Atualmente trabalho como professor de História da Arte e desenho
na Universidade Nilton Lins, Manaus.
Não, eu não sou um Artista. Não sou um artista porque, na minha opinião, o que chamamos de “arte” é uma designação para tentar
explicar algo que não conseguimos, assim como a ideia da existência
de deuses foi fomentada na tentativa de explicar o ciclo das estações
do ano por nossos ancestrais. Não, eu não sou artista, eu me comunico. Me comunico como também os pássaros e golfinhos o fazem,
sem mistério, sem divindades, apenas o fazem porque está na sua
natureza, seja espiritual ou por causa de alguma sequencia específica
em seu DNA. Não, eu não sou artista, porque a arte ela não existe
por si só senão por uma relação do que está querendo ser dito para
alguém que está querendo (ou não) ouvir. Ora, posso dizer que sei me
comunicar bem em certos idiomas e outros nem tanto, mas a minha
relação com a língua não foi a de um inventor ou de alguém que deva
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se gabar por saber falar uma língua como rege a sua gramática, eu
apenas uso de suas composições e fonemas para dizer se estou feliz,
triste, com fome ou atrasado. Não, eu não sou artista porque se há um
rótulo disso ou daquilo, também estará incluso o que não é, o que não
faz parte dessa categoria e pertence a outra. Uma ideia ridícula que
demonstra o grande medo da desolação, de aceitar sua natureza em

não ser nada, que, na minha opinão, é a grande dádiva dos deuses e
não traz nada menos que uma pequena fração do que achamos ser a
paz.
E em relação ao trabalho que vos envio? Não há nada de excepcional nem nele nem no processo criativo que mereça falar, é como
alguém que utiliza-se de um idioma para comunicar-se empregando
palavras que já foram ditas por séculos e, muitas vezes, na mesma
frase, encontramos palavras que se anulam, que são opostas ou que
dançam suavemente
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