Nascente
Em alguns trabalhos de Pablo Lobato, a generosidade do corte – a poda – dá-se como
densidade, numa economia dos gestos que não opera apenas por subtração. Há, em sua
obra, um corte que se faz por sobreposição e que, a despeito de ser adição, diferencia-se
de um possível excesso por sua precisão absoluta. Presente em trabalhos como Front
Light (2012) ou Um a zero (2012), esse gesto está talvez mais claramente colocado, por
sua vez, em Nascente (2012). Se a imagem (de nuances topológicas) de uma mangueira
viva – que se transforma ao passo que modifica o espaço em seu redor – dá a ver força
em fluxo, numa continuidade rebelde a estagnações, o corte operado pelo artista realça
aspectos latentes àquela demasia. Ao sobrepor ao vídeo um de seus cortes-desenhos
através de uma placa de vidro recortada (numa espécie de espelhamento transparente),
o gesto sublinha um instante de sutileza em meio à -rragia em cena, trazendo à
superfície sensibilidades talvez submersas. Assim, no seio da volúpia da imagem, o corte
do artista estabelece sentidos sem estancar o fluxo, sem congelamento. Sem subtração.
Nascente instaura uma linha que não divide ou exclui, mas que realça e ativa; experiência
espacial que não se guia por eixos únicos, senão multiplica os nortes na medida em que
engrossa a enxurrada. Corte-sobreposição que, como indica Pablo Lobato, “cria novas
zonas de toque”. Se, para Lygia Clark, “o plano é um conceito criado pelo homem com
um objetivo prático: satisfazer sua necessidade de equilíbrio”1, e se, para Pablo, a arte
“faz as paredes do labirinto dançarem”, são outros corpos-espaços que se colocam em
jogo nessas zonas sensíveis, constituídas a partir dos desequilíbrios advindos do gesto de
gerar fluxo onde há estancamento, ou suspensão em meio ao exacerbamento, numa
economia do corte.
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