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No Church in the Wild:
A Estética da Anarquia
com Jack Halberstam

Conferência falada em inglês,  
sem tradução

Organização: António Fernando Cascais 
e Mónica Guerreiro

Nos últimos três anos, com a emergência 
de novos movimentos de protesto no con-
texto da falência do sistema financeiro, do 
desastre económico, da erosão do Estado-
nação e da afirmação da soberania empre-
sarial transnacional, começámos a assistir 
a formas de protesto que fundem arte 
e criatividade para contornar as táticas 
policiais de controlo de multidões durante 
manifestações (como o kettling), e escapar 
às narrativas mediáticas que confinam a 
energia indómita do motim numa asseada 
história de saque e ganância. A busca de 
tais alternativas surge numa diversidade de 
contextos: de cultura de elite e de cultura 
popular, da cultura de museu à cultura 
de rua. Assumem diferentes formas, de 
arte participativa, de festas efémeras, de 
reciclagem imaginativa e de relações novas 
entre objetos, economias e o ambiente.

Na sua pintura das Pussy Riot, a artista 
berlinense Kerstin Drechsel capta o carác-
ter queer deste nosso tempo de tumulto e 

revolta. O poderoso retrato da banda punk 
feminista (presa em 2012 pelo protesto 
encenado na Catedral de Cristo Salvador 
em Moscovo, na qual era criticado o apoio 
da hierarquia da Igreja Ortodoxa à campa-
nha presidencial de Putin) relembra-nos de 
quão frequentemente a anarquia assumiu 
a forma de uma rejeição punk feminina, 
mais do que a de um violento levantamento 
masculinista. O exemplo das Pussy Riot 
– o grupo, a pintura, a ação e as suas recria-
ções em todo o mundo – coloca a questão 
do surgimento de novas formas estéticas 
que acompanham estas manifestações 
repentinas e altamente mediatizadas de 
desgaste político e indignação. As Pussy 
Riot abriram caminho a novas formas de 
contestação. Poderemos identificar no 
seio da anarquia uma estética que rejeite 
a lógica do “capitalismo punk”? Qual a 
economia erótica de tal trabalho? 

Jack Halberstam (n. 1961) leciona Estudos 
Americanos, Etnicidade e Género e 
Literatura Comparada na University of 
Southern California (EUA). 

Uma das mais destacadas vozes da 
teoria queer, Halberstam tem trabalhado 
temas como sexo e os media, subculturas, 
género, cultura visual, cinema popular 
e animação. Atualmente, desenvolve 
diversos projetos, incluindo um novo 
livro intitulado The Wild sobre anarquia 
queer, performance e cultura do protesto, 
as representações visuais da anarquia e as 
intersecções entre o animal, o humano e o 
ambiente.

Da sua obra publicada, destacam-se os 
livros: Gothic Horror and the Technology 
of Monsters (Duke UP, 1995), Female 
Masculinity (Duke UP, 1998), In A Queer 
Time and Place (NYU Press, 2005), The 

Queer Art of Failure (Duke UP, 2011), Gaga 
Feminism: Sex, Gender, and the End of 
Normal (Beacon Press, 2012).

Autor de numerosos artigos e um reco-
nhecido conferencista, coorganizou algu-
mas antologias, entre as quais Posthuman 
Bodies com Ira Livingston (Indiana UP, 
1995) e um número duplo da revista Social 
Text com José Esteban Muñoz e David 
L. Eng intitulada What’s Queer About 
Queer Studies Now? (Duke UP, 2005).

Referências:
Videoclip No Church in the wild (2012), de 
Jay-Z & Kanye West feat. Frank Ocean & 
The-Dream: http://youtu.be/FJt7gNi3Nr4

Conferência de J. Halberstam Thinking 
wildly with and through punk femi-
nisms (Belgrado, 2014): http://youtu.be/
ZP086r_d4fc

Artigo referido na conferência: https://
bullybloggers.wordpress.com/2014/07/05/
you-are-triggering-me-the-neo-liberal-
-rhetoric-of-harm-danger-and-trauma

Biografia alargada de J. Halberstam: 
http://www.egs.edu/library/
judith-halberstam
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CONFERÊNCIA Entrada gratuita Levantamento de senha de acesso 30 minutos antes da sessão,  
no limite dos lugares disponíveis. Máximo por pessoa: 2 senhas.

Esta conferência será transmitida  
no site www.culturgest.pt


