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Resumo: A clínica contemporânea é do real. Real antes monótono e disfarçado de
natureza, mas que, agora, é desordenado e sem lei. O arrombamento provocado pelo
binário ciência-capitalismo faz pulularem gadgets pelos quais o homem hoje é
assujeitado. As séries de TV, nesse sentido, são indicadores aliados dos lacanianos,
no que revelam algo da relação do parlêtre com seu corpo, hoje fortemente
atravessada pelos dispositivos tecnológicos. Destarte, do mundo do individualismo
democrático de massa, resgatamos alguns elementos das histórias e biografias de
Lilly e Lana Wachowski, diretoras transgênero cujas produções sinthomáticas
permitem afirmar, sobretudo a partir da série Sense 8, que a relação sexual ainda
não existe.
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Title: "Art, like life, is full of risk": Lacan with Lilly and Lana Wachowski
Abstract: The contemporary clinic belongs to the real. A real once monotonous and
disguised as nature, but now, indomitable and lawless. The break-in provoked by the
binary science-capitalism makes swarm gadgets that determine man’s existence.
TV series, in this sense, are lacanian’s allied indicators, because they reveal
something of the parlêtre’s relation with his body, nowadays strongly crossed by
technological devices. Therefore, in the world of mass democratic individualism,
we’ve recovered some elements from the histories and biographies of Lilly and Lana
Wachowski, transgender directors whose symptomatic productions allows us to
affirm, especially from the Sense 8 series, that sexual intercourse does not yet exist.
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Na era da técnica, a arte é um indicador aliado da psicanálise
A clínica do contemporâneo opera mais-além da narrativa freudiana. Miller
(2012/2014) descreve que os discursos do capitalismo e da ciência, lado a lado,
reestruturaram a experiência humana, outrora organizada pelo que prescrevia o
Outro social. É o advento de uma verdadeira des-ordem no real, que, no passado,
disfarçava-se de natureza e voltava sempre ao mesmo lugar. Real que funcionava
como Outro do Outro, garantia mesma da ordem simbólica (MILLER, 2012/2014).
Porém, o último Lacan (1975-1976/2007) afirmará que o verdadeiro real, o real como
impossível, é sem lei. A efração no real do binário ciência-capitalismo é desordenada,
arriscada, põe em xeque a natureza (MILLER, 2012/2014). Prova disso é a
onipotência dos gadgets (microscópio, rádio, televisão, etc.), artefatos do discurso
científico que pululam e integram a existência do homem, que o animam, e dos quais
ele próprio se torna sujeito: já é sintomático (LACAN, 1975/1985, 1975/2009). E não
se pode localizar aí algo de nossa relação com as TV series, fenômeno
contemporâneo, capaz de mesmerizar-nos por longas maratonas? Como toda arte,
isso nos afeta.
Lacan (1975/2009) nos lembra que o corpo se introduz na economia de gozo por
meio de uma imagem corporal, que tem, no homem, grande alcance. Sua preferência
imaginária decorre de que essa é a via por onde ele antecipa sua própria maturação.
Logo, a partir do momento em que a escritura científica introduz mudanças
significativas no laço que hoje sustemos com o corpo, a arte, no que evidencia disso,
se aproximará da psicanálise. A topologia borromeana, com efeito, vai na mesma
direção (BROUSSE, 2014), pela via do sinthoma. Está em jogo um novo imaginário,
sustentado nos restos de gozo e contíguo ao real do gozo. E a consequência
decorrente, conforme Santiago (2016), é que se virar com a imagem é também se
virar com o sintoma.
Joyce, Lilly & Lana
Lilly e Lana Wachowski são irmãs, cineastas, e trabalham em parceria como
produtoras, diretoras e roteiristas. Entre suas produções, estão Bound, Matrix, Cloud
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Atlas, V for Vendetta e o seriado Sense 8 (2015-2017). Da leitura de dados
biográficos, articulada à possibilidade colocada por Miller (2015), de que talvez os
registros da música, da pintura e das Belas-Artes tiveram seu James Joyce,
consideramos que o trabalho das Wachowski poderia encontrar semelhante lugar.
“The Wachowski Brothers” era a nomeação por meio da qual Larry e Andy se faziam
conhecer

antes

das

suas

transições

de

gênero,

quando

se

tornaram,

respectivamente, Lana e Lilly. Sob influência dos pais, amantes da sétima arte, Larry
e Andy cresceram frequentando o cinema, em “orgias de filmes” nos drive-ins, onde
assistiam a dois, três filmes de uma vez. Nas palavras de Andy, “eu era tão jovem
que não sabia o que a palavra ‘orgia’ significava. Mas o que quer que fosse, eu
gostava” (apud HEMON, 2012, s/p, livre tradução). Larry, por sua vez, conta que sua
perplexidade ante o enigmático monólito presente em 2001: A Space Odissey,
suscitou de seu pai uma explicação: “trata-se de um símbolo”. Ali,
[...] aquela simples sentença entrou no meu cérebro e rearranjou as
coisas de um jeito tão inacreditável que eu não acho que fui a mesma
pessoa desde então. Houve um click interior. ‘2001’ é uma das razões
pelas quais sou cineasta (apud HEMON, 2012, s/p, livre-tradução).

Uma simples sentença produz um acontecimento! Em Joyce, o Sintoma, Lacan
(1979/2003) concebe o sintoma como um evento corporal ligado a que o temos.
Subsiste aí algo de instrumental, já que ter é poder fazer alguma coisa com (p. 562).
O sinthoma, o sintoma do falasser, está ligado ao corpo; “[...] surge da marca
escavada pela fala quando ela toma a aparência do dizer e faz acontecimento [...]”
(MILLER, 2015, p. 130). Ora, a “orgia” e o “símbolo”, com efeito, têm a ver com o
fato de que hoje elas são filmmakers.

Numa entrevista de 2013, verifica-se a intensa parceria que subsiste entre Lana e
Andy, que só anunciou seu come out como Lilly em 2016 (BAIM, 2016). Na
entrevista, Andy falava de sua arte como um jeito de injetar emoção na política, na
filosofia e nas ideias, afirmando que esses assuntos não têm que ser chatos. Comenta
ainda a presença do discurso do capitalista na arte, encarnado na figura de executivos
que têm se fixado no meio cinematográfico ditando como as coisas devem ser
(WACHOWSKI, 2013).
Mas o interessante do cinema é poder subverter tal estado de coisas, por vir com a
particularidade de ser uma arte social, que envolve um grupo de artistas e cuja
estética decorre de um trabalho conjunto. Não se fazem filmes sozinho.
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(WACHOWSKI; WACHOWSKI, 2013). Ora, a finalidade do discurso do mestre é fazer
as coisas marcharem no ritmo de todo mundo. Mas isso não é o real. O real não
anda, é o que entorpece essa marcha (LACAN, 1975/2005). E não é justamente do
inconsciente real que trata o ultimíssimo Lacan? Aqui, entramos no campo do laço
social, cujo real é a inexistência da relação sexual (MILLER, 2015). O sujeito não
está sozinho com seu eu, e o solipsismo não é a verdade de sua vida psíquica. Ele
nasce do campo do Outro, o que lhe convoca a um verdadeiro trabalho de artista:
“Fazer alguma coisa com o Nome-do-Pai: prescindir, servir-se dele” (LACAN, 19751976/2007, p. 125). É aí que o laço entre os corpos falantes, as parcerias, divergem
do conceito de sociedade como instância una.
O sinthoma é o que possibilita enlaçar o imaginário, o simbólico e o real. É aí que o
pai ganha novo estatuto. “O complexo de Édipo, é, como tal, um sintoma. É na
medida que o Nome-do-pai é também o Pai do Nome, que tudo se sustenta, o que
não torna o sintoma menos necessário” (LACAN, 1975-1976/2007, p. 23). Para que
o pai subsista, deve ser sustentado.
A topologia nodal nos permite aproximar do trabalho das Wachowski pela via do
sinthoma. A partir de fragmentos biográficos, autodescritivos, arriscamos a
montagem de um mosaico que, de relance, parece mostrar tons de algo da ordem
do acontecimento. Lilly e Lana prestam seus corpos a uma produção que é
essencialmente inédita. O manejo de outros artistas, mais os objetos que elas legam
à cultura, assinalam laço social. Fatos que, todavia, não tiram o caráter subversivo
da arte ora discutida. A obra faz face ao discurso do mestre, interpelando a Matrix –
a realidade? – e atacando-a em seus limites mais consolidados. Talvez, na
especificidade desse caso, fazer cinema responda pelo que o sinthoma comporta de
savoir-faire com a imagem corporal. “Se o núcleo real do sintoma não fala, é mudo,
algum indício dele pode ser fornecido pela imagem?” (SANTIAGO, 2016, p. 76).
Fato é que os dramas do sexo não escapam ao deus-nos-acuda do real. Sobre isso,
a psicanálise propõe algo distinto das teorias sócio-políticas sobre gênero (que se
concentrarão nos semblantes acoplados aos modos de gozo), pois conceberá tais
identidades

como

respostas

sintomáticas

ao

impossível

da

relação

sexual

(SANTIAGO, 2006). As diferenças estruturais entre os modos de gozo do homem e
da mulher, conforme ensina a escritura lógico-matemática da sexuação segundo
Lacan, hoje virão, a posteriori, ao choque primeiro do corpo com lalíngua (MILLER,
2012/2014).
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Lana Wachowski (apud HEMON, 2012, livre tradução) bem exemplifica isso, ao narrar
que, na terceira série, estudou num colégio católico em que rapazes e moças
permaneciam em fileiras separadas antes das aulas. Não se identificando com uma
ou outra linha, Lana interpretou que ali talvez tenha percebido, inconscientemente,
seu verdadeiro lugar: entre as duas. Um entre – betwixtness –, que foi causa de
bullying e derrisão. Sua resposta? Encontrar refúgio em livros e mundos imaginários,
muito mais atraentes que o seu próprio (HEMON, 2012). Algo do sinthoma parece
cintilar...
Isso posto, pode-se dizer que, entre os sexos, alguma coisa não vai: “[...] só se pode
gozar de uma parte do corpo do Outro pela simples razão de que jamais se viu um
corpo enrolar-se completamente, até incluí-lo e fagocitá-lo, em torno do corpo do
Outro” (LACAN, 1975/1985). Mas e se fosse possível?
É a ideia de que se aproxima Sense 8, em que, pela ficção científica, Lilly e Lana se
aproximam das “questões de foda” (LACAN, 1975/1985, p. 103) com um interessante
conceito: oito indivíduos, os chamados homo sensorium, estão conectados de tal
modo que, sem palavras, podem comunicar pensamentos e sentimentos entre si. Um
vivencia as dores, prazeres e afetos do outro, tendo a capacidade de experimentar
emoções humanas mais intensamente que os próprios humanos. O mesmo vale para
o coito: quando alguém transa, os outros gozam juntos, ainda que de distintos cantos
do globo.
No Mais, ainda, Lacan (1975/1985) aborda a impregnação narcísica do amor, cuja
imagem está sustentada no a. “O amor é impotente, ainda que seja recíproco, porque
ele ignora que é apenas o desejo de ser Um, o que nos conduz ao impossível de
estabelecer a relação dos... A relação dos quem? – dois sexos” (SANTIAGO, 2016, p.
14-15). O gozo sexual “[...] é marcado, dominado, pela impossibilidade de
estabelecer, como tal, em parte alguma do enunciável, esse único Um que nos
interessa, o Um da relação sexual” (Ibid. p. 15). Mas, em Sense 8, o impasse parece
sair de cena, levando-nos a indagar: poderia um dia a evolução, ou então a ciência,
liberar do homem o estorvo desse exílio que lhe impõe o instante do encontro?
Para não concluir
“A arte, como a vida, é cheia de riscos” é uma fala de Hernando, parceiro de Lito (um
dos oito), no décimo episódio da 2ª temporada da série. Ora, não só dos riscos da
aposta, mas dos riscos da letra, no que ela é linguagem reduzida à sua matéria
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significante (MILLER, 2010). A escrita joyciana e a escrita cinematográfica – por que
não? – apontam para isso:
Só se é responsável na medida de seu savoir-faire. Que é o savoirfaire? É a arte, o artifício, o que dá à arte pela qual se é capaz um
valor notável, porque não há Outro do Outro para operar o Juízo Final
[...]. Isso quer dizer que há alguma coisa da qual não podemos gozar
(LACAN, 1975-1976/2005, p. 59).
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