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A Potência transformadora
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The power of change of ‘Caboclo’,
from Arthur Scovino
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José Miguel Pereñíguez:
representing the soul through
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O “Romeu e Julieta” de Gabriel
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of the classical dramaturgy
in contemporary scene
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Renovação,
ação, conhecimento: lugar
para agir
Renovation, action, knowledge:
places for action

JOÃO PAULO QUEIROZ
Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes; Coordenador do Congresso CSO

A proposta do congresso CSO’2016 mantém-se como de início, há sete anos atrás,
quando foi lançado o primeiro destes congressos: desafiar os artistas e criadores a
publicarem artigos sobre outros artistas, contemporâneos ou não. Os idiomas de
trabalho, português ou espanhol, permitiram delimitar um espaço alternativo à
hegemonia do mundo da arte contemporânea: afinal os artistas de Portugal não
se conhecem uns aos outros, tal como sucede como os de Espanha, do Brasil, da
Argentina, Perú, Venezuela, México, Filipinas, Timor, Angola, Moçambique, Colômbia… etc. Mais ainda: os artistas de cada um destes países não conhecem muitos dos artistas dos outros países recíprocos. Um estudante de artes tem como
referência autores que nada têm em comum com o seu espaço geográfico, ideológico, político. A reprodução do poder simbólico (Bourdieu, 1989) faz-se pelo
esmagamento da localidade e pela imposição de um pensamento único, globalizado, de influência determinada pelos fluxos financeiros (as grandes coleções
que se legitimam em torno da validação consecutiva de um reduzido número de
autores). O Art world é adverso às realidades descentradas, e cumpre interesses
no decorrer da legitimação (Moulin, 1997) que não coincidem com a realidade
cultural. Dito de outro modo: o dinheiro já não acompanha a bandeira.
Esta proposta “Criadores sobre outras obras” é uma proposta que se pretende original e disruptiva: é uma ação de resistência face à hegemonia (Hall,

17–23/03/2016
Faculdade
de Belas-Artes
ULisboa

+ informações em http://cso.fba.ul.pt
congressocso@gmail.com

Transportador oficial CSO'2016
CSO'2016 Official carrier

Figura 1 ∙ Cartaz do Congresso Internacional
CSO’2016, Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa, Portugal.
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Figura 2 ∙ Aspecto de uma mesa do Congresso CSO’2016.
Figura 3 ∙ Aspecto de uma mesa do Congresso CSO’2016.
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1980) das gramáticas de reconhecimento (Véron, 1980). Faz-se discurso sobre
arte, discurso de legitimação, mas utilizando procedimentos de resistência. A
plataforma reúne os artistas, em presença, no Congresso, e por escrito, nestas
actas, nas revistas académicas. É assim uma plataforma de conhecimento que
ao longo dos anos já publicou mais de 900 artigos sobre outros tantos artistas
deste arco de expressão cultural descentrado (Queiroz, 2010; 2011; 2012; 2013;
2014; 2015, 2016).
Nesta edição de 2016, a partir da chamada de trabalhos lançada em abril
de 2015, foram submetidos à Comissão Científica do Congresso CSO’2016, 186
submissões na fase de resumos, das quais foram aceites 135, ficando não admitidas 51. Na segunda fase, de artigos completos, foram submetidos 129 artigos
completos (desistiram, entretanto, 6 participantes), e não foram admitidos 9
artigos completos. Em termos gerais foram assim feitas 186 submissões das
quais foram aprovadas 120 na sua fase final de texto completo. Todos os procedimentos foram segundo o modelo de arbitragem duplamente cega (double
blind peer review) com uma salvaguarda de distância geográfica entre pares académicos e autores.
Neste volume de atas constam apenas as comunicações que foram apresentadas no Congresso, excluindo-se as que, por razões diversas, mesmo após aprovação, não foram efetivamente apresentadas. Reúnem-se aqui assim os textos
correspondentes às 105 comunicações realmente apresentadas ao CSO’2016.
Anota-se que os textos aqui apresentados foram também propostos e selecionados para publicação nas revistas académicas Estúdio (2016a; 2016b;
2016c; 2016d), Gama (2016a; 2016b), e Croma (2016a; 2016b), já entretanto publicadas durante o ano de 2016.
Assim se prossegue, com alguma persistência, procurando encontrar, promover e concretizar espaços alternativos de legitimação, que permitam completar
os contributos e neles incluir os seus principais agentes: os criadores. Afinal são
os próprios artistas que melhor sabem avaliar as suas referências, as suas
influências, as suas ‘afinidades electivas’ (Benjamin, 1959; Goethe, 2014).
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Signos indiciales del
cuerpo: huellas de vida
en la producción de
Alberto Greco
Indexical signs of the body: traces of life in the
production of Alberto Greco
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Artigo completo submetido a 29 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.
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Resumen: Este texto propone recorrer parte de

Abstract: This text aims to trace part of the work

la obra del artista Alberto Greco, uno de los antecedentes más significativos de la vanguardia
argentina de los años 60. El objetivo es establecer ciertas correspondencias entre sus acciones artísticas y la producción de una selección
de artistas contemporáneos latinoamericanos
que abordan los conceptos de cuerpo, ausencia, presencia, e identidad.
Palabras clave: Alberto Greco / silueta / acciones artísticas / cuerpo.

of the artist Alberto Greco, one of the most significant history of the art of the 60s Argentina The
objective is to establish certain correspondences
among his artistic activities and the production
of a selection of Latin American contemporary
artists who address Body Concepts, absence , presence , and identity.
Keywords: Alberto Greco / silhouette / artistic
actions / body.

1. Antecedentes y contexto(s)

Hacia fines de los ´50, las obras pictóricas de Alberto Greco desbordaron los límites del informalismo argentino de entonces. El conjunto, forma parte de los
desplazamientos que el concepto de pintura fue operando como representación
de la realidad (Longoni & Davis, 2013), para presentarse como manifestación indicial de su proceso de producción-acción. Sus obras se enriquecían con procedimientos azarosos que remiten a algunos mecanismos de la poética surrealista.
La progresiva inclusión de sustancias y elementos orgánicos (fluidos humanos o
animales) en la materia, no sólo prolongan el proceso de producción más allá de
la acción del artista, sino que transforman a la obra en huella vital, antecedente
directo de lo que luego serían sus inclusiones de personajes en la tela (Figura 1).
El movimiento que deviene de la relación filosofía-lenguaje a partir de la
segunda mitad del siglo XX, apunta especialmente, a los mecanismos de construcción de sentidos del lenguaje. Al mismo tiempo, inserta en la crisis de representación imperante, la posmodernidad propone un signo con un significado
cambiante, desterritorializado y, por tanto, asume los modos de conocimiento
como inacabados y parciales. En este contexto, el arte conceptual tensiona estos conflictos, revisando y deconstruyendo críticamente las formas de pensamiento y producción de sentido imperantes en el campo del arte.
Los statements contextuales (Gache, 2010) que formaron parte de uno de los
géneros del arte conceptual y cuyas acciones fueron llevadas adelante por artistas de Fluxus en las décadas del 60 y 70; tuvieron su antecedente argentino en
Alberto Greco. El artista comienza a utilizar su identidad para involucrar aún
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Referir al término “huellas” en el título de este texto, alude a la fuerte imbricación que existe entre la vida y el arte en la obra de Alberto Greco. La silueta,
articuladora de esta relación, se presenta como signo indicial o huella (Charles
Peirce, 1839-1914), como contigüidad respecto al referente que la origina, el objeto significante cuerpo. Forma parte de él, asume su identidad y se constituye
como su presencia.
Los distintos modos en que el cuerpo aparece en buena parte de la producción de este artista remiten a una doble intención articulada: la estetización de
la vida por un lado y la vitalización de la obra a través del cuerpo, por otro.
Antes de avanzar en el análisis de estas obras, sus procesos de producción
y su influencia sobre una selección de propuestas artísticas contemporáneas;
resulta imprescindible hacer una breve referencia a algunos antecedentes y al
contexto internacional y local en el que este artista argentino se desenvuelve.
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Figura 1 ∙ Alberto Greco, Sin Título, 1960. Óleo, brea, bleque. Colección
Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. Fuente:
http://www.mnba.gob.ar/coleccion/obra/9393
Figura 2 ∙ Alberto Greco, Alberto Greco ¡¡Qué grande sos!!, 1961 Intervención
en el espacio público, Buenos Aires. Fuente: https://verrev.wordpress.
com/2015/07/01/besos-brujos-homenaje-a-alberto-greco/#jp-carousel-6917
Figura 3 ∙ Alberto Greco señalando al artista argentino Alberto Heredia con
tiza como parte del First Live Art exhibition, Paris, 1962. Fuente:
http://post.at.moma.org/sources/8/publications/127

Los afiches funcionaron como iniciadores de las prácticas conceptuales y del arte de
los medios de comunicación, cuyas manifestaciones prosperarían en la Argentina hacia mediados de la década del 60. En el contexto de su propia producción, esta operación resulta un antecedente claro de sus Vivo-Dito, desarrollados poco después en
Europa. (Lauria, 2015)

Estas incursiones en los circuitos masivos, no implican la apropiación pop
de la cultura de masas, sino la inscripción en ellos como única materialidad de
la obra, usando recursos ajenos al universo artístico e interpelando a grandes
audiencias que amplían el restringido público de arte (Longoni & Davis, 2013).
La idea de vivir como obra de arte, lleva a Greco a realizar señalamientos
en distintas ciudades y pueblos de Europa. El artista ofrece a sus habitantes
carteles con los textos “Obra señalada por Alberto Greco” o “Esto es un Alberto Greco”. Más tarde, sus señalamientos con tiza o con el dedo se configuran
como acciones públicas que muestran diversas situaciones, resignificándolas y
convirtiéndolas en obras de arte a través del gesto del artista; proponiendo otro
modo de percibir el mundo que nos rodea (Figura 3) En el Manifiesto Dito del
Arte Vivo escrito en el año 1962, Greco fundamenta su programa operativo:
El arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver no con el cuadro sino con
el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el
objeto pero al objeto encontrado lo deja en su lugar, no lo transforma, no lo mejora, no lo
lleva a la galería de arte. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere
terminar con la premeditación, que significa galería y muestra. Debemos meternos en
contacto con los elementos vivos de nuestra realidad. Movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumora, lugares y situaciones. Arte Vivo, Movimiento Dito. Alberto
Greco. 24 de julio de 1962. Hora 11:30

Si bien los ready-made de Duchamp pueden leerse como precedentes de
las acciones artísticas de Greco, los vivo dito se diferencian claramente de las
creaciones duchampianas ya que nos muestran / señalan la realidad donde la
encuentra, sin modificarla y la convierte en objeto artístico con su gesto.
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más el arte con la vida. Su primera intervención en el espacio público fue en el
año 1961, en el centro de Buenos Aires. A través de una pegatina de afiches con
grandes letras de molde y formato publicitario, el artista recupera la escritura
como modo de inscripción directa en la obra de arte, expresando, por ejemplo, “ALBERTO GRECO ¡¡Qué grande sos!!” (Figura 2) Respecto a esta acción,
Adriana Lauria manifiesta:
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2. El territorio del cuerpo

Los años que siguen al período de posguerra, marcan el comienzo del quiebre
del modelo evolutivo del modernismo en el campo artístico. La escena del arte
se ve expandida por materiales y temas hasta entonces excluidos del proyecto
moderno. La vida, como material del arte, aceleró los procesos de desbordamiento de las fronteras disciplinares.
Los cuerpos ya no pretenden representarse como reales o ideales (Giunta,
2011). Se presentan esbozados, estilizados, sintetizados, desmaterializados, fragmentados, cercenados. El cuerpo contemporáneo empieza a pensarse como espacio biográfico, significante, atravesado por infinitas otredades. Sus contornos
se reinventan una y otra vez, no remiten a un formato fijo sino que se manifiestan
como un devenir contingente.
Para abordar las “incorporaciones de personajes a la tela” que Alberto Greco realiza en Buenos Aires y Madrid, retomaremos el concepto de pintura como
huella de un acto, en el marco de deslizamientos de los límites de los lenguajes artísticos y rupturas con las convenciones establecidas. En estas acciones, el artista
traza el contorno del cuerpo de personas reales apoyadas sobre una tela blanca. A
veces sólo como dibujo de pinceladas urgentes, gestuales y borrosas, otras completando con pintura negra el fondo. Cada silueta es creada, aparece y es retenida
a través de un cuerpo que se presta a la acción y luego se retira de la escena. Ante
su ausencia, surge la presencia de su huella incierta como contigüidad no acabada de ese cuerpo. Su existencia viva dota de vida a la obra (Figura 4).
Años más tarde, el proceso de violencia institucional, política, económica,
social y cultural que ha llevado adelante la dictadura cívico-militar argentina
ha sido de tal magnitud, que sus consecuencias han marcado con fuerza la producción visual de buena parte de artistas y colectivos de arte. El discurso autoritario y disciplinador ha impactado en el cuerpo social e individual, Sus derivaciones resultan ineludibles al momento de comprender el panorama artístico y
cultural del país y de la región, especialmente en la década de los ´80.
Al cuerpo desaparecido, sustraído, negado y censurado, se suman corporalidades obstruidas, imposibilitadas, impuestas, ocultas y/o simuladas que intentan re-conocerse y re-encontrarse. En este contexto, es posible indagar cómo
sus representaciones en el campo del arte se reconfiguran e intentan, por un
lado, devolverles a los cuerpos la vida negada, y por otro, reconstruir las subjetividades violentadas. Es en torno a este apremio vital donde la producción artística de Alberto Greco, cobra especial importancia como referencia necesaria
en la poética de algunos artistas visuales argentinos.

La realización de siluetas es la más recordada de las prácticas artístico-políticas que
proporcionaron una potente visualidad en el espacio público de Buenos Aires y muchas
otras ciudades del país a las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos en
los primeros años de la década del ’80. Consiste en el trazado sencillo de la forma vacía
de un cuerpo a escala natural sobre papeles, luego pegados en los muros de la ciudad,
como forma de representar “la presencia de una ausencia”, la de los miles de detenidos
desaparecidos durante la última dictadura militar. (Longoni Bruzzoni, 2008)

De la convocatoria participan, mayoritariamente, personas no vinculadas al
universo del arte. De este modo, el trabajo colectivo conlleva la socialización de
los medios de producción artística, reconfigura el rol del espectador y lo convierte en productor activo ampliando los modos de circulación e interpretación de la
acción artística (Figura 5).
La propuesta se vio superada por la cantidad de gente que participó poniendo su cuerpo para que el dibujo del contorno sobre el papel conformara una silueta. La silueta se convierte de este modo en la huella de dos cuerpos ausentes,
el de quien prestó su cuerpo para delinearla y — por transferencia — el cuerpo
de un desaparecido, reconstruyendo así “los lazos rotos de solidaridad en un
acto simbólico de fuerte emotividad” (Amigo, 2008).
Algunas siluetas apenas bosquejadas, otras pintadas con rodillos, pinceles o
fibrones. Cada contorno corporal es uno y todos los desaparecidos. Es una y múltiple huella-presencia de otro cuerpo ausente-desaparecido. Miles de siluetas
únicas y similares a la vez, se erigieron sobre columnas, árboles y paredes. Vida
y arte nuevamente unidos. En este caso, a través de una acción multitudinaria,
colectiva y militante.
Desde otra perspectiva, podemos pensar que parte de la poética del artista
argentino Ernesto Deira en torno al hombre y su representación se corresponde
con las inquietudes existenciales de Greco.
Deira fue uno de los artistas argentinos que, con mayor compromiso y pasión,
dedicó parte de su producción artística al cuerpo de un hombre que busca, incan-

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

A la urgencia por la recuperación de los cuerpos, se suma la del restablecimiento del espacio público como ámbito de encuentro con el otro, de participación
activa y de intervención artística.
El 21 de setiembre de 1983, en el marco de la III Marcha de la Resistencia,
una acción artística colectiva sin precedentes irrumpe en las calles: El Siluetazo. La iniciativa de los artistas visuales Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y
Guillermo Kexel logra concretarse en virtud del aporte de los organismos de
derechos humanos, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y militantes políticos.
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3. Recuperar el cuerpo, recuperar el espacio
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Figura 4 ∙ Alberto Greco. Encarnación Heredia mujer sufriente,
Incorporación de personajes vivos en tela, Madrid, 1964. Fuente:
http://www.hipotecarioarte.com/wp-content/uploads/2015/04/Tomo-III.pdf
Figura 5 ∙ El Siluetazo, Buenos Aires, 1983. Fuente:
https://poneoneloff.files.wordpress.com/2010/07/imagen-siluetazo-1.jpg
Figura 6 ∙ Ernesto Deira, Boceto para 9 variaciones para un bastidor bien
tensado, políptico, 1965. Fuente:
http://intranet.malba.org.ar/www/coleccion_artista.php?idartista=55

Conclusión

Este breve recorrido permitió reflexionar acerca de ausencias, presencias, cuerpos y construcción de identidades a través del programa operativo de Alberto
Greco y de una selección de artistas cuyas obras tienen puntos de contacto con
su poética. En su empeño por unir el arte a la vida, Greco produce desplazamientos del objeto artístico hacia la vida cotidiana y sus personas, soslayando,
asimismo, los espacios consagrados de exposición y circulación. A través de las
“incorporaciones de personajes a la tela” pareciera retomar lo que afirmaba
Johann Caspar Lavater en sus “Fragmentos fisionómicos” (1776): “la silueta
puede ser la imagen más verdadera y más fiel que puede darse de un hombre.”

Referências
Amigo, R. (2008) “Aparición con vida: las
siluetas de detenidos-desaparecidos.” In
Longoni, Ana y Bruzzone, Gustavo A. El
Siluetazo. 1a ed. Buenos Aires: Adriana
Hidalgo.
Arfuch, L. (2002) Identidades, sujetos y
subjetividades. Buenos Aires. TramaPrometeo Libros.
Gache, B. (2009) Conceptualismo:
Migraciones de sentido y
desterritorializaciones del lenguaje, el
caso del conceptualismo argentino 19661976. [en línea] Disponible en http://
belengache.net
Giunta, A. (2011) Escribir las imágenes:
ensayos sobre arte argentino y

latinoamericano. 1a Ed. Buenos Aires.
Siglo Veintiuno.
Lauria, Adriana (2015) “Greco, el inventor
del arte argentino contemporáneo” In
Besos brujos: Homenaje a Alberto Greco.
Catálogo. Buenos Aires: Fundación Jorge
F. Klemm.
Longoni, A. y Davis, F. (2013). “Cuidado con
la pintura”, In Doscientos años de pintura
argentina, volumen III. Buenos Aires: Banco
Hipotecario.
Longoni A. y Bruzzone G. (Ed.). (2008) El
Siluetazo. 1a ed. Buenos Aires. Adriana
Hidalgo editora.
Piña, C. (2007) “Formas de morir: de Alberto
Greco a Alejandra Pizarnik.” Revista
Arrabal Nro. 5. Lleida, España.

31
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

sablemente, desbordar su alienación social y romper con el espacio que lo encierra.
Son cuerpos asimétricos, siluetas incompletas o fragmentadas, en proceso de
transformación. Frecuentemente, sus contornos de líneas gestuales, casi primitivas, limitan con dificultad formas que pugnan por abrirse al espacio (Figura 6).
Las siluetas de la artista cubana-norteamericana Ana Mendieta incluidas en
sus acciones en la naturaleza, se configuran como formas de recomponer sus vínculos con la vida y el universo a través del arte. Sus acciones artísticas se desarrollaron en espacios precarios, íntimos, territorios donde la silueta de su cuerpo
pudiera establecer un hábitat donde reconocerse e identificarse. Poco después,
utiliza barro, flores, tinta o arena para dibujar el contorno de su cuerpo. El carácter efímero que le confieren estos materiales a la obra, preanuncian su destino
provisional. Silueta-huella que sobrevive y se reinscribe en las huellas indiciales
de los registros fotográficos.
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Resumo: Esta comunicação é sobre a obra

Abstract: This communication is about the work

chamada Terrina Noé, feita por Barrão, artista plástico contemporâneo brasileiro, a partir
das peças criadas por Rafael Bordallo Pinheiro,
caricaturista e ceramista português do final do
século XIX. Esta peça foi criada no âmbito do
projeto 20 Bordalianos do Brasil, que partiu
da premissa de articular a herança do grande
artista com seus admiradores contemporâneos. A peça é analisada no contexto da obra
de Barrão e das suas estratégias de instauração
Palavras chave: Barrão / Rafael Bordallo
Pinheiro / Instauração.

entitled Terrina Noé, made by Barrão, Brazilian contemporary artist, from pieces created by
Rafael Bordallo Pinheiro, Portuguese cartoonist
and ceramist of the late nineteenth century. This
piece was created under the project 20 Bordalianos of Brazil, which started from the premise
articulate the legacy of the great artist with his
contemporary admirers. The piece is analyzed
in the context of Barrão works and his creation
strategies.
Keywords: Barrão / Rafael Bordallo Pinheiro /
Creation strategies.
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Esta comunicação é sobre uma obra que une dois artistas de épocas diferentes,
que nunca se conheceram, mas que resultou em um trabalho que conserva as
características de ambos. Refiro-me a Terrina Noé, obra do artista contemporâneo brasileiro Barrão, feita a partir dos moldes de Rafael Bordallo Pinheiro,
artista português da segunda metade do século XIX, dentro do projeto 20 Bordalianos do Brasil, organizada pela Fabrica de Faianças das Caldas da Rainha,
em Portugal.
Barrão é o nome artístico de Jorge Velloso Borges Leão Teixeira (n. Rio de
Janeiro-RJ, 1959). Começou sua trajetória artística no final dos anos 70, atuando
em diversas frentes. Fez esculturas reunindo e fazendo montagens com equipamentos eletro-eletrônicos domésticos descartados, como televisores, fogões,
refrigeradores, interferindo sobre eles e, ao mesmo tempo, fez performances,
participou de vídeos e atuou em artes gráficas. Sempre ligado a trabalhos coletivos formou, em 1983, o grupo Seis Mãos (com Ricardo Basbaum e Alexandre
Dacosta) e, em 1995, criou o grupo musical-performático Chelpa Ferro (com
Luiz Zerbini e Sergio Mekler), que continua atuante até os dias de hoje. A partir de 2000, começou a utilizar novos materiais em suas esculturas-objetos: em
vez dos equipamentos eletrônicos, passou a utilizar objetos cerâmicos: bibelôs,
imagens votivas, esculturas representando animais (cachorros, elefantes), objetos decorativos ou utilitários (xícaras, bules, canecas), todos marcados por um
gosto popular e, na maior parte das vezes kitsch. Esta produção continua até a
atualidade e é dentro deste espírito que foi criada a Terrina Noé.
O nosso segundo artista, envolvido involuntariamente neste projeto, é Rafael Augusto Prostes Bordallo Pinheiro (n. Lisboa, Portugal, 1846-1905). É um
nome reconhecido como caricaturista político e social e principalmente como
ceramista, mas também foi desenhista, ilustrador, decorador, jornalista e professor. Teve grande destaque atuando no campo da caricatura em Portugal,
com seu estilo muito particular, tendo criado o personagem Zé Povinho, que se
tornou, em sua época, um símbolo do povo português. A partir de 1860 começa a estudar artes, primeiro no Conservatório e a seguir na Academia de Belas
Artes de Lisboa. A partir de 1885 começa a trabalhar com cerâmica, dirigindo
então a Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, na cidade do mesmo nome.
Em Caldas da Rainha, além da produção de utilitários — pratos, jarras,
travessas –, dedicou-se a criar peças decorativas e esculturas, estas representando
os personagens que havia criado em suas caricaturas, mas também criando
muitas representações de animais, como sapos, gatos, lagartos, peixes entre
outros. Apesar da originalidade das peças, ou talvez por isso mesmo, a fabrica
acabou fechando. Felizmente, seu trabalho foi preservado e um imenso número
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de suas formas também. Há alguns anos a importante Fábrica da Vista Alegre
(criada no século XIX), adquiriu este material e recomeçou a produzir as peças
de Bordallo Pinheiro, promovendo assim uma verdadeira “redescoberta” deste
importante artista.
Em sua página institucional (www.bordallianosdobrasil.com) o projeto 20
Bordallianos do Brasil informa que:
Honrando o espírito do fundador, tem sido uma prioridade da empresa a aposta em
projetos criativos com artistas plásticos e designers contemporâneos. As obras dos
criadores que integram o projeto 20 Bordallianos do Brasil estarão sempre associadas
à história da sua concepção, ao sentido que mobilizou cada artista a efetuar uma
residência artística na Fábrica Bordallo Pinheiro, ao encontro com a obra do Mestre,
ao discurso interno do próprio artista e ao diálogo com os materiais cerâmicos. Do
sincronismo de idéias e profunda admiração pela obra de Rafael Bordallo Pinheiro
nasceram estas obras. Com as suas matrizes naturalistas como suporte, vinte artistas brasileiros trabalham questões conceituais e formais da contemporaneidade, com
uma poética própria. (BB: Bordallianos do Brasil, s/d).

A Terrina Noé (Figura 1) foi concebida a partir de modelos de cerâmicas utilitárias e de partes de objetos decorativos, os seis animais (galo, rã, papagaio,
carneiro, gato e porca), todas peças que já existiam e que originalmente haviam
sido criadas por Bordallo. Acredito que alguns dos objetos podem ser identificados a partir do catálogo da fábrica: aparentemente a base é formada pela
sobreposição de uma terrina e de uma saladeira, ambas da série dos utilitários
do modelo “couve”. O outro utilitário utilizado é a porca, que penso ser um dos
modelos de paliteiro. As cabeças de carneiro e de gato são objetos de parede,
enquanto a rã, me parece ser a “rã grande deitada”, um objeto de mesa. Quanto
ao papagaio e o galo, são peças que não constam atualmente no catálogo on-line
da fábrica (http://pt.bordallopinheiro.com), mas podem ser encontrados em alguns pontos comerciais.
Dentre os diversos aspectos que podem ser comentados sobre esta
peça vou me deter em apenas dois: como este trabalho se aproxima, formal e
conceitualmente, do restante da produção de Barrão e, em oposição, como tecnicamente ele se distancia desta mesma produção.
A partir de 2000, quando Barrão começa a trabalhar com os objetos cerâmicos, pode-se dizer que o seu processo de criação das peças inicia quando ele
parte em busca destes. Esta busca é feita em feiras e lojas populares, mas também em antiquários e ferros-velho. O artista declarou, em entrevista feita para
o recente livro sobre sua obra (Mello & Mello, 2015:107-49), que muitas vezes
sai apenas olhando até que algo lhe chame a atenção. Em outras ocasiões, ele
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Figura 1 ∙ Barrão, Terrina Noé, 2013. Faiança.
37x33x32,8cm. Tiragem de 250 exemplares.
Fonte: http://www.bordallianosdobrasil.com/?l=PT.
Figura 2 ∙ Ateliê do artista Barrão. Fonte: http://
automatica.art.br/livros/artebra_barrao.pdf
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.Figura 3 ∙ Barrão, As Trombetas de Isaias,
detalhe, 2009. Louça e resina epóxi, 108 x 61.5
x 64.5 cm. Fonte: http://automatica.art.br/livros/
artebra_barrao.pdf
Figura 4 ∙ Barrão, Rastro, 2013. Louça e
resina epóxi, 54 x 114 x 35 cm. Fonte: http://
automatica.art.br/livros/artebra_barrao.pdf

Eu nunca tinha feito um trabalho com barro mole, antes de ser cozido. Primeiro eu
escolhi as peças da produção da fábrica, do universo do Bordallo e depois, com elas
ainda frescas, com o barro mole, comecei a montar. Só que vários trabalhos que eu
faço têm uma questão da estrutura, de criar um desequilíbrio, de fragilidade: como
uma parte pequena sustenta um volume tão grande? Como aquilo pode estar pendurado por uma peça tão frágil? Não podia usar as estruturas internas para reforçar as
peças. As minhas primeiras tentativas não deram muito certo, mas depois foi muito
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sai à procura de algo específico, pois já tem a idéia da peça que quer executar.
Assim ele vai formando um grande “acervo” de peças a serem utilizadas. Estes objetos são classificados em seu ateliê seguindo regras muito particulares,
estabelecidas pelo artista: podem ser organizados por tamanho, por cor ou por
tipologia (xícaras, cachorros, vasos, Budas, etc.). (Figura 2)
No início de seus trabalhos com estes objetos cerâmicos, ele quebrava, com
martelo, aquelas que utilizaria, para obter os fragmentos que após seriam remontados para construir suas esculturas. Posteriormente ele adquiriu uma máquina para fazer os cortes de forma mais precisa, ocasionando menos perda de
material e tendo um controle maior sobre os resultados. Estas partes remontadas, unindo pedaços de diversas origens, resultam nas suas esculturas. A obra
de Barrão, segundo Felipe Scovino, é um mundo híbrido que transita entre a
tecnologia e a artesania, e ele “como um inventor, [...] artesanalmente desconstrói e rearranja novas peças e componentes, construindo um objeto híbrido, que
torna visível seu interesse em reconfigurar o que está diante de nós, mas que
consideramos como excesso ou observamos com desdém [...].” (Scovino apud
Mello & Mello, 2015: 25)
Há dois aspectos técnicos bastante importantes e que são significativamente diferentes na peça ora em estudo. Nos seus trabalhos usuais Barrão constrói
uma estrutura de ferro interna às peças. Estas estruturas permanecem invisíveis, mas são fundamentais para dar-lhes a resistência necessária. Outro aspecto é que as emendas dos diversos pedaços são deixadas aparentes. A cola, que
une as diversas partes, fica perfeitamente visível. Este aspecto é intencional do
artista, pois entende que deve deixar visível ao espectador, como a peça foi articulada, construída (Figura 3 e Figura 4).
No trabalho em estudo o processo de criação precisou ser alterado. Os elementos que fariam parte da obra deveriam ser escolhidos dentro de um conjunto fechado, apesar de ser muito grande, isto é, as obras de Bordallo que a fabrica
tem as fôrmas. Em segundo lugar ele tinha que produzir uma peça que fosse
reproduzível, já que seria feita uma tiragem de 250 exemplares, todos evidentemente iguais. O artista falou sobre este processo na entrevista, acima citada:

38

produtivo; quando eu entendi como trabalhar com o barro ainda mole, o trabalho
fluiu. (Barrão apud Mello & Mello, 2015:121)
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E complementa dizendo que:
Fui sentindo o esquema, às vezes tem que escorar para a peça ir secando antes de ir
ao forno. Tinha o problema do molde também, porque a peça ia ser produzida industrialmente. Mas nessa temporada trabalhamos bastante, todos os dias, fiz seis
trabalhos. Foi ótimo, no final você engrena no trabalho e vai acontecendo. Tive uma
experiência com a cor, porque eles iam ser pintados depois, aí comecei a pensar na
possibilidade de pintar a escultura. (Barrão apud Mello & Mello, 2015:123)

Temos assim como resultado esta magnífica obra onde reconhecemos de
imediato o trabalho de Bordallo, em seus elementos realistas, de colorido intenso e muitas vezes com humor, mas também reconhecemos a obra de Barrão,
na qual o humor é parte relevante.
Sobre este aspecto, temos o comentário de Monica Ramirez Montagut,
curadora e diretora da Newcomb Art Museum da Universidade de Tulane, em
New Orleans (USA), que escreve:
As justaposições não são tão aleatórias ou irracionais: elas são extremamente acessíveis. E são tais as semelhanças, qualidades, atributos, significados, símbolos e metáforas que as conectam que conseguimos começar a entendê-las e a nos identificar; e algumas dessas identificações são surpreendentes, inesperadas, excêntricas e geralmente
provocam risos. (Montagut apud Mello & Mello, 2015: 59)

Neste caso, específicamente, poderíamos ter um trabalho desagradável: um
prato cheio de cabeças de animais. Porém o resultado é, ao contrário, algo divertido, em parte pelo colorido vibrante, em parte pelo desrespeito com a escala, entre os objetos e, finalmente, fechando com chave de ouro, com o título
— Terrina Nóe, que nos abre para outras leituras e percepções do trabalho.
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Resumo: Ao instigar o júri formado por recon-

Abstract: By instigating the jury of critics recog-

hecidos críticos a esclarecerem os critérios adotados para aceitarem o porco empalhado enviado por ele ao IV Salão de Arte Contemporânea
de Brasília (DF), em 1967, o paulista Nelson
Leirner tornou-se conhecido pela irreverência
e senso crítico. Dialogando com o conceito de
ready-made e de objet-trouvé, passaria a se
apropriar de objetos banais industrializados,
em gesso ou plástico, adquiridos no comércio
popular, formatando inusitados trabalhos com
os quais ironiza a exploração da fé, a alienação
do futebol, as mazelas políticas e a espetacularização dos ritos sociais, como ocorre na instalação: ”Vestidas de branco”, na qual articulou
uma narrativa paródica sobre um casamento
de faz-de-conta, objeto principal deste texto.
Palavras chave: Apropriação / paródia /
Imagens ready-made / Nelson Leirner.

nized to clarify the criteria adopted to accept the
pork sent by him to the IV Hall of Contemporary
Art of Brasília (DF), in 1967, the paulista Nelson
Leirner became known for irreverence and critical
thinking. Dialoguing with the concept of readymade and objet-trouvé, would take ownership of
industrialized banal objects, plaster or plastic,
acquired the popular trade, formatting unusual
works with which mocks the exploration of faith,
alienation of football, political ills and turn on
show the social rituals, as occurs in installation: “
Dressed in white,”in which articulates a parodic
narrative about a wedding make- account, the
main object of this text.
Keywords: Appropriation / parody / ready-made
images / Nelson Leirner.
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Introdução

O artista e professor Nelson Leirner (nascido em São Paulo em 1932, desde a
década de 1990 reside e trabalha no Rio de Janeiro), foi enviado pala família
aos Estados Unidos para cursar engenharia têxtil, mas logo desistiu do curso
para investir na carreira artística. Desde os anos de 1960, engendra processos
expressivos inusitados recorrendo a variados suportes, processos e temas, e
apropriar-se de ampla gama de objetos e materiais: ordinários e sofisticados,
congruentes e dissonantes. Criaria, ainda, subsequentemente, instalações bem
humoradas, que parodiam os ritos sociais, as aspirações humanas, o capitalismo, a idolatria aos ícones da música pop, a exploração da fé, a alienação do futebol, o fetiche pelo colecionismo, o sistema artístico e as estratégias do mercado
de arte, angariando notoriedade pela maneira transgressiva, irreverente e crítica de criar, expor e comercializar suas obras.
Respaldando-se no cinismo duchampeano, Leirner organizou em São Paulo mostras em que vendeu os trabalhos a preço de custo, conforme planilha de
gastos exibida. Pelo boletim Rex Time, anunciou que o público poderia levar gratuitamente as obras expostas na Exposição Não Exposição (1967), que marcou o
encerramento das atividades da Rex Gallery & Sons, criada e gerida pelos integrantes do Grupo Rex, cooperativa de artistas da qual ele fazia parte. A multidão
que acorreu ao local encontrou os trabalhos chumbados nas paredes da galeria,
mas em poucos minutos arrancou todas as obras a golpes de machado, martelo e
serrote, destruindo inteiramente o espaço expositivo. Ao término desse inusitado happening o público tentaria vender as obras angariadas na porta da galeria.
O objetivo desde texto é discorrer sobre narrativa irônica articulada em Vestidas de branco, instalação que Leirner apresentou no Museu Vale no Espírito
Santo (2008), mas se retrocede à década de 1960, para situar a origem do viés
crítico e a irreverência do artista, quando enviou inusitada proposta ao IV Salão
de Brasília. Salvaguardadas as devidas especificidades temáticas, materiais e
poéticas, podem ser entendidas como divisores de águas da ousadia e do processo criativo do artista.
Da apropriação irônica de objetos e imagens à criação
de instalações heteróclitas e paradoxais

Se antes de enviar Porco com presunto ao IV Salão Nacional de Arte Contemporânea de Brasília (dezembro 1967/fevereiro 1968) (Figura 1) Leirner já era artista reconhecido, a inusitada e irreverente proposta, e o posicionamento crítico
que ao questionar a comissão de seleção, tornaram-no um dos principais representantes da vanguarda no país.
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Os ilustres críticos: Mario Pedrosa, Frederico Morais, Mário Barata, Clarival
do Prado Valadares e Walter Zanini, após discussões e embates decidiram acatar
a insólita e desafiadora proposta enviada ao Salão: um avantajado suíno empalhado com um presunto amarrado ao pescoço, dentro de engradado de madeira.
O aval concedido à proposta enviada ao Salão de Brasília, não foi motivo de
regozijo do artista, mas pretexto para desafiar o poder legitimador e judicativo
da crítica. Em carta aberta enviada ao Jornal da Tarde: Qual o critério? (1967)
Leirner solicitava esclarecimentos ao júri sobre os critérios adotados para avalizar o porco como obra de arte. Ressaltava na carta não ser ele sequer o autor
da proposta, pois adquiriu o animal de um conhecido taxidermista da capital
paulista, sendo que sua ação resumiu-se à apropriação e deslocamento do porco para outro contexto.
Questionar o aceite de seu próprio trabalho no Salão era fato inédito e correspondia a ironizar o caráter legitimador e judicativo do discurso da crítica,
mas também o modelo conservador das instituições culturais e os regulamentos dos eventos oficiais de arte e suas propostas anacrônicas, em assimetria
com o processo de desmaterialização e os novos paradigmas artísticos.
Surpresos com o ineditismo da indagação, os membros do júri não ocultariam o constrangimento. Clarival do Prado Valladares não se pronunciou sobre a provocação do artista, e os demais membros da comissão encarregaram o
presidente Mario Pedrosa, de responder à aporia estética formulada por Nelson
Leirner. Walter Zanini por sua vez, parecia não endossar a resposta didática que
o colega enviou à imprensa, ao enviar carta ao artista se dispondo a prestar-lhe
os devidos esclarecimentos.
O encerramento do Salão não arrefeceu o debate, pois ao constatar que o
porco foi-lhe devolvido sem o presunto, o artista reforçaria a carga, indagando
sobre o paradeiro da peça que integrava o trabalho enviado. A continuidade da
provocação transformou-se em uma espécie de desdobramento do trabalho,
que Leirner denominou de Happening da crítica. Instaurava assim um debate
sem precedentes na história da arte brasileira, que se arrastou por vários meses,
mobilizando a imprensa e outros membros da crítica de arte atuantes no eixo
Rio/São Paulo, que formularam diferentes opiniões sobre a proposta do artista
e sobre problemas da estética.
O artista iria ampliar e diversificar nas décadas seguintes o leque de proposições, formalizando insólitas propostas em que mesclava ou hibridizava
exercícios gráficos, pintura, colagem e decalques e figurinhas autocolantes sobre sequências de cartões-postais. Dialogou e interferiu sobre reproduções de
obras de alguns ícones da pintura universal e sobre mapas, com o propósito de
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Figura 1 ∙ Nelson Leirner, O Porco, 1965. Porco
empalhado e madeira. Acervo Pinacoteca do Estado de São
Paulo. Fonte: Catálogo da Exposição: Vestidas de branco,
Museu Vale, 2008.
Figura 2 ∙ Nelson Leirner, Maracanã, 2003. Gesso,
plástico, vidro, metal e tecido, 97x179x66 cm.
http://artblart.com/tag/nelson-leirner-maracana/acesso
em 23/12/2015.
Figura 3 ∙ Nelson Leirner, O Casamento, 2008 (Instalação:
Vestidas de branco, Museu Vale, Vila Velha, ES, 2008),
gesso, plástico, borracha, manequins, tecido. Fotografia
Sergio Araújo, cedida Museu Vale.

43
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Figura 4 ∙ Nelson Leirner, Sem Bolo não há casamento,
2008 (Instalação: Vestidas de branco, Museu Vale,
Vila Velha, ES, 2008), gesso, madeira, porcelana, tecido.
Fotografia Sergio Araújo, cedida Museu Vale.
Figura 5 ∙ Nelson Leirner, Maternidade, 2008 (Instalação:
Vestidas de branco, Museu Vale, Vila Velha, ES, 2008),
gesso, plástico, tecido, pelúcia. Fotografia Sergio Araújo,
cedida Museu Vale.
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modificar a divisão geográfica do mundo ou criticar a exploração e a dominação
do poder econômico dos países ricos sobre os mais pobres. Na década de 1990
o artista passaria a criar inusitadas instalações reunindo verdadeiros pastichos
de objetos industriais produzidos em série, com os quais pleiteia ironizar fatos
sociais e recuperar o sentido crítico da arte. Recria, amplia e recodifica alguns
desses objetos, e se apropria de imagens banais de santos católicos, entidades
do candomblé e macumba, personalidades do folclore, bichos, brinquedos e heróis infantis, moldados em gesso, plástico ou borracha, atribuindo-lhes novos
significados ao alocá-los em contextos paradoxais e bem humorados (Figura 2).
Ao visitar o Museu Vale, em Vila Velha (ES), 2007, para conhecer o espaço onde
realizaria uma mostra retrospectiva de suas obras, Nelson Leirner encontrou vários casais de noivos paramentados com as vestes nupciais, realizando sessões
fotográficas nos jardins da instituição, para os tradicionais álbuns de casamento.
Observador atento do comportamento humano e da realidade que o cerca,
o artista iria afirmar que aquelas cenas insólitas dos casais transitando de um
lado para o outro, sob um sol abrasador, em que os noivos tentavam ajudar as
companheiras a suspenderem os véus para acompanharem o fotógrafo a encontrar o melhor ângulo para bater as fotos, não lhe sairiam mais da memória. Nelson Leirner comunicou, então, ao diretor do Museu que desista da retrospectiva por preferir criar uma proposta inédita, especificamente para aquele espaço.
Acatada a solicitação, meses depois o artista apresentava ali uma de suas
mais grandiosas e emblemáticas instalações, que ocupou inteiramente o imenso galpão do Museu Vale. Denominada Vestidas de Branco (2008), versava sobre
um hipotético casamento, cuja narrativa se desenrolava em doze situações ou
cenas interligadas, repletas de humor e irreverência. Tinha início com a cerimônia nupcial, passava pela festa, a viagem do casal e a lua-de-mel no Caribe,
ao consumismo desenfreado de bens de gosto duvidoso, e terminavam com o
nascimento dos filhos na maternidade.
Abrindo a instalação, o casal de noivos aparecia em destaque posicionado
em pé, de frente para a porta de entrada do Museu. Elegantemente paramentados exibem os trajes nupciais — ele um fraque preto e ela véu e grinalda imaculados —, o casal era representado por dois manequins de loja em escala humana. Mantinha uma distância de 15 metros da porta de entrada, e situava-se
um de cada lado de uma passadeira vermelha sobre o piso, com cerca de dois
metros de largura, estendida na área central de todo o espaço da primeira sala
expositiva. Ladeando o tapete vermelho, o artista reuniu e enfileirou, sem hierarquia ou pretensão classificatória, uma massa compacta de convidados. Estes
eram representados por centenas de estatuetas de gesso pintado, de variadas
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dimensões: santos de culto católico, entidades do candomblé e macumba (imagens de iemanjá, personagens do folclore, índios, pretos velhos, pombas giras,
exus), budas, cangaceiros, anões de jardim, miniaturas de esculturas clássicas.
À frente do cortejo agrupou pequenos bichos de plástico e borracha. Enfileiras ou apinhadas essas imagens posicionavam-se de frente para os noivos, e
de costas para o espectador que adentrasse o Museu. Este convidado especial
encontraria os recém-casados, caminhando pelo tapete vermelho. Porém, ao
se aproximar dos noivos o espectador confirmava o caráter paródico da cena,
a burla irônica ou a blague do artista, ao constatar que em vez de rostos com
traços humanos usavam máscaras de macacos, e o buquê da noiva em lugar de
flores exibia pencas de bananas (Figura 3).
Atrás dos noivos, pelo vão que os separava, correspondente à largura da passadeira vermelha, avistava-se na sala seguinte do Museu, o “bolo do casamento”: redondo, confeccionado em madeira pintada de branco — como o vestido
da noiva-, e escalonado em camadas formando uma pirâmide truncada, como
manda a tradição. Apoiado no centro de uma enorme mesa, o bolo era ladeado
por uma centena de pratos de porcelana branca, em que seria servido aos convivas. Cada uma das camadas do bolo era contornada por imagens simbolizando
distintas religiões ou crenças. No topo do bolo Leirner posicionava-se a imagem
maior, representando Padre Cícero (milagreiro nordestino que brevemente
será coroado santo brasileiro pelo Papa), rodeado por uma sequência de gessos
pintados de Santa Rita de Cássia, considerada pelos crentes como a padroeira
dos casos de difícil solução. As demais bordas do bolo foram preenchidas por
pequenas estatuetas pintadas de branco ou preto, respectivamente marinheiros, bailarinas, pretos velhos e sacis-pererês.
A festa foi representada por estantes de ferro, similares às usadas nas orquestras como suporte das partituras musicais, mas no lugar destas o artista inseriu máscaras de borracha de macacos, representando os músicos que tocarão
a balsa dos noivos.
Continuando esse jogo de faz-de-conta o artista representou a viagem de
lua-de-mel por um automóvel preto, de madeira, que lembra um carro fúnebre
(referência à efemeridade ou à morte dos matrimônios). Presas à traseira do
carro dos noivos — confirmando que nem os elementos da cultura local escaparam à percepção e à ironia do artista — vão algumas panelas de barro (artefato símbolo do estado do Espírito Santo). A lua-de-mel ao Caribe termina com
estandes destinados à venda de diferentes produtos de cores e gosto duvidoso
para o deleite do casal.
Uma banca de revistas oferecia o jornal do não artista, com notícias fictícias
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de casamento e outros casos irônicos. Por último, a maternidade com as camas
hospitalares em que se deitam as mamães macacas e o berçário com macaquinhos de pelúcia. Em um espaço destinado ao lazer da família, o artista utiliza-se de módulos de madeira de várias cores cobertos de brinquedos, além de se
apropriar e deslocar para esse novo contexto de uma réplica de um berço, de
madeira pintada de branco, similar ao reproduzido no ready-made assistido,
Apolinaire Enameled (1916), de Marcel Duchamp.
Em Vestidas de Branco Leirner ultrapassava a referência, e através da apropriação de imagens de diferentes extratos e significados formalizou um “conhecimento patético, que ao contrário do conhecimento racional possibilita o
acesso ao essencial, e tomando como referência as manifestações elementares
da afetividade (...) atinge e formula a imagem da condição humana e suas tragédias” (Grenier, 2008: 15).
Conclusão

Dialogando com o conceito de ready-made e de objet-trouvé Leirner recolhe ou
adquire uma gama diversificada de objetos industrializados e banais em lojas
populares de bricabraque, bancas de revistas e no camelódromo do Rio de Janeiro. Destitui tais objetos de sua função original, ao reuni-los e comprimi-los
em inusitadas cenas e cenários paródicos, confirmando que não visa formular
nenhum tipo de hierarquia ou classificação, mas atribuindo-lhes novos significados em contextos irônicos que remetem a procissões, paradas militares, campos de futebol, combates...
Na instalação Vestidas de branco (Figura 1) formulou uma narrativa paródica
propondo ao espectador refletir sobre questões que envolvem sua própria vivência ou existência: aspirações, hábitos, costumes, ritos, crenças. Realocando
imagens e materiais de trabalhos anteriores formulou uma blague que pode ser
entendida como estratégia cínica que remete à espetacularização e à ostentação das cerimônias matrimoniais contemporâneas. Assim, talvez se possa afirmar que, através dessa “potência patética”, Leirner formula uma “retórica artística que atua como uma força de interpelação e agente de desestabilização”
de conceitos e valores sociais (Grenier, 2008: 22).
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Resumen: En este artículo analizaremos la

Abstract: In this article we will discuss the idea

idea de copia como procedimiento de trabajo en las escenografías de José Capela, de la
compañía teatral mala voadora. Mediante
este recurso logra establecer vínculos entre
el teatro y las artes plásticas y consigue enriquecer el contenido de ambas disciplinas.
Palabras clave: escenografía / teatro / mala
voadora / artes plásticas / copia.

of copy as the working procedure in the scenery
of José Capela, of the theatrical company mala
voadora. Through this resource it manages to establish links between theatre and Visual Arts and
manages to enrich the content of both disciplines.
Keywords: scenography / Visual Arts / Theatre
/ mala voadora / copy.

En este artículo, y con la concisión a la que el tiempo nos obliga, analizaremos la
presencia de la idea de copia en las escenografías de José Capela (Mozambique,
1969) escenógrafo de la compañía teatral portuguesa mala voadora.
En su trabajo, nos encontramos constantes alusiones a la obra de otros artistas,
que de un modo directo o indirecto, son aludidos por el escenógrafo a través de su
trabajo en un juego en el que un espectador entrenado fácilmente puede reconocer.
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Nuestro objetivo es reflexionar sobre las variadas alusiones artísticas presentes en sus escenografías y las referencias explícitas que se manifiestan a través de ellas, y para ello realizaremos un recorrido por las múltiples prácticas de
copia vistas en los diferentes espectáculos estrenados hasta el momento por la
compañía, atendiendo a los casos más representativos. Prestaremos atención
a sus orígenes, entre los que nos encontraremos con el cine, la arquitectura y
especialmente, las artes plásticas, y destacaremos el relevante papel que juega
el arte conceptual de los años 60.
Si atendemos a la primera de las definiciones de la palabra copia extraídas
de la Real Academia de la Lengua Española nos encontramos con que una copia
es “Acción de copiar”, y si nos remitimos a la definición de copiar nos encontramos que copiar es “Imitar servilmente a un autor, a un artista, una obra o su
estilo” o “Reproducir textos, imágenes, sonidos u objetos”, entre muchas otras
cosas. Atenderemos a estas dos definiciones para guiar nuestro trabajo, distinguiendo así diversos modos de copia, aquellos que tienen que ver con la apropiación directa o con la reinterpretación, apropiación y manipulación, y a los
que se limitan a reproducir.
En el caso del escenógrafo de mala voadora se utilizan ambos recursos. La
copia entendida como reproducción sin más y la copia reinterpretada y versionada hasta crear una obra propia. Los límites entre la primera y la segunda son
más bien difusos, pues casi siempre podemos hablar de una reinterpretación,
pero hemos determinado que sería conveniente hacer esta diferencia para delimitar aquellos casos en los que la copia se limita a reproducir el original mediante
un cambio de formato significativo para la puesta en escena de aquellos otros en
los que el original es una idea que funciona como punto de partida para convertirse en otra cosa, pues no es lo mismo en un caso que en otro. Del mismo modo,
podemos atender a cuestiones de escala, pues muchas veces son elementos que
forman parte de la tramoya los que son plagiados para la escenografía y en otros
casos es la propia escenografía un plagio, lo cual no hace sino aseverar la presencia de este recurso de trabajo en el procedimiento del escenógrafo.
Un ejemplo de la utilización del recurso en los elementos que forman parte
de la tramoya lo podemos encontrar en la escenografía realizada para la primera de las producciones de la compañía, Trilogia Strindberg (2003), en la que
nos encontramos con muebles empaquetados con plástico transparente que
están presentes durante toda la obra, haciendo una pequeña alusión a los trabajos de empaquetado realizados por Christo e Jean Claude.
En el caso de Zoo Story (2004), resulta mucho más directa y específica la
alusión a Measurement Room, de Mel Bochner, pues al igual que sucedía en la
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instalación del artista, si nos detenemos a observar la escenografía apenas podemos hablar de algo más que un espacio (casi vacío) y líneas con acotaciones e indicadores de posición. Hablamos en este caso de un trabajo de escenografía realizado como site specific, esto es, atendiendo al lugar donde se presenta la obra,
hecho que podemos constatar tras su presentación en diferentes lugares, pues
observamos como la intervención en el espacio se traduce en diferentes formalizaciones en cada una de ellas. En este caso, toda la escenografía toma como
punto de partida la pieza de Bochner para ser reinterpretada, realizándose una
versión que recuerda al artista pero que adquiere un carácter propio y personal.
En Os Justos (2004) la escenografía es montada por los propios actores
durante el espectáculo, ofreciendo variaciones del dispositivo inicial a través de
modificaciones constantes de posición y manipulación de los objetos. No podemos hablar de copia en la escenografía a pesar de que en ciertos momentos la
disposición de los objetos nos remite a instalaciones de artistas como Boltanski,
sin embargo, si que encontramos alusiones directas al trabajo de Joseph Kosuth
en diferentes momentos de la obra, como por ejemplo, en la proyección de la
fotocopia de la definición de algunas palabras del diccionario que se muestran
al inicio del espectáculo.
Muchas veces la copia se produce remitiendo a un estilo sin centrarse en una
u otra pieza, remite más bien a un procedimiento o a un recurso formal, como
sucede en el caso de Projecto de Ejecução (2006), cuya escenografía no es más
que tres planos formando un ángulo recto, un cubo que no está, o unos ejes de
simetría sobre los que se trabajará a lo largo del espectáculo, ¿una copia de una
figura básica de geometría descriptiva o un guiño al minimal art? quizá ambos
a la vez… Sin embargo, esta escenografía se enriquecerá durante el espectáculo
mediante la interacción con las proyecciones, las sombras de los objetos o las
actrices, remitiendo, en algunos momentos a otras obras por las imágenes que
se generan en el espacio, como sucede por ejemplo con el Desayuno sobre la
hierba de Manet, por las posiciones adoptadas por los cuerpos en el suelo.
En el caso de Hard I + II (2006) la idea de copia está muy presente durante
todo el espectáculo, tomada como una sucesión de interpretaciones directas de
hechos catastróficos en las que se incluye “uma recriação grotesca de um vídeo
de Bruce Nauman que representa uma luta de um casal até à morte” tal y como
la propia compañía explica en su blog, en la que además hay una reinterpretación de una instalación de Vito Acconci en la escenografía.
A lo largo de Dempacotando a minha biblioteca (2007) podemos encontrarnos
con varios ciclos diferentes, que a través de la iluminación dejan entrever unos
u otros objetos intervenidos que se muestran como guiños a diferentes obras,
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o situaciones que aluden a escenas muy cinematográficas, así como una clara
influencia de la tradición pictórica en algunos instantes que la escena parece
ser una pintura, como evidencia el bodegón barroco que cierra el espectáculo.
El espectáculo Hard III (2007) también se construye a través de una enumeración, mediante la cual se van colocando en escena varias maquetas, cada
una de ellas con estilos también variados, entre las que se intercalan acciones.
Algunas de las maquetas copian directamente del collage o la escultura pero no
nos detendremos mucho en ello aquí, pues nos parece más relevante en este
caso la idea de copia en un momento de la obra en el que parece que estemos
ante un vídeo de Paul McArthy, pues los dos actores simulan que practican sexo
con máscaras de animales y parecen seguir una coreografía copiada.
Muy diferente es el caso de Chinoiseriè (2009), una obra sobre la identidad
construida a través de las influencias del arte oriental en nuestra cultura, que se
manifiesta mediante la presencia de juegos de sombras, figuras de porcelana y
música pop. En ella, mediante el uso de estos elementos distinguimos referencias claras al movimiento Kitch, especialmente a obras de Jeff Koons, así como
a las obras de Barnaby Baford.
Real / Show (2009) nos encontramos con un espectáculo directamente planteado desde la idea de la apropiación, en el que las imágenes mediante las que
se construye la escenografía forman parte, al igual que los carteles de divulgación, de apropiaciones de televisión o cine, que han sido intervenidas o directamente se han copiado para realizar el espectáculo.
En Overdrama (2011), Dead End (2012), Casa & Jardim (2012) y Hamlet (2014)
construye las escenografías a partir de copias fotográficas de diferentes espacios, siendo destacable el caso de las dos últimas pues en ellas se apropia del
propio espacio mediante la utilización de fotografías del mismo espacio donde
se representa, y los reproduce a otra escala, trabajándo con ellos a modo de site
especific. Un doble ejercicio de copia se realiza en Hamlet (2014), donde el escenario de nuevo se basa en la idea de copia a partir de una imagen del propio
espacio, que se presenta como réplica de sí mismo, pero además de eso, la idea
está basada en el teatro barroco del castillo de Cesky Krumlov. En esta caso, la
escenografía sirvió para que el escenógrafo fuese acusado de plagio, hecho que
le sirvió para manifestar su interés público por el tema que nos ocupa con la
siguiente declaración publicada en Facebook el 21 de Agosto de 2015:
Alguém que se identifica como “Armando Vasques” e que se despede com a expressão “com
amizade” tem vindo a enviar alguns mails a pessoas relacionadas com o espetáculo Hamlet,
da mala voadora, acusando-me de ter plagiado um cenário concebido por Michael Levine
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Figura 1 ∙ José Capela. Escena final de la proyección de vídeo
utilizada en Desempacotando a minha biblioteca (2006),
donde se puede observar claramente la relación con el concepto
de vanitas y el bodegón barroco. Fotografía de José Carlos
Duarte para mala voadora.
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Figura 2 ∙ José Capela, Escenografía de Hamlet (2014).
Fotografía de José Carlos Duarte para mala voadora.

Tal y como acabamos de ver, Paraiso 1 (2013) sucede en un escenario que
parece sacado de una obra de Joseph Kosuth, es decir, una escenografía que
se basa en una instalación artística. Algo similar a lo que sucede en Protocolo
(2014), realizado en una escenografía que copia la instalación Mirror paintings (1962-1966) de Michelangelo Pistoletto, interpretada con una versión que
aunque nos recuerda a la obra del artista renueva su visión en un estilo que se
acerca más al Kitsch que al Povera, sobre todo al ser combinando con elementos
como el perro de hierba que nos recibe a la entrada al espectáculo, que no deja
de ser un guiño al ya citado Jeff Koons y a sus figuras de perros de flores a las
puertas del museo.
En The Paradise Project (2014) de nuevo vemos como la escenografía parece
sacada de una instalación artística, situando la escena entre las ilusiones ópticas de Vasarely y una copia del trabajo de Jean Pierre Raynaud.
Y es que resulta innegable el interés por la idea de original y copia, y es, en
este caso, un modo de trabajo, un procedimiento habitual. El propio escenógrafo realiza su trabajo a partir del trabajo de otros, y orgullosamente desempeña el ejercicio de copia o apropiación, pues a través de él hay una mención de
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para uma encenação da ópera Don Giovanni no Scala de Milão em 2011. Com o intuito de
abreviar esta sua insistente tarefa, gostaria de tornar pública a sua acusação e, ainda, de
prestar os seguintes esclarecimentos:
(1) O cenário do Hamlet da mala voadora é efetivamente um plágio, mas não do
cenário de Levine, que de resto desconhecia. É um plágio do teatro barroco do castelo de Cesky Krumlov na República Checa, de 1765/66 – tal como foi tornado
público antes da estreia do espetáculo: www.facebook.com/malavoadora/photos/
pb.369256813125770.-2207520000.1440158287./710578258993622/?type=3&theater
Talvez não seja eu que estou a tirar partido da ignorância do público português relativamente ao contexto internacional da ópera (também sou acusado disso); talvez seja antes a
ignorância relativamente à história da cenografia que está na base da acusação.
(2) O recurso “ao que já lá está” – neste caso, a imagem da boca de cena do São Luiz – é uma
estratégia comum a vários dos cenários que fiz desde que comecei a fazê-los. Chama-se a
isso, desde a década de 1960, “site specific”. No que se refere especificamente ao recurso a
telões foto-impressos com imagens captadas nos próprios teatros, comecei a fazê-lo em casa
& jardim (a caixa de palco e o foyer do CCB) que estreou em Janeiro de 2012, e voltei a fazêlo com o palco vazio do D. Maria, já este ano, em Pirandello, e talvez não fique por aqui.
(3) Interessam-me muito as estratégias de apropriação. Já “copiei” Mel Bochner, uma
Vanitas do século XVI, os Superstudio... Chama-se “referenciação” e é uma estratégia
particularmente explorada na arte dita pós-moderna. O cenário de Paraíso 1 era, na sua
totalidade, uma réplica de uma instalação de Joseph Kosuth; o espectáculo começava com
a constatação desse facto e com a exibição de uma fotografia da obra original. Não me
escondo atrás de nada. Esse é o mundo pequenino das cartas anónimas.
(4) Acho o meu cenário mais bonito do que o de Michael Levine.
Resta-me agradecer a solidariedade dos receptores dos mails anónimos. Naturalmente,
sensibiliza-me. Fico agradecido também a quem partilhar este post.
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reconocimiento al trabajo del otro. Es un modelo, y sirve como homenaje, pues
realiza una copia o una versión desde la admiración y el reconocimiento que
favorece el enriquecimiento de sus obras.
Estas son algunas de las razones que nos permiten afirmar que José Capela
construye un puente a través de la copia y la apropiación que establece conexiones diversas entre el teatro contemporáneo y las artes plásticas y visuales,
y de este modo pone de relieve no solo un amplio conocimiento de ambas disciplinas, sino que, y esto es lo más importante, logra resultados escénicos más
complejos y de mayor densidad semántica.
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Resumo: Se o álbum “G I R L” de Pharrell

Abstract: Pharrell Williams’s album “G I R L”

Williams falha como o manifesto feminista,
o videoclipe realizado por Mr. e Fantasista
Utamaro para o seu single “It Girl” reenquadra-o numa discussão actual em torno da “juridificação da imaginação”. Numa altura em
que a O.N.U. pede mão de ferro para a BD e
animação pedo-pornográfica no Japão, este
artigo investiga o “complexo bidimensional”
das subculturas “lolicon” e “moé”, e o modo
com a sua fenomenologia abjecta perturba a
fronteira entre marginal e mainstream, “nós”
e o Outro obsceno.
Palavras-chave: Japão / lolicon / Mr. /
Pharrell Williams / Superflat / videoclipe.

may fail as feminist manifesto, but the music
video for its single “It Girl”, directed by Mr. and
Fatasista Utamaro, reframes it in a topical discussion on the “juridification of imagination”. At
a time when the United Nations asks Japan for an
iron fist concerning pedopornographic comics and
cartoons, this article investigates the “”2D complex” of “lolicon” and “moé” subcultures, and
the way their abject phenomenology disrupts the
boundaries between marginal and mainstream,
“us” and the obscene Other.
Keywords: Japan / lolicon / Mr. / music video /
Pharrell Williams / Superflat.
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Introdução

Ilustrando um tema do mais recente álbum de Pharrell Williams (G I R L, 2014),
o videoclipe “It Girl” (Williams et al., 2014) foi lançado a 30 de Setembro de
2014 como colaboração entre o músico norteamericano e a “fábrica” artística
Kaikai Kiki, liderada pela superestrela da arte contemporânea japonesa Takashi
Murakami. Passados mais de um ano e quase 7 000 000 visionamentos no YouTube, ainda se sente nas caixas de comentários a onda da controvérsia gerada
pelo vídeo, com as reacções do público e media oscilando entre o elogio e a repugnância expressa em palavras como “sinistro” e “perturbador” (Alt, 2014). A
razão? Bonecas animadas em bikini que parecem demasiado novas para acompanharem os versos titilantes cantados por Pharrell.
No cerne da questão encontra-se Mr. (Masakatsu Iwamoto), artista visual
que realizou o vídeo em conjunto com o designer têxtil Fantasista Utamaro. Mr.,
que começou a carreira como protégé de Murakami, há muito conquistou o seu
próprio lugar entre os representantes mais proeminentes do movimento Superflat. A explicação das suas pinturas e esculturas às audiências não-japonesas é
normalmente acompanhada pelas palavras “lolicon” e “moé” (Lehmannmaupin.
com,s/d). A primeira tem as suas raízes nos anos 70, indicando a subcultura organizada em torno de manga e anime com representações eróticas ou pornográficas
de raparigas pubescentes ou prépubescentes (Galbraith, 2009:128-9). A segunda, refere-se à (re)encarnação dessexualizada do lolicon popularizada nos anos
2000, cujo foco é a ternura inspirada por personagens tipo “irmãzinha” (Galbraith, 2009:154-6). Apesar das variações estilísticas, ambos os géneros têm como
figura central a “loli”, uma rapariga-criança representada segundo os trâmites da
estética manga-anime, e são dirigidos a um público masculino (Figura 1).
A relação do lolicon e moé com o estatuto infantilizado do Japão no pósguerra tem sido esmiuçada nas exposições-manifesto organizadas por Murakami
desde 2000, destacando-se Superflat e Little Boy (Saitō, 2011). Em particular, o
discurso recai sobre o conceito de “otaku”, grosso modo equivalente às expressões nerd ou geek no Ocidente (Galbraith, 2009:171-3). Neste sentido, “It Girl”
esconde sob uma aparência plácida e pop — mescla de referências a retrogaming e arquétipos visuais e narrativos do anime — um diálogo deliberadamente
provocador, humorístico e risqué entre os idiomas da subcultura japonesa e o
mainstream. Numa altura em que o lolicon volta a estar sob os holofotes, depois
da O.N.U. pedir que o Japão proibida desenhos obscenos de personagens infantis (Exame, 2015), este artigo discutirá alguns aspectos estéticos e éticos desta
subcultura proscrita a partir do videoclipe “It Girl”.
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Figura 1 ∙ Exemplos de loli numa pintura de Mr. A sua obra recente
tem evoluído no sentido do moé, escasseando as representações
sexualmente explícitas presentes em trabalhos anteriores. Mr., Tokyo,
2013. Acrílico sobre tela, 227.6 x 436.8 cm. Fonte: https://www.
perrotin.com/Mr.-works-oeuvres-21304-31.html
Figura 2 ∙ Yoshiっ(ch)!!, a loli protagonista do videoclipe “It Girl”
de Pharrell Williams, 2014. Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=pPZDBF0kei0
Figura 3 ∙ Still do videoclipe “It Girl” de Pharrell Williams, 2014.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pPZDBF0kei0
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Figura 4 ∙ A partida de voleibol, devido aos planos acrobáticos que proporciona, é um
exemplo arquétipo de fan service num beach episode. Outros elementos típicos do episódio
na praia em “It Girl”, de Pharrell Williams, são o suikawari (jogo em que se esmagam
melancias), o enterramento na areia, jogos na água, o matsuri (festival tradicional japonês),
o fogo-de-artifício e o passeio melancólico à beira mar. Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=pPZDBF0kei0
Figura 5 ∙ Pharrell segura em binóculos enquanto observa as raparigas à distância
no videoclipe “It Girl” de Pharrell Williams, 2014. Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=pPZDBF0kei0
Figura 6 ∙ Paródia do interface de um dating sim, em que Pharrell corteja Yoshiっ(ch)!!,
no videoclipe “It Girl” de Pharrell Williams, 2014. Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=pPZDBF0kei0
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“When you bite on my lip/ And hold my hand, and moan again,/ I’m a hold that
ass”. O verso passaria despercebido em qualquer canção na MTV, mas quando
o objecto sexual de Pharrell Williams — actualmente, entre as estrelas de maior
sucesso na música pop anglo-saxónica — se desloca das mulheres voluptuosas
de “Come Get It Bae” ou das bailarinas hipster de “Marilyn Monroe” para aquilo
que parece ser uma menina de 10 anos tirada de uma série de animação japonesa em “It Girl”, a questão ultrapassa o sexismo prevalente na cultura mainstream para ganhar contornos patológicos. Pharrell, que esteve envolvido na polémica em torno da música e videoclipe “Blurred Lines” (acusado de misoginia
e de promover a chamada rape culture) (Lynskey, 2013), concebeu o álbum G I
R L como um tributo ao sexo feminino que ambicionava ultrapassar a atracção
física para se focar numa apreciação mais profunda do papel das mulheres na
sua vida (BRITs, 2014). Porém, as boas intenções do músico norte-americano
ficaram aquém dos resultados: o “tributo” de Pharrell é essencialmente ancorado num lirismo pleno em objectificação sexual e estereótipos de género nada
emancipatórios (Baxter, 2014; Murphy, 2014; Schiffer, 2014; Vagianos, 2014).
“It Girl” não é excepção, mas o videoclipe realizado por Mr. e Fantasista
Utamaro reenquadra-a numa dimensão de obscenidade (Jones, 2014) que, se
menos declarada do que “Blurred Lines”, não deixa de entrar em território
tabu. Transpondo o universo visual desenvolvido nas suas pinturas e esculturas
para o meio da animação, e partindo dos versos de inspiração marinha de Pharrell (“Your waves, they wash all over me/ Your tides, they pull me back to sea”), Mr.
situa a acção de “It Girl” numa estância balnear paradisíaca, onde um grupo
de raparigas realiza actividades veraneantes ao longo do dia e noite. A narrativa, centrada numa menina de totós loiros e olhos azuis chamada Yoshiっ(ch)!!
(Figura 2), cobre todas solicitações de um beach episode (“episódio na praia”)
arquétipo (Tvtropes, s/d), mas acaba subvertido na segunda metade da música,
com a introdução de um realismo mágico e psicadélico típico do artista japonês.
Este é antecipado, ao longo do vídeo, pelas cenas em que Pharrell enquanto vulto aguarelado dança sobre um padrão de raparigas, bandeiras nacionais, letras,
caracteres e elementos pop díspares e flutuantes (Figura 3).
O beach episode, em que o elenco de uma série tira um dia de folga para ir à
praia ou à piscina, é regra geral um filler (episódio sem relevância para a continuidade da história) (Tvtropes.org, s/d) com o objectivo de proporcionar fan
service, i.e. situações ou elementos gratuitos, normalmente de carácter erótico,
que visam agradar aos fãs (e.g. as suas personagens preferidas em fato de banho) (Galbraith, 2009:69-70) (Figura 4). Porém, contrariamente aos restantes
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1. Política de um episódio na praia: filler, fan ser vice e (auto-)abjecção
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Figura 7 ∙ A bússola que gira descontroladamente no videoclipe “It Girl” de Pharrell Williams, 2014.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pPZDBF0kei0
Figura 8 ∙ Pharrell observa, através dos seus binóculos, as raparigas que brincam às construções
na areia no videoclipe “It Girl” de Pharrell Williams, 2014. Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=pPZDBF0kei0
Figura 9 ∙ À esquerda: Mr., vista da instalação Metamorphosis; Give Me Your Wings, 2012. Fonte:
http://www.lehmannmaupin.com/exhibitions/2012-09-13_mr/press_release/0/exhibition_work.
À direita: Mr., See You at School, 2015. Acrílico sobre tela queimada, 250 x 250 cm. Fonte:
https://www.perrotin.com/Mr.-works-oeuvres-32764-31.html
Figura 10 ∙ À esquerda: detalhe de olho no videoclipe “It Girl” de Pharrell Williams, 2014.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pPZDBF0kei0. À direita: olhos numa escultura de Mr., 2005.
Fonte: https://www.perrotin.com/Mr.-works-oeuvres-100000517-31.html
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Figura 11 ∙ Polémica em torno dos conteúdos nocivos da banda
desenhada lolicon na televisão japonesa. Fonte: http://kotaku.
com/5623330/nsfw-was-britney-spears-bamboozled-into-virtual-childporn-protest-art
Figura 12 ∙ O internacionalismo no videoclipe “It Girl” de
Pharrell Williams, 2014. Fonte: https://www.youtube.com/
watch?v=pPZDBF0kei0
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videoclipes saídos de G I R L, “It Girl” coloca Pharrell na posição de um voyeur
cujo contacto com as raparigas é sempre mediado e nunca directo. Quer através
das lentes de binóculos ou da interface de um dating sim — videojogos popularizados no Japão que consistem na simulação de relações românticas e sexuais
com personagens animadas (Galbraith, 2009:93) –, o male gaze perpassa o vídeo
e a narrativa mas permanece desassociado do objecto de desejo (Figura 5 e Figura 6). Tal como em muita BD e animação moé, que proporciona um vislumbre
idealizado e estereotipado da vida das jovens raparigas para satisfação de uma
audiência masculina adulta, a presença de homens e rapazes é quase erradicada dos universos por elas habitados. Ou, quando existem, aparecem destituídos
de autoridade, assumindo papéis como “o falhado” ou “o depravado”. Pharrell
pode não ser nenhum destes, mas a sua posição é comicamente mesclada com
a do otaku como homem fracassado. Não só o seu single é equiparado a um extra
no fundo da cadeia industrial de reificação (filler, fan service), como a ficção de
Pharrell como de pop star e homem de sucesso que consegue a rapariga é recolocada como delirante, narcisista e desligada da realidade.
Do mesmo modo, a ideia da it girl com glamour e sex appeal “naturais” é
orientada para uma personagem recém-saída da infância e, como tal, interdita às imposições de uma sexualidade adulta. Esta desregulação da bússola
moral, que aponta na direccção errada, é ironicamente reforçada pelos versos
que acompanham a primeira aparição da it girl na praia — “My compass spinnin’,
baby, it’s the right destination” — (Figura 7) e, mais tarde, pela cena em que as
raparigas brincam fazendo construções na areia sobre os corpos enterrados da
it girl e uma amiga. As formas escultóricas que as cobrem imitam a aparência física de uma grávida e de uma mulher voluptuosa, sublinhando tudo aquilo que
a loli não é: adulta e (re)produtiva (Figura 8).
Como discute Patrick Galbraith, apesar do desinteresse dos lolicon por mulheres desenvolvidas e reais ser normalmente atribuído à incapacidade de lidarem com novos padrões de feminilidade no pósguerra, os estudos sugerem que
o uso destas imagens pelos consumidores é mais matizado do que uma mera
reacção patriarcal ao empoderamento feminino (Galbraith, 2011:88). Em particular, o estilo popularizado em revistas lolicon icónicas como a Manga Burikko é, em larga medida, importado do shoujo manga (BD dirigida a raparigas
adolescentes), quer via artistas masculinos aficionados deste tipo de expressão,
quer através da participação directa de artistas femininas nas revistas (Galbraith, 2011:102). Ademais, apesar da gentrificação sofrida na última década (e.g.
manobras governamentais como o “otacool”), a posição dos otaku na sociedade japonesa é tradicionalmente a de párias, em particular, depois do mediático

2. Linhas tur vas: “complexo bidimensional” e a subcultura do Outro

Algumas análises sugerem que são estas “linhas turvas” que tornam o lolicon
verdadeiramente perturbador (Galbraith, 2011; Kinsella, 2000; Saitō et al.,
2011). De facto, o transtorno por ele causado na ordem moral e social reflecte-se
na sua tumultuosa história legal, repleta de avanços, recuos, confusões e lacunas, no Japão e além-fronteiras. Por exemplo, as controversas “lei dos menores
inexistentes” (“hijitsuzai seishōnen”) e “lei 156”, que aqueceram os ânimos no
parlamento e praça pública japoneses (Kanemitsu, 2010) (Figura 11); ou, o caso
de Christopher Handley nos E.U.A., julgado e condenado à prisão pela posse
de antologias de lolicon (Galbraith, 2011:90-1); ou o recente apelo de Maud de
Boer-Buquicchio, enviada da O.N.U., para que o Japão reforce as suas leis contra
abuso sexual de crianças e pornografia infantil proibindo BD e animação com
conteúdos pedófilos (Exame, 2015) — equiparando, desta forma, os produtores
e consumidores de lolicon a agressores sexuais. Dado que não existem indícios
de que os conteúdos lolicon tornem o seu público mais propício ao abuso sexual
ou consumo de pornografia infantil (Galbraith, 2011:85-6, 105), para Galbraith
e outros analistas estes casos são exemplificativos de como aceitar o lolicon implica romper com uma das acepções mais enraizadas sobre as fantasias sexuais:
de que são, essencialmente, compensatórias (Galbraith, 2011:105). Pelo contrário, a evolução do lolicon mostra um declínio do realismo em favor do chamado
“complexo bidimensional”, i.e. uma preferência por personagens 2D (Galbraith, 2011:95-103). O psicanalista Tamaki Saitō (Saitō et al., 2011) sugere que para
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caso de Tsutomu Miyazaki (o “otaku assassino”) (Galbraith, 2011:104). Enquanto homens que não correspondem aos padrões de masculinidade dominante e
(re)produtiva — pela sua introversão social e associação ao espaço doméstico –,
os otaku são estigmatizados como femininos e infantis e, assim, destituídos do
seu privilégio (Galbraith, 2011:103; Galbraith, 2012:24).
Os dados históricos, declarações e padrões de consumo parecem substanciar
que o lolicon não pode ser compreendido apenas como fantasia de poder masculina, mas como acção combinada entre objectificação e identificação, ressentimento e desejo, resultante de uma experiência de auto-abjecção (sentimentos de
medo, vergonha, inutilidade e desespero dirigidos ao próprio) (Galbraith, 2011).
Este aspecto está presente no apego ao caos na obra de Mr., bem visível quer na
sua obra inicial quer em trabalhos recentes como Metamorphosis; Give Me Your
Wing ou as pinturas sobre tela queimada (Figura 9). Mas também nas suas loli que
sempre retribuem o gaze com olhos que tudo absorvem e reflectem, turvando a
distinção entre a experiência intra e extracorporal (Figura 10).
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os otaku a ficção é, em si, sexualmente objectificada, ou seja, que “os otaku percebem que o objecto desejado é ficcional, e desejam-no precisamente porque é
ficcional” (Galbraith, 2011:106).
Neste sentido, “para os espectadores estrangeiros, o aspecto mais difícil do
vídeo talvez seja a ideia de que a it girl para um dos cantores mais populares
da América possa ser uma criança dos desenhos animados” (Alt, 2014). Se o
nosso entendimento normativo da sexualidade insiste que deve ter um objecto
no mundo real, então o “complexo bidimensional” dos otaku é já uma “queerização” do romance heteronormativo (Vincent, 2015:xviii). Quando a it girl se
transforma numa waifu — termo usado entre os otaku para referir a personagem
de manga ou anime preferida (Know Your Meme, 2006) −, o pânico moral instala-se para assegurar a continuidade daquilo a que Lee Edelman chama “futurismo reprodutivo”, i.e. a criança como limite ideológico e “benificiário fantasmático de qualquer acção política” (Edelman, 2004:3). Se a rapariga-criança
ocupa desde os primórdios da sociedade de consumo o núcleo que consome e
é consumido (Cross, 2004), esta exploração da sua imagem realiza-se apenas
na medida em que perpetua a ordem (social, económica) vigente. A encenação
de fantasias em que a raparigacriança é consumida de forma não(re)produtiva,
qual visualização obscena do fim autofágico do capitalismo, deve, pois, ser posta de quarentena como obsessão doentia de um Outro minoritário.
Takashi Murakami, que tem trabalhado esta questão colocando ícones pop
ocidentais em contextos subculturais japoneses, realizou um protesto contra a
“lei dos menores inexistentes” fotografando Britney Spears para a revista britânica Pop em fato de banho, mala escolar e vestido de noiva (numa homenagem
ao manga lolicon Oku-sama wa Shougakusei, “A minha mulher é uma aluna da
escola primária”) (Ashcraft, 2010). Em “It Girl”, este internacionalismo lúdico,
cativante e travesso é ostentado na profusão de estandartes nacionais, tecidos
num padrão contíguo e infinito, com as loli servindo de porta-bandeiras internacionais e interlíngua (Figura 12).
Conclusão

Se o álbum G I R L de Pharrell Williams falha como o manifesto feminista, o
videoclipe realizado por Mr. e Fantasista Utamaro para “It Girl” reenquadra
este single numa discussão actual em torno da “juridificação da imaginação”
(Galbraith, 2011:84). Recorrendo à gramática do filler e fan service, a música de
Pharrell é imbuída de uma fenomenologia da experiência abjecta típica do lolicon e moé, em que mais do que a idade das personagens per se, é o “complexo bidimensional” dos otaku que se destaca como elemento perturbador das
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concepções normativas da sexualidade e (re)produtividade. “It Girl” insere-se,
pois, numa estratégia mais vasta da Kaikai Kiki para subverter os códigos da
cultura mainstream, “minando-os” com aquilo que é percepcionado no Ocidente como perversões exóticas da subcultura japonesa. Colocando a questão
“quem é o Outro?”, parecem dizer-nos que Outro está, afinal, em todos nós.
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Resumo: No contexto de uma reflexão sobre

Abstract: In the context of a reflection on the rela-

a relação entre a arte e a contemporaneidade, propomos uma análise de algumas obras
de João Queiroz. A questão poderá equacionar-se deste modo: como sobrevive o género paisagem, na qual estas obras, em última
análise, se filiam, num novo paradigma que
não dá a primazia à visão. Em consequência,
coloca-nos perante a própria sobrevivência
da pintura, numa época em que a instantaneidade da comunicação põe em causa a
corporalidade da memória e a memória do
corpo, e assim, o próprio corpo da pintura.
Palavras chave: João Queiroz / paisagem /
fenomenologia.

tion between art and contemporaneity, we propose an analysis of some João Queiroz works. The
issue could be put in this way: how will the landscape genre, within these works are ultimately affiliated, survive, given a new paradigm that does
not sustain de primacy of vision. Consequently,
we are faced with the very survival of painting,
at a time when the immediacy of communication
erodes the embodied memory and bodily memory,
and thus the body of painting itself.
Keywords: João Queiroz / landscape / fenomenology.

67
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Da representação
à experiência: um percurso
pela paisagem na obra
de João Queiroz

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

68

Introdução

João Queiroz nasceu em Lisboa em 1957. Licenciou-se em Filosofia, e, tendo dado
início à sua actividade como artista plástico, participa em exposições desde 1985.
A paisagem como temática surgiu de uma forma decisiva na sua obra durante
uma residência artística dedicada ao desenho que frequentou no Feital, na Beira
Alta, no fim do Verão de 1997 e 1998.
No sentido de melhor compreendermos a posição em que se insere João
Queiroz e as questões que levantam as obras analisadas, utilizaremos uma metodologia “arqueológica” e fenomenológica: primeiro, procuraremos enquadrar
o conjunto de obras analisadas realizando um breve percurso pela história do
género da paisagem na cultura ocidental europeia; em seguida procuramos interpretá-la, cruzando os dados do contexto do processo artístico com uma abordagem fenomenológica.
1. O género da paisagem

O nascimento do género da paisagem na cultura ocidental europeia esteve ligado
– assim como o género do retrato –, ao ideal renascentista do conhecimento e
domínio do mundo através da razão. Desde a sua origem, estava imbricado na
primazia do olhar ocidental, espelhando uma estrutura de poder que definia as
coordenadas verticais e horizontais segundo uma lógica dicotómica: a natureza,
a Terra-mãe, era identificada com a passividade da mulher, aprisionada pelo
olhar; o sujeito, masculino, ocidental, era identificado com a acção que aprisiona,
tal como se torna patente se compararmos uma pintura de nu de Velásquez com
uma pintura de paisagem.
Mas, o processo de autonomização da paisagem, enquanto género artístico,
deu-se lentamente. As primeiras representações de paisagens independentes,
sem estarem ligadas, como elemento, a uma pintura, a uma decoração ou a uma
iluminura, tinham um carácter privado e eram concebidas em pequenas dimensões. É apenas com Altdorfer que surgem as primeiras pinturas cujo único tema
é a paisagem, sem a representação da figura humana, inaugurando uma tradição
de pintura da paisagem que se iria desenvolver sobretudo nos Países Baixos, a
partir de meados do séc. XVI.
Um tipo de beleza arcadiana foi propagado posteriormente por Claude
Lorrain, que, podemos dizer, alterou o modo como os seus contemporâneos
viam a natureza, pois tornou-se no modelo e critério da bela paisagem ao ponto
de os ingleses abastados moldarem os seus jardins de acordo com as suas pinturas, chamando de “pinturescos” os trechos de paisagens que se assemelhavam
às suas pinturas. Foi preciso chegarmos a Constable para vermos uma pintura

1.1 Ecrã no Peito

Pintor e filósofo, João Queiroz, tenta, através das suas pinturas, desconstruir o
padrão perceptivo implicado no conceito de paisagem através do que designa por
uma “co-imanência” corporal (Queiroz, 2000: 289). É em contacto com a natureza que tenta libertar-se das relações entre os conceitos – que, no fundo, são circuitos fechados e auto-remissivos –, para penetrar nas relações entre as coisas:
ouvindo o som do vento, das folhas, tenta traduzir esse movimento através de um
movimento do pincel no papel. Posteriormente, no atelier, trabalha a partir dessa
experiência incorporada no movimento do pincel.
Ecrã no Peito, 1999 (Figura 1), é um enorme painel constituído por desenhos
a carvão justapostos como um painel de azulejos. O desenho aqui é concebido,
não como o resultado fixo no papel, mas como uma prática, uma forma de tentar
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que resultava de um “encontro” com a natureza e não uma projecção dos sentimentos do homem, como nas pinturas do romântico Gaspar David Friedrich.
Constable abriu outra via – distinta da via perseguida da expressão perseguida
por Turner ou Gaspar David Friedrich – reatando onde Gainsborough, por falta
de encomendas, tinha parado: a via da observação directa da Natureza.
Com o Modernismo toda a tradição artística que tinha como modelo de perfeição a natureza vai ser posta em causa. A fusão da paisagem campestre com a
paisagem suburbana leva ao desaparecimento da paisagem selvagem ainda exaltada pela pintura do século de Constable. Este conflito, criado pela era industrial,
entre a indústria e a natureza, existe já em germe, por exemplo, na pintura de
Claude Monet, Le train dans la Campagne, 1870-71, onde se veria uma paisagem
misteriosa se não fosse o traço do fumo do comboio no horizonte que indicando
a sua irreversível corrupção.
A figura de Cézanne, precursora dos movimentos modernistas, como o
Cubismo, constitui, na transição para o século XX, uma figura incontornável na
relação da arte com a natureza na medida em que faz tábua rasa dos métodos de
ilusão pictórica e inicia uma verdadeira reflexão sistemática sobre o acto de pintar tentando libertar-se de tudo o que denomina de “literatura” (Hess, s. d.: 32).
Para Cézanne, o artista devia ser o eco perfeito da natureza (Hess, s. d.: 32) e não
lhe acrescentar nada da sua subjectividade pessoal. Mas, essa lição de Cézanne
iria mergulhar muito tempo no silêncio. Apenas nos anos 60, as preocupações
ambientais fizeram outra vez ressurgir a natureza como temática na arte – desaparecida, praticamente, desde o fim do séc. XIX –, mas desta vez como um problema ligado à própria sobrevivência da humanidade enquanto espécie, tendo-se
tornado crescentemente uma questão, de certa forma, política.
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entender o mundo de uma forma não verbal. Queiroz procura revelar, através do
traço do gesto, o processo de como o que está no exterior se impregna das nossas
sensações corporais que são dele inseparáveis, formando um fluxo em contínua
metamorfose (Queiroz, 2009: 97-8).
É nessa fronteira entre o exterior e o interior, na epiderme da pintura, que
Queiroz pretende manter o espectador: na fronteira onde “uma carne vivida no
acto de ver que se vai descobrindo como impenetrável” (Queiroz, 2009: 104).
1.2 A Pele

O exercício do desenho esteve, de início, muito ligado à sua experiência pedagógica, enquanto professor no A.R.C.O., que o fazia reflectir e inventar processos
que implicassem uma reacção corporal de forma a despoletar novos processos
criativos. Por exemplo, entre 1992 e 1997, realizava o desenho como uma prática que o ocupava intensamente na altura e que tinha um carácter performativo.
Inventariando metodicamente todos os processos gráficos da representação,
acentuou-se neste período o uso de grafite ou de lápis de cor, a utilização de cercaduras e uma concepção do desenho como algo performativo. Em 1994, comprou um televisor que tinha a particularidade de poder parar a imagem a qualquer altura. Queiroz desenhava, então, compulsivamente em presença dessas
imagens explorando a reacção do corpo e da mão à imagem.
Ligado a essa prática do desenho como tentativa de suspender a percepção
verbal das coisas, de uma epoché, está também a criação de um capacete para
desenhar paisagens que condiciona a visão, assim, como por exemplo, a aplicação de uma versão dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. O carácter experimental performativo mantem-se, sem anular nem a pintura, nem o
resultado estético final, criando uma imagem háptica.
Neste contexto, o seu experimentalismo não é um fim em si mesmo, mas é
uma forma de melhor responder às suas principais questões como a relação entre
o corpo, a paisagem e a pintura e o tratamento epidérmico da superfície pictórica.
Daí o papel importante da técnica utilizada: desde os carvões fabricados através
de madeira queimada – variando de expressão consoante a sua macieza ou rigidez –, à exploração da técnica da encáustica – que vem já desde os seus primeiros trabalhos e que, mais recentemente, se tornou mais depurada nas folhas de
papel cobertas de cera branca em que são feitas incisões com um buril posteriormente preenchidas com cera pigmentada de vermelho –, aos desenhos a sanguínea feitos com a seiva vermelha do dragoeiro. A importância da “pele” é evidente
para Queiroz na exposição de aguarelas no Chiado 8, 2007 (Figura 2), – onde um
novo tipo de papel foi utilizado e cujas propriedades, ora mais ou menos porosas,

Figura 1 ∙ João Queiroz, O Ecrã no Peito, 1999.
Carvão s/ Papel.

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

71

72

permitiam um tipo diferente de contornos e formas de absorção da tinta – tendo
sido algo que sempre esteve presente no seu trabalho desde as suas experiências
em encáustica realizadas nos murais em Faro. Enquanto que, com as aguarelas
joga com a materialidade opaca de um elemento habitualmente translúcido, com
os óleos joga com a transparência e de um elemento habitualmente denso como a
tinta a óleo, chamando, assim, a atenção para a sua “epiderme” da pintura.
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1.3 O Vivente

João Queiroz identifica-se, ainda que não no âmbito normativo, com as ideias
da fenomenologia, no sentido em que estas privilegiam a atenção dada aos
fenómenos tal como estes nos aparecem, querendo reorientar a nossa atenção para o vital evitando, assim, qualquer tentativa de domínio da natureza
(Queiroz, 2009: 104).
Neste contexto, a consciência é sempre consciência de algo e, de esse algo
que, consequentemente, está sempre aí para a consciência. O sujeito, como é concebido pela fenomenologia, une-se ao objecto no acto de imaginar. Deste modo,
a mais revolucionária asserção de Kant, a da impossibilidade de conhecermos
as coisas em si, aquilo a que Kant chamou o mundo numenal, é, em última análise, posta em causa pela representação da própria forma de representação – que
é também o tema subjacente à paisagem de Queiroz –, enquanto ser “vivente”.
A pintura, como a paisagem, torna-se num corpo que convida à aproximação ou
à distanciação do observador. Não é algo de passivo e inerte: como num encontro com uma pessoa, ela dita as suas próprias formas de abordagem. O encontro
com a pintura torna-se no encontro com um corpo estranho, e, nesse sentido, não
há “representação” mas “apresentação” de algo que interage com o observador
criando um acontecimento.
1.3 Fluir

Augustin Berque, geógrafo e sociólogo francês, especialista em estudos japoneses, desenvolveu várias teorias sobre a sociedade europeia e japonesa e as noções
de espaço, paisagem e natureza, tendo introduzido o conceito de trajectivité (trajectividade) que exprime a interactividade entre cultura e natureza, entre objectividade e subjectividade na Europa e no Japão (Berque, 1995). Segundo este autor,
a cultura chinesa desenvolveu uma forma de apreciar esteticamente a natureza
essencialmente diferente da europeia. Representada nas poesias e nos desenhos
já no século IV, a natureza não era concebida como algo afastado de si e produto do olhar distanciador de um sujeito fixo no tempo e no espaço. Sunshei, o
termo chinês original para paisagem, significa, literalmente, montanhas e água,

Figura 2 ∙ João Queiroz, s/título, 2007. Aguarela s/papel.
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e simboliza uma experiência de imersão no todo da natureza na qual o sujeito e
a natureza se fundem. Esta concepção da paisagem que engloba a metamorfose,
espelha-se nas pinturas de paisagens chinesas. Realizadas em papel (ou seda)
constituindo rolos que se vão desenrolando, são concebidas para serem vistas à
medida que o olhar as vai descobrindo. O observador não abarca toda a pintura
de uma só vez mas vai percorrendo-a num trajecto que implica um movimento no
espaço e no tempo. A pintura não utiliza a perspectiva, portanto, não pressupõe
um ponto ideal de visão, fixo no tempo e no espaço. Também não utiliza as sombras e a cor, quando surge, é utilizada muito esparsamente.
A paisagem chinesa tem sobretudo uma carga simbólica. O pintor não procura fixar todos os pormenores que vê num determinado momento – registando
todos os seus efeitos particulares de luz quase fotograficamente, e “congelando”
o momento –, mas procura evocar a natureza no geral de uma forma oblíqua, evocando o ritmo da água, o sussurrar das folhas, o que apenas pode ser representado indirectamente pela pintura e que, por isso, é apenas aludido.
Pela recusa de fixar o todo preferindo evocá-lo, pelo pormenor de um movimento, de um detalhe ou de uma incidência de luz ínfima, o processo criativo
de Queiroz assemelha-se ao da pintura oriental. É na conjugação entre a cultura ocidental e oriental que Queiroz vê o local privilegiado para aprender a ver
(Queiroz, 2009: 108).
Conclusão

Queiroz propõe paisagens, testemunhos de uma abertura, que nos levam ao
limiar de uma “outridade”. O objectivo do seu experimentalismo é a libertação
de todo o mecanismo anulador dessa epoché, ou suspensão do juízo, evitando
o pensamento categorial que anula a percepção do que está-aí. Essa suspensão devolve o “estranhamento” que perdemos em relação à natureza, tornada
objecto, e, em certa medida, em relação, também, à maioria da arte tornada fruto
de uma contemplação passiva.
Subjacentemente ao seu trabalho, João Queiroz labora uma crítica à ideia da
pintura concebida como uma janela, à qual está implícito um espectador, idealizado como um olhar descarnado. Fazendo-o, renova o próprio conceito de
género da paisagem alargando-o: aí reside, a nosso ver, a componente política
do seu trabalho.
Tendo como instrumento a sua própria pintura, esta crítica faz reflectir, em
última análise, sobre o sentido da paisagem como género e sobre o próprio sentido da pintura na arte contemporânea, apontando vectores para o futuro, algures
no cruzamento entre a cultura ocidental e a cultura oriental.
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Resumo: “Um compasso no bolso” apresenta

Abstract: “A compass in the pocket” presents two

duas exposições e uma pintura em três cenas
ou atos. Hugo Barata, artista e curador, transporta o espectador para uma dimensão pictórica que, mergulhada no universo cinematográfico, explora diferentes noções de espaço e
tempo sem nunca se desviar da superfície das
coisas (pele).
Palavras-chave: pintura / acontecimento /
materialidade / superfície / (in)visível.

exhibitions and a painting in three scenes or acts.
Hugo Barata, artist and curator, takes the viewer
into a pictorial dimension which, steeped in the
cinematographic universe, explores different notions of space and time without ever deviating
from the surface of things (skin).
Keywords: painting / happening / materiality /
surface / (in)visible.

UM COMPASSO NO BOLSO é uma operação investigativa cuja estrutura adopta um certo léxico cinematográfico, ao mesmo tempo que museográfico e que
se traduz num conjunto de três cenas: situ-ações, com personagens reais e fictícias, visíveis e invisíveis, habitantes de zonas tensionais comuns: o(s) espaço(s)
do espectador e as suas materialidades.
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Cena 1. Noite sem nome (couple)

Pequenos monumentos que atestam o início da possibilidade apresenta a sua
estratégia investigativa: situar a prática artística e curatorial entre noções diversas de palco e de ecrã no reposicionamento dos seus mediadores — privilegiando (elasticizando e definindo) uma “zona de contacto” que se efectiva quer
no espaço expositivo quer, mais concretamente, na experiência da instalação/
ambiente que posta em cena o corpo de um espectador movente e activo na
condução do seu próprio processo perceptivo.
A própria Sala do Veado (Museu Nacional de História Natural e da Ciência)
permite expandir o processo de metamorfose, na produção de uma nova forma de descontinuidade narrativa que convoca o espaço físico: a arquitectura
torna-se elemento estruturante do projecto, pondo em relação uma diversidade
de componentes audio-visuais — imagens em movimento, sonoras ou mudas
(sequências e loops) e imagens fixas. É construído um mundo guiado segundo
um princípio de repetição-variação que afecta a linguagem, os corpos e os lugares, na reunião essencial de várias expressões e no confronto de universos de
matérias a partir dos quais estabelece esta proposta, criando formas a partir de
formas já existentes, corpos a partir de corpos, espaços a partir de espaços. As
imagens, os sons, os movimentos ou as palavras são reinventadas, re-mediadas
desde o seu interior, mais especificamente nos seus “intervalos” — de um conceito para outro, de uma disciplina para outra — criando constelações em trânsito constante, onde a contaminação de elementos resulta numa narrativa fragmentada (e consequentemente incompleta). Paisagem Demorada (Hugo Barata,
2015). Demorada porque expandida. Demorada porque fragmentada, porque
dispersa, porque espaçada. O artista acentua a horizontalidade da narrativa
com o travelling a que obriga o espectador, quebrando-a na figura de um plinto
que exibe um livro de colecção (da sua colecção particular), da década de 1950,
no seio do qual se encontram cinco fotografias de arquivo intervencionadas e
colocadas cirurgicamente com o auxílio de pequenos pedaços de gesso (Figura 1, Figura 2). Estas fotografias resultam de um trabalho minucioso de recolha e arquivo de imagens onde o mar surge como uma espécie de personagem,
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Figura 1 ∙ Hugo Barata, 2015, Paisagem Demorada,
fotografias, gravuras, desenho, livro, moldes de gesso, plinto
de madeira. Dim. variáveis. Fotografia de Raquel Melgue.
Figura 2 ∙ Hugo Barata, 2015, Paisagem Demorada,
fotografias, gravuras, desenho, livro, moldes de gesso, plinto
de madeira. Dim. variáveis. Fotografia de Raquel Melgue.
Figura 3 ∙ Hugo Barata, vista da instalação Um Compasso
no Bolso, Projecto O Armário — ArteIlimitada, Lisboa, 2015.
Fotografia de Raquel Melgue.
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Figura 4 ∙ Hugo Barata, The Reference (another small fire),
óleo sobre linho, 25x30, 2015, Sala do Veado — MNHNC.
Fotografia de Raquel Melgue.
Figura 5 ∙ Hugo Barata, The Shield, óleo sobre linho, 2015.
Figura 6 ∙ Raphaelle Peale, Venus Rising from the Sea
— A Deception (1822).
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humorado, animado. O livro, referente a reproduções de pinturas e esculturas
clássicas, reúne um conjunto de gravuras do qual Hugo Barata terá elegido
duas: uma mulher e um homem que decide afastar do âmago da instalação para
os colocar na entrada da Sala do Veado, como observadores, como interlocutores de toda a trama. Ao homem sobrepõe o mar, submerge-o nas águas negras.
À mulher deixa só, como pilar de todas as imagens.
There exist what we call images of things,
Which as it were peeled off from the surfaces
Of objects, fly this way and that through the air…
I say therefore that likenesses or thin shapes
Are sent out from the surfaces of things
Which we must call as it were their films or bark.
— Titus Lucretius Carus, De Rerum Natura, Livro IV

A materialidade de uma imagem, e a iminência do toque, manifesta-se na
superfície tensional do mundo e das coisas, transportando-nos, de quando em
vez, para locais inacessíveis, implausíveis e imensuráveis.
Para Lucrécio a imagem é uma coisa flutuante, em trânsito, que deixa rastro,
abre fendas e ostenta cicatrizes, como uma pele, como uma película. A “inelutável modalidade do visível” (ineluctable modality of the visible) sugerida por
Joyce em Ulisses, aponta a invasão, o “encavalgamento” entre o olhado/tocado
e o que olha/toca como se a tactilidade fosse prometida, de uma certa forma, à
visibilidade. Cada trabalho é uma pesquisa e acarreta consigo outras possibilidades de investigação, logo é precisamente no interstício das coisas que o pensamento flui e que outras imagens são chamadas. O molde de gesso ao fundo
indicia a natureza transitiva de Pequenos Monumentos.
Cena 2. The Blind Man (cabinet)

Se, segundo Carlos Vidal (2011) (já o dissera sobre Caravaggio, o mesmo que,
segundo certas narrativas, andaria traria sempre um compasso no bolso) a pintura pode ser um acontecimento, um corpo-superfície, uma sequência, Hugo
Barata convoca também o pictórico, na composição que parece desconstruir a
cada novo elemento. Falamos de corpo. Falamos de filme. Falamos de pele. Falamos essencialmente de pintura.
Aquela que acontece, aquela que se esconde, que não se deixa ver no seu
todo (porque algo “em falta” não é representado, porque não devolve o olhar,
porque ignora ou afasta o espectador — sendo temperamental portanto), aquela,
que por essa razão, cria zonas tensionais e convoca o vazio. O desvelamento do

Cena 3. The Shield (pele)

Em Surface: Matters of Aesthetics, Materiality, and Media, Giuliana Bruno (2014)
explora uma noção de membrana mediadora das relações entre interior e exterior, passado e presente, público e privado: a(s) superfície(s). Apostado numa
transversalidade operativa, aplicada a uma espécie de pele que elasticiza a cada
novo assunto que explora, o texto expande lateralmente (ganhando “corpo”, espessura, e conectando um vasto mapa rizomático) ao evocar a perceção sensorial de um observador móvel e migrante. A superficialidade é tendencialmente
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corpo-superfície (tela, armário, parede, papel, tecido, etc.) acontece nos contornos que a luz desenha, os mesmos contornos que definem a zona de névoa (incerta), não pertencendo a nenhum outro lugar que não o da indeterminação. Porque
estes contornos não são fixos, actuando como espectros ou aparições, dão forma
ao corpo para logo de seguida o mergulhar de imediato nas profundidades do negro. Do(a) cinza. Veja-se a pintura The Reference (another small fire) Cabinet version
(reminiscência do projecto Pequenos Monumentos que atestam o início da possibilidade, Sala do Veado — MNHNC). O que acontece quando observamos uma
pintura que nos conduz a uma fotografia, ou o que aparenta ser uma fotografia? E
se essa fotografia, agora pintura, estiver a meio de um processo de destruição, de
desaparecimento? Que tudo se apague, dizemos. Para que possamos ver, esperamos. Para que possamos tocar, tentamos. Ora, a base do toque é precisamente
tentar chegar a uma coisa, a um lugar ou a uma pessoa (incluindo nós mesmos),
implicando também esta o seu inverso: isto é, ser tocado de volta.
Para além do mais, devemos considerar que, como função receptiva da pele
(e falamos de pintura, de filme, repito), o toque não é apenas uma prerrogativa
da mão. É também uma função que cobre a totalidade do corpo, incluindo o próprio olho e os pés, estabelecendo assim o nosso contacto com o plano horizontal.
Esta espécie de investimento afectivo projecta a imagem e o “eu” transformado na superfície; o corpo não é ausente de forma alguma. Em vez disso, o corpo
encontra-se sempre exterior à sua forma visível. Neste sentido, a pele do espectador estende-se para além do seu próprio corpo; tenta alcançar a pintura, o filme
no mesmo sentido que a pintura, o filme tenta atingi-lo a ele — o corpo. À medida
que a imagem é traduzida em resposta física, o corpo e a imagem não mais funcionam como unidades distintas, mas como superfícies de contacto, comprometidas com uma constante actividade recíproca de alinhamento assim como de
inflexão. A sala, com o “seu” armário suspenso, integra esta sequência pictórica,
aquela que se estende até ao acontecimento, que se projecta nas peles e nas superfícies das coisas e das imagens, fazendo filme com elas (Figura 3, Figura 4).
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tida enquanto lugar de descontentamento, na medida em que o que é “superficial” não é denso, profundo, cheio ou satisfatório. Ora, é nos antípodas desta
observação que Bruno opera, apontando então a pele como superfície, interface e forma de habitação primeira.
A superfície-pele é assim pensada, avançamos nós, como meeting point, espaço de conexão e contaminação, cuja extensão óbvia a outras matérias parece
aqui pertinente e profícua: o próprio vestuário, as paredes, os espelhos, as telas,
as tapeçarias, as cortinas, os véus (de Verónica), os ecrãs.
Pensar a imagem, e pensá-la como coisa, implica uma aproximação multidimensional, olhá-la de frente, ponderar os seus limites (os seus lados, fronteiras,
moldura), indagar o que estará por detrás da primeira “pele” (visível), caminhar
para o seu interior e tocar as suas vísceras. Abordar este “para lá da imagem”, ou
o por “detrás da imagem” requer uma sucessão de projeções.
Projetamos uma série de ecrãs imaginários, enformados pelas nossas próprias narrativas, pela própria ontologia dos ecrãs e das imagens, na tentativa de
uma qualquer relação com aquilo que se nos apresenta, num primeiro momento, como impenetrável e incognoscível.
Projection or protection, that which one poses or throws in front of oneself, either
as the projection of a project, of a task to accomplish, or as the protection created by
a substitute, a prosthesis that we put forth in order to represent, replace, shelter, or
dissimulate ourselves, or as to hide something unavowable — like a shield […] behind
which one guards oneself in secret or in shelter in case of danger (Derrida,1993:11-2),

Alinhamos a nossa perceção, e a nossa posição, em relação a esta imagem-coisa a partir destes ecrãs virtuais, num jogo que oscila, naturalmente, entre
estados de atenção e distração, de aproximação (mergulho, imersão) e afastamento, encontrando, algures, um punctum de contacto: um canal para o seu
interior ou um convite para o seu exterior, um apartamento sem retorno — sim,
porque as imagens também rejeitam os seus observadores/espectadores. The
Shield (2015) parece convocar este alinhamento, entre o desvio e o embate, entre o visível e o invisível (ou ligeiramente perceptível). Este tecido-pele, que
cobre o corpo na totalidade, esvazia-se para receber todas as figuras, todas as
projecções e todos os ecrãs (Figura 5, Figura 6).
Simultaneamente próxima e distante, é este o paradoxo da imagem que procura o seu espectador, que quer vir ao seu encontro (para logo se esconder de
novo), a mesma que com ele exercita um jogo duplo em que a premissa parece
ser a aceitação do fenómeno, o do fascínio, o da reversibilidade, o do aurático: o
aparecimento único de algo distante.
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Hugo Barata coloca o espectador no âmago de um processo ambíguo que resulta
de uma constante migração entre estados e territórios distintos e comprometidos
com as suas “falas” e agentes: figuras espectrais que se repetem, nos mesmos enquadramentos, nos mesmos gestos, no mesmo silêncio das suas pinturas, desenhos e filmes (e algumas esculturas). Esta permanência entre dois planos e entre
dois actos — entre a mão e a visão — parecem coincidir com o jogo subtil (e revertível) entre movimento e estaticidade que o artista permite ao seu espectador
(que, na sua própria mobilidade, percepciona a pequena figura quieta e em sombra — a iluminação é desenhada de forma a não revelar totalmente a imagem-coisa). A tensão activada pela intersecção destes estados acciona a potencialidade do instante. A imagem (no seio da nossa análise) opera no sentido em que esta
direcciona a atenção do espectador para um momento específico no tempo — em
direcção ao real e construído por si — mas através de mecanismos ilusórios ou
ficcionados, utilizando-se precisamente da dialéctica estabelecida por intervalos
perceptivos distintos e de natureza oposta. Este “corpo a corpo”, manifesto em
forma de encontro, este “momento da visão”, provém da interseção (intuitiva)
entre a ilusão e a realidade, o real e o virtual, resultando numa “sensação momentânea de presença”, no seio de um qualquer cinema-theather.
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Resumo: Neste artigo propomo-nos reflectir

Abstract: In this article we intend to reflect on

sobre a obra expressiva de Alípio Pinto que
possui um enorme domínio sobre os materiais,
sobretudo os metais. Ao longo do percurso verificamos que o escultor trabalha pelo processo
construtivo de adição, característica permissível pelas propriedades da matéria seleccionada e da escultura modernista do século XX.
Faremos também referência à investigação
que tem desenvolvido sobre os tratamentos de
superfícies nas suas obras, nomeadamente os
procedimentos da galvanoplastia.
Palavras-chave: escultura / metais / galvanoplastia.

the significant work of Alípio Pinto who has great
power over the materials, especially metals. Along
the way we find that the sculptor works with the
constructive process of adding, using the properties of the chosen material and of modernist
sculpture of the twentieth century. We will also
refer to the research that the artist has developed
on the surface treatment of his works, in particular the procedures of electroplating.
Keywords: sculpture / metals / electroplating.

1. Escultura Construída

Os processos e as técnicas tradicionais na escultura e as novas tecnologias e materiais nas áreas dos metais, foram as áreas de actividade científica que desenvolveu enquanto docente e são até hoje objecto de estudo na sua obra escultórica.
Na década de oitenta Alípio Pinto ousou desenvolver dois conjuntos escultóricos em aço inox para cidades diferentes — o Monumento ao Bombeiro Voluntário de Évora, 1984, em Évora (Figura 1) e o Monumento à Aviação Comercial
Portuguesa — TAP Portugal, 1985, em Lisboa, dos quais foi distinguido com prémios. Nestas obras verificamos as vantagens que o ferro, mas em especial o aço
e neste caso particular o aço inox trouxeram para a escultura do século XX (Badosa, 1987). O aço inox começou a ser escolhido para a realização de esculturas
e monumentos pois possui resistência a amplitudes térmicas, mas sobretudo
resistência à oxidação atmosférica que é a sua principal característica, sendo
mais duradoiro. Todavia é mais atractivo pois suporta uma diversidade de acabamentos de superfície, não liberta manchas de corrosão como acontece com o
aço corten permitindo facilmente a sua limpeza que perdura mais tempo que o
habitual. O Monumento de Évora é um exemplo do forte apelo visual que o ferro
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Alípio Pinto (n. Ligares, 1951) licenciou-se em Artes Plásticas — Escultura em
1982 pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, tendo sido aluno de metais
do escultor Soares Branco e do escultor António Trindade. No fim da década
de oitenta entrou como assistente para a ESBAL onde foi assistente dos Professores Escultores António Trindade (1936-), António Vidigal (1936-) e Hélder
Batista (1932-2015). Durante o período que permaneceu na Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa leccionou escultura, projecto e metais, e foi
Professor Associado até se reformar. Chegou também a ser membro da Academia Nacional de Belas Artes e responsável pelo Acervo de Gessos de Escultura
pelo domínio que possui na recuperação, prevenção, conservação e restauro
das obras, bem como pelos métodos de inventariação e catalogação.
Actuando no campo da tridimensionalidade, a sua obra potencia relações
com o lugar desafiando relações de tensão entre a arquitectura e a escultura
(Krauss, 1979). O conhecimento em torno dos metais reflecte-se nas suas esculturas criando uma nova linguagem plástica através do recurso do aço, aço corten
e aço inox e da policromia destas matérias. Rompe com as patines monocromáticas aplicadas nos antigos bronzes e explora um novo caminho, recorrendo-se
das técnicas tradicionais e das novas técnicas que a experiência metalúrgica
proporcionou, nomeadamente o processo da galvanoplastia.
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e o aço trouxeram para a modernidade, pois a escultura com onze metros de
altura é composta por uma linha curvilínea em aço inox, que está fixa ao capacete do Bombeiro (superfícies em aço policromado de vermelho) em apenas um
ponto, transmitindo uma enorme leveza e exaltação.
Posteriormente o escultor desenvolveu uma série de estudos iconográficos
bíblicos para igrejas, através de narrativas tridimensionais em vários metais. O
altar-mor da Igreja Matriz da Bidoeira de Cima em Leiria (1993-1997) é composto por três paredes construídas por quadrados unidos por soldadura uns nos
outros, criando em algumas partes relevos através da forma construída. Na parede central encontramos a figura de Cristo Crucificado e o sacrário em forma
de paralelepípedo rectangular em aço corten. Em frente ao centro, distribui-se
o altar e dois candelabros que o rodeiam construídos em conjugação com pedra
de lioz e aço (Figura 2).
A parede do lado direito em relevo contempla a pia baptismal, também geométrica, construída em ferro e com texturas obtidas a partir da soldadura por
arco eléctrico (Figura 3 e Figura 4). Todos os elementos metálicos foram submetidos a um tratamento de superfície através do recobrimento em cobre, com
o objectivo de protecção contra a corrosão e ao mesmo tempo como uniformidade da cor.
1.1 Tratamento de Superfície — Galvanoplastia

Uma escultura não é concluída sem antes se proceder ao acabamento da superfície queconsiste na protecção do metal ao processo natural de oxidação sendo
necessário impregnar substâncias aderentes, que evitem o contacto das superfícies com o ar ou a humidade do meio ambiente. Este tratamento pode ser
efectuado através de processos de pintura ou processos de galvânicos (Hughes,
1991). Tanto um como o outro são realizados com o objectivo de remover da
superfície impurezas que não facilitem o processo e por sua vez prepará-lo para
que os produtos aplicados tenham uma boa aderência. Estas técnicas começaram por ser manuais com o uso de vernizes, ceras e tintas recorrendo para isso a
trapos, pincéis ou trinchas. Com os avanços tecnológicos surgiram uma série de
técnicas industriais para o mesmo fim, como a galvanização.
A galvanização é o processo de revestimento de um metal que consiste na
aplicação de uma camada de metal fina sobre um outro objecto metálico, tendo
como objectivo protegê-lo da corrosão, aumentar a sua durabilidade e condutividade. É uma forma de revestimento de superfícies realizado a partir da electrólise, processo onde o metal a ser revestido funciona como cátodo e o metal
que irá revestir a peça funciona como o ânodo. O revestimento de superficies
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Figura 1 ∙ Alípio Pinto, Monumento ao Bombeiro
Voluntário de Évora, 1984, construção em aço policromado
em vermelho e aço inoxidável, Câmara Municipal de
Évora, Évora. Fonte: http://omundodahortense.blogspot.
pt/2011_09_01_archive.html

88
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Figura 2 ∙ Alípio Pinto, Altar da Igreja da Bidoeira de Cima,
1993-1997, construção em aço e pedra de lioz, Igreja
Matriz de Bidoeira de Cima, Leiria. Fonte: fotografia
cedida pelo escultor.

1.2 Relevo executado a partir da Electrólise

O altar-mor da Igreja do Colégio Universitário dos Montes Claros em Lisboa é
constituído por um relevo produzido a partir deste processo (Figura 4). O conjunto é composto por cinco painéis, o central de maior escala (cerca de 900cm
de altura) figura ao centro Cristo Crucificado Redentor, e os quatro mais pequenos (cerca de 200cm de altura) retratam narrativas da vida de Jesus Cristo do
Novo Testamento. Do lado esquerdo temos As Bodas de Canaã e A Sagrada Família na oficina de S. José (Figura 5). Do lado direito A Vocação de S. Mateus e A
Primeira Pesca Milagrosa.
O escultor começou por modelar todos os episódios à escala real, obtendo os
positivos em gesso. Aos positivos tirou os moldes de silicone com as respectivas
madres de gesso. Posteriormente numa metalomecânica, o silicone foi pintado
com um spray (que contêm partículas metálicas) e submetido a banhos de cobre
electrolítico até atingir a espessura desejada, 0.002mm. Por fim foi necessário cobrir cada relevo com camadas de fibra de vidro e resina para fortalecer a estrutura.
A utilização do metal puro neste caso do cobre permite patines que o bronze
sendo uma liga metálica nunca permitiu, pois o calor da cor é diferente possui
a maciez natural da pigmentação. Não podemos afirmar que o recobrimento
electrolítico do cobre poderá ser a evolução da técnica da fundição porque não
temos nenhum metal fundido nem enchemos nenhuma forma. Contudo poderá dar a sensação de ser um relevo resultante de uma fundição (Kowal, 1972).
Após análise partimos da premissa que as paredes que sustentam o painel
não têm estrutura para aguentar o peso se o relevo fosse executado em bronze.
Conclui-se que o processo trouxe vantagens para a escultura em metal pois é
mais quente em termos cromáticos, leve, rápido e económico em comparação a
uma fundição em bronze.
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metálicas também pode ocorrer por meio da imersão do metal que se quer revestir no metal fundido que irá revesti-lo. Contudo, o processo electrolitico é
melhor pois a superficie fica mais homogenea, embora sejam utilizadas ambas.
Neste processo de imersão o controle da espessura do revestimento dá-se pela
velocidade com que o objeto passa por um ou mais banhos metálicos e pela
temperatura (David, 1963).
Os revestimentos podem ser de cromo, níquel, zinco, estanho, ouro, cobre,
prata, etc, consoante a coloração que se pretende. Cada metal de revestimento
pode conferir características diferentes ao material galvanizado de acordo com
suas propriedades, como maior ou menor condutividade, ou ainda resistência a
temperaturas extremas.
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Figura 3 ∙ Alípio Pinto, Pia Baptismal da Igreja da Bidoeira
de Cima, 1993-1997, construção em aço, Igreja Matriz de
Bidoeira de Cima, Leiria. Fonte: fotografia cedida
pelo escultor.

91
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Figura 4 ∙ Alípio Pinto, Relevo da Igreja do Colégio
Universitários dos Montes Claros, electrólise de cobre, Igreja
do Colégio Universitários dos Montes Claros, Lisboa.
Fonte: fotografia cedida pelo escultor.
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Figura 5 ∙ Alípio Pinto, Pormenor do Relevo da Igreja
do Colégio Universitários dos Montes Claros, electrólise de
cobre, Igreja do Colégio Universitários dos Montes Claros,
Lisboa. Fonte: fotografia cedida pelo escultor.
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A prática da escultura desenvolve-se por uma experiência de aprendizagem,
sendo a forma de como adquirimos o conhecimento teórico e tecnológico e a
forma de como transpomos estes domínios na solução das propostas plásticas
apresentadas. Ao longo dos tempos à escolha das matérias, das ferramentas e
das técnicas não variavam muito porque apenas se trabalhava com determinadas matérias nobres, a pedra e o bronze.
A partir da década de 1960 com o desenvolvimento das novas linguagens plásticas, a utilização de novos materiais como o ferro, o aço e o cimento edevido ao
progressivo desuso dos objectos em bronze na arte sacra e funerária, a fundição
artística entrou numa crise gradual. As consequências foram várias, desde a perda sistemática doconhecimento artesanal, ao custo elevado, a uma desproporção em relação às novas aquisições tecnológicas da indústria, laser, plasma, etc.
As novas tecnologias passaram a dominar a vida quotidiana (desde a indústria e o mercado) e a sociedade contemporânea, sendo imprescindíveis. Para
a arte contemporânea não significam o fim, mas um meio à disposição da liberdade do artista, que se somam às técnicas e aos suportes tradicionais para
questionar o próprio visível, alterar a perceção, propor um enigma e não uma
visão pronta do mundo. Diante da tecnologia a arte reconhece os novos meios
para experimentar a linguagem.
O escultor Alípio Pinto a par da sua longa experiência e vivência da Academia, no espírito clássico na modelação da figura humana é ao mesmo tempo
um escultor abstracto pela solução formal dos monumentos referidos anteriormente da década de oitenta, ou na recente homenagem que realizou ao poeta
Frei Jerónimo Baía (1620-1688) que se encontra no Parque dos Poetas em Oeiras. Uma escultura construída por adição a partir dos seus materiais de eleição,
aço inox e aço corten, onde predomina a textura obtida através dos eléctrodos
e pelo tratamento de superfície ao aço. É uma escultura notável sobretudo pela
solução formal da cabeça que sendo construída não é geometrizada nem apresenta vestígios de repuxado.
Podemos afirmar que o escultor foi pioneiro ao recorrer dos tratamentos de
superfície nomeadamente na escolha do recobrimento electrolítico para executar ou finalizar as suas obras escultóricas, tornando-se uma referência na história da Escultura Portuguesa.
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Resumo: Neste artigo pretende-se explorar a

Abstract: In this paper we intend to explore the re-

relação entre o olhar-que-vê (o olhar do fotógrafo), o real e o mistério, considerando a obra
A Pedra realizada por Gérard Castello-Lopes.
Tratase, no fundo, de procurar aproximações
nesse tecer invisível, que constitui o próprio
olhar e a sua natureza, entre o olhar-que-vê e
a descoberta de caminhos que se combinam e
se encontram num mesmo olhar, onde a visibilidade do mistério acontece.
Palavras-chave: olhar / real / mistério / arte.

lationship between the eye-that-sees (the eye of the
photographer), the real and the mystery, considering the work The Stone by Gérard Castello-Lopes.
The aim is basically to explore several approaches
to such invisible weaving, that constitutes the very
seeing and its nature, between the eye-that-sees
and the discovery of parallel paths that combine
and meet in the same vision where the visibility
of mystery occurs.
Keywords: vision / real / mystery / art.
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Introdução
A partir daí, podia dedicar-me à tentativa de capturar com a Leica, algo que, confusamente, sempre zumbiu dentro de mim: o paradoxo da realidade, a convicção
de que as aparências iludem, de que as coisas não são aquilo que parecem, e que
o que sabemos empobrece ou apaga o deslumbramento que a beleza do mundo
deveria desencadear em nós (Castello-Lopes, 2004: 27).

Aborda-se a obra A Pedra (Figura 1) e a relação que ela estabelece com a realidade. A presença dominante de uma enorme rocha, aparentemente suspensa
numa instabilidade estável, cria um contraste visual onde a tensão parece acontecer na relação com o vazio, com o abismo subentendido, uma suspensão que
põe em causa a estabilidade visual e poética. Neste aparente desequilíbrio entre
elementos familiares e elementos subentendidos parece residir o mistério que
instaura uma estranheza nos olhares atentos às experiências do mundo. Pode-se dizer que, numa tentativa de evocação (e não revelação) do mistério, a obra
acontece. Mas de que falamos quando falamos de mistério? O mistério está indubitavelmente presente como uma das características da linguagem poética.
Através dos seus jogos sobre o que é ‘ver’, dos paradoxos e ilusões semânticas, a
linguagem cria ou evoca o abismo da dúvida. Ponty, ao referir-se ao ‘ver’ (“esta
pequena palavra”) afirma: “A visão não é um certo modo de pensamento ou da
presença de si: é o meio que me é dado de estar ausente de mim mesmo, de
assistir de dentro à fissão do Ser, no final da qual somente, me fecho sobre mim
(Ponty, 2009: 64).”
Neste sentido a obra de Castello-Lopes revela a realidade metafísica na medida em que transcende o mundo dos fenómenos e é dessa forma que se manifesta a sensibilidade e a intuição na busca pela verdade, que parece acontecer
por detrás de tudo o que é visível. O lugar secreto de todas as ‘coisas’, “(…) consiste não em fazer ver o invisível, mas em fazer ver até que ponto é invisível a
invisibilidade do visível” (Foucault, 1988: 64). Poder-se-á dizer que toda a obra
de Castello-Lopes é um questionar sobre o sujeito/objecto e sobre a importância do olhar nascente como espaço para que a realidade possa ser vista, e não a
categorização que fazemos dela e que nos impede, muitas vezes, de ver. É “rompendo com a pele das coisas, para mostrar como as coisas se tornam coisas e o
mundo, mundo” (Ponty, 2009: 56) que o mistério acontece, esse ser não sendo.
O olhar-que-vê: A Pedra, o mistério revelado

A experiência que temos do mundo passa também pelo olhar, geralmente um
olhar superficial, sem consciência do que o ver pode implicar na exploração de
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possibilidades de ser no mundo. Existimos em mise en abyme (André Gide) sem
darmos conta, prisioneiros da visão que fomos construindo do mundo. Habitamos o mundo questionando raramente a sua natureza e a definição que dele
fazemos. O mundo existe porque nos espanta e é isso que esquecemos.
Que relação é esta, que ver é este que a Arte nos propõe e que coisa é esta
a que chamamos real? “A arte faz brotar a verdade” (Heidegger, 2014). Podemos, talvez, afirmar que a importância da arte de Castello-Lopes, e da arte em
geral, se instaura na natureza sensível que acontece na nossa relação direta
com o mundo.
Retornemos à fotografia (Figura 1). A Pedra foi para Castello-Lopes uma revelação, um milagre, foi a Fotografia. Para o autor:
Há datas que se fixam: 28 de Agosto de 1987. Nesse dia a luz correspondia ao que
mais gostava quando comecei o meu primeiro percurso fotográfico. Era clara,
relativamente intensa, mas suficientemente difusa para que todos os detalhes
fossem aparentes. (…) vi a pedra. (…) mas tive a noção de que estava ali uma fotografia como, suponho, nunca tirei.
(…) Foquei a pedra e tirei uma fotografia. Uma fotografia. E soube, desde o princípio — coisa que acontece raramente –, que tinha feito uma fotografia importante.
(…)
(…) Costumava dizer que, se depois do meu desaparecimento subsistisse qualquer coisa, seria provavelmente a pedra. E como sabe, tenho a ideia de que não
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Figura 1 ∙ Gérard Castello-Lopes,
A Pedra, 1987.
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fui eu que fotografei a pedra, a pedra é que se deixou fotografar. Para mim foi
um verdadeiro milagre! As condições de luz eram perfeitas, as condições do mar
eram perfeitas, tive a sorte de lá estar…(Castello-Lopes, 2004).

Sabe-se que “Gérard terá voltado ao lugar mágico várias vezes, ao longo dos
anos, mas nunca mais conseguiu reproduzir o milagre” (Calado, 2012:71).
Aconteceu, nas palavras do autor, algo da ordem do misterioso. O instante
em que o fotógrafo, estando lá, foi tomado pelo próprio mistério; mistério que
o fotógrafo desconhece, que não busca, e que se revelou naquilo que fotografa. Esse mistério apresenta-se num instante decisivo (Cartier-Bresson, 2004),
único, irrepetível. E o mistério faz-se revelação, através da fotografia. Os ingredientes presentes na fotografia podem permanecer no tempo e no espaço, mas
o mistério, esse retira-se para permanecer no mundo.
(...) todos os ingredientes (…) estão lá, mas falta ainda um elemento embora ele
(fotógrafo) não possa ainda dizer o quê. Até que alguma coisa se atravessa imprevistamente. (…) Sem o qual não passaria de uma imagem banal. A actividade do
fotógrafo e do artista só pode, por isso, consistir numa expectante abertura ao
momento extraordinário (Mendonça, 2014).

No contexto da sua obra fotográfica, existiram outras fotografias talvez tão
ou mais importantes que esta. Contudo, para Castello-Lopes, esta foi a fotografia que ele reconheceria ter estado sempre presente, sem que ele soubesse. Não
se tratava de uma mera representação de algo exterior e autoevidente. Como
notado por Dubois,
A fotografia não se destina sempre estritamente apenas às representações “terrestes e humanas” que sempre lhe foram reconhecidas. A foto também pode
fazer-nos descolar, fazer o real oscilar em direcção ao irrepresentável mais fundamental e mais experimental, pode-nos revelar o seu “ser-anjo”, esquecido ou
oculto com demasiada frequência (Dubois, 1993: 268).

De algum modo, e por caminhos insuspeitos, a busca interior e o olhar do
fotógrafo, cruzaram-se no ponto em que o mistério e a arte se encontram, onde
o ‘ser-anjo’ pode ser encontrado ou o lugar secreto visitado.
Uma fotografia apenas e uma fotografia diferente, em que a realidade registada põe em causa o rigor do olhar mecânico, ou antes, faz do registo fotográfico
a oportunidade de ver o que pode haver de estranho, de misterioso, na existência habitual dos objectos.
É através da natureza sensível do seu olhar que Castello-Lopes convoca o

O olhar é qualquer coisa de muito misterioso (...) o olhar é o utensílio privilegiado
da libertação, é a espada que corta o nó, a mão que parte o ovo, a asa que sobrevoa o dédalo. Apliquei-me a olhar com “olhos de ver” e menos para corroborar
maquinalmente certas ideias alienadas do real. Não é tão fácil tarefa quanto parece; o olhar de um adulto é diferente do de uma criança: perdeu-se a pureza, a
inteireza, a inocência.(...) Munido da Leica, calcorreei as ruas de muitas cidades,
as veredas de muitos campos para aprender a “ver” os outros. Intercalar uma objectiva entre os olhos e o sujeito foi excelente pedagogia e, se os resultados não
trouxeram fama ou notoriedade, é certo que a fotografia me ensinou a ver melhor
(Castello-Lopes, 2004: 39).

E assim, o que se vê num objecto é um outro objecto escondido, tudo é da
ordem do mistério. A tensão e a queda são instauradas pela fotografia e esta
pedra imagem feita em plano picado e, atenta às condições de luz perfeitas e à
cumplicidade do mar, parece flutuar no espaço, liberta do peso, pelo olhar do
fotógrafo. A foto revela o mar, a pedra e um facto de uma outra natureza, a pedra, o mar e o mistério.
A relação entre a poesia e o mistério constitui-se como uma chave que resolve
o enigma. É na natureza deste sentir último, na evocação do mistério, que se situa
o paradoxo das aparências — o objectivo último da sua fotografia. O fotógrafo
acreditava que a fotografia não era a coisa, nem sequer a representação da coisa,
mas apenas a sua evocação (Calado, 2012: 69).

E, como notou Jean-Luc Godard: “a fotografia não é o reflexo do real, mas a
realidade desse reflexo (…) em fotografia o que parece, não é” (Calado, 2012: 71).
O paradoxo está presente neste olhar transversal como revelação do ‘fragmento’, do real, daquilo “…que é verdadeiramente. O verdadeiro é o que corresponde ao real e real é o que é verdadeiramente. O círculo fechou-se” (Heidegger, 2014: 49).
Neste encontro com a obra de Castello-Lopes intui-se a duplicidade de um
gesto onde se pressente o instante do olhar-que-vê, revelando o mistério. “E se
existe, para tudo nesta vida, um momento decisivo, ele define, por isso mesmo,
um corte: um antes e um depois” (Castello-Lopes, 2004: 27).
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olhar-que-vê, para além do mundo físico, a possibilidade do impossível acontece, o céu como mar e o céu na terra. A atitude poética abre o espaço para o lugar
da criação artística.
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Considerações finais

É sobre a natureza da realidade das coisas que o trabalho fotográfico de Castello-Lopes se situa. Através da sua obra manifesta-se a sua busca interior e, simultaneamente, um resgatar da fotografia de uma representação da realidade
que, durante muito tempo, a aprisionou.
Pode-se dizer que a sua obra nos remete para a possibilidade de existir
uma relação entre o olhar-que-vê e o mistério. O olhar-que-vê não é o criador
do mistério, ele detecta-o; o mistério existe já na atitude poética presente no
olhar-que-vê. Mas, o olhar-que-vê, não sendo o criador do mistério, é também
o mistério porque, se não visto, permanece na solidão da invisibilidade. Por outras palavras, o olhar-que-vê cessa, de algum modo, a invisibilidade do mistério
revelando novas possibilidades. Para o mistério, o olhar-que-vê, é o outro, este
outro que permite que esse mistério passe a habitar o olhar-que-vê, e instaura
uma abertura e a possibilidade da obra de arte. Nesse momento, o olhar-que-vê
torna-se criador e a obra criação, na medida em que o olhar-que-vê o mistério,
convida o mistério a habitar o próprio olhar.
A dualidade sujeito / objecto é desfeita no momento em que o olhar-que-vê
o mistério (não sendo sua criação) é já ele mesmo o mistério; é, pode-se dizer,
um ‘olhar poético’ porque ‘criador’ do momento. Enquanto acto criativo, é ele
próprio da ordem do mistério.
Poderá dizer-se que a natureza da obra de arte é o próprio mistério. A obra
de arte só existe através do olhar-que-vê, que ao torná-la presente, apresenta o
próprio mistério. Sendo a criação artística portadora do olhar-que-vê, dá origem à obra de arte. Uma vez criada, a obra apresenta e evoca o mistério, mas a
possibilidade da obra de arte acontecer é (essa possibilidade em si própria) um
fenómeno, e esse sim, é uma representação do mistério.
A ‘pele das coisas’ (Merleau-Ponty, 2009) é, neste sentido, a pele que mantém a invisibilidade do mistério e a sua solidão. A Pedra, de Castello-Lopes
apresenta o mistério, não o representa, mas a possibilidade dela (fotografia)
acontecer, representa o próprio mistério. E nessa medida poderá dizer-se que a
verdade da arte é também a verdade do mistério. Atente-se que Castello-Lopes
estava lá e que a sua espera revelou o acto criativo. Nesse sentido, o olhar-que-vê encerra também ele uma espera criativa. “Se não o esperarmos, não encontraremos o inesperado; ele não pode ser procurado e nenhum caminho nos conduz a ele” (Heraclito, 1980).
A arte concretiza-se na visibilidade. Os objetos de arte são significantes e o mistério é o significado. A pedra é a pedra enquanto objecto visível e,
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simultaneamente, ela permite ver ao olhar-que-vê o mistério presente. O olhar-que-vê instaura e revela através de uma atitude poética o mistério presente em
tudo e nele próprio. Ele revela e é revelado.
Mesmo que algo seja em si próprio, esse algo só existe quando o é para um
outro e as diversas linguagens objectivam não o que esse algo é em si próprio,
mas a sua existência para o outro. O olhar-que-vê é também mistério invisível
para si próprio, que ao ser revelado se encontra. O que acontece ao artista é que
ele encontra o próprio mistério na sua invisibilidade; ainda que nunca se veja a
si próprio, vê-se nesse encontro. O encontro é sempre um fora que tem a sua génese dentro. Percebemos a importância de estar presente ao sensível das ‘coisas’ e do olhar poético que nos permite ver para lá das ‘coisas’.
Assim sendo, a fotografia de Castello-Lopes pode ser, do ponto de vista do
olhar-que-vê, a coragem de abandonar o que nos é familiar e transversal no
tempo, a linguagem transversal do olhar-que-vê que usa a representação para
apresentar, revelando, a estranheza do visível. E, mesmo quando o visível nos é
familiar, o invisível pode ser surpreendentemente não estranho.
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Resumo: Este artigo analisa uma parte da obra

Abstract: This article analyses part of the

fotográfica do artista brasileiro Luiz Eduardo
Robinson Achutti. Os trabalhos são realizados em
um processo fotográfico alternativo, a goma bicromatada. Tais trabalhos nos levam a refletir sobre a
fotografia experimental ou expandida e as relações de tais trabalhos com o movimento artístico
Pictorialismo: a manualidade, as múltiplas camadas de emulsionamentos e as longas exposições.
Palavras chave: Luiz Eduardo Robinson
Achutti / processos fotográficos alternativos
/ goma bicromatada.

photographic work of Brazilian artist Luiz Eduardo Robinson Achutti. The works are made
in an alternative photographic process the gum
bichromate. Such works lead us to reflect about
experimental or expanded photography and its
relation with the artistic movement Pictorialism:
handmade photographs, the several layers of gum
and the lengthy exposures.
Keywords: Luiz Eduardo Robinson Achutti /
alternative photographic processes / gum bichromate prints.
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Luiz Eduardo Robinson Achutti (Porto Alegre, 1959) dedica-se à fotografia desde
1975. Formado em 1985 em Ciências Sociais pela UFRGS (Universidade Federal
do Rio Grande do Sul), em 1996 obtém o título de Mestre em Antropologia Social
pela mesma universidade. Em 2002 recebe o título de Doutor em Etnologia pela
Universidade Paris 7 Denis Diderot, no Laboratoire d´Anthropologie Visuelle
et Sonore du Monde Contemporain. Atualmente é professor de disciplinas de
fotografia no Instituto de Artes da UFRGS.
Na fotografia inicia como repórter fotográfico da “Coojornal” – a extinta
Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre. Também trabalhou na sucursal do Jornal do Brasil em Porto Alegre até 1985 e depois para a sucursal da
Revista “Isto É”. Em 1987 cria sua própria agência de fotografia chamada
"Photon / Fotografia e Notícia”. Foi colaborador do jornal Folha de São Paulo
desde 1987 (Achutti, 2015).
Dentre suas publicações, que são muitas, podemos destacar aquelas
dedicadas a dois artistas consagrados no Rio Grande do Sul, como o escultor nascido austríaco Francisco Stockinger e Iberê Camargo. São elas: “A
Matéria Encantada, Xico Stockinger, por Achutti” de 2008 e “Iberê por
Achutti” de 2004.
Sua relação com o fazer fotográfico é longa e sua trajetória fotográfica também o é. É na última década que Achutti começa a explorar outro potencial na
vastidão fotográfica, para além do fotojornalismo, da documentação fotográfica e da fotoetnografia. Esta vertente se traduz em suas experimentações nos
processos fotográficos históricos ou alternativos, como prefere chamar. De
2006 em diante, coordena uma pesquisa intitulada “Espírito dos Sais”, focada
em processos alternativos da fotografia como a cianotipia, papel salgado, marrom Van Dyck e goma bicromatada. Além de coordenar a pesquisa, desenvolve
seu próprio trabalho com estes processos.
Neste artigo serão analisadas obras feitas em goma bicromatada, exemplificadas aqui na Figura 1 e na Figura 2. A goma bicromatada é um processo fotográfico histórico ou alternativo baseado na fotossensibilidade do dicromato (de
amônia, potássio ou de sódio) à luz; o agente fotossensível é misturado a goma
arábica e a um pigmento colorido. Pode-se obter uma fotografia colorida realizando quatro negativos distintos e por meio de quatro exposições aos raios U.V.
distintas (Blackburn, 2015). Veremos um pouco mais sobre a história da técnica
e sobre o Pictorialismo na secção que segue. A partir dessa introdução à goma
bicromatada, passaremos à análise do trabalho de Luiz Achutti.
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1. O resgate das técnicas históricas na arte contemporânea

Mungo Ponton descobriu em 1839 que a gelatina, a clara de ovo e goma arábica
quando eram tratadas com bicromatos (hoje dicromatos) se tornavam sensíveis
à luz (Gruber, 2010: 258). A tradição artística que emprega a goma bicromatada
ficou fixada através dos trabalhos dos Pictorialistas como Constant Puyo, Robert
Demachy e Henrich Kühn. O Pictorialismo foi um movimento artístico internacional na fotografia no final do século XIX e início do XX, mais conhecido pelo
emprego de técnicas fotográficas que distanciavam a imagem de sua objetividade técnica e de sua pureza – devido as mestiçagens de materiais e processos.
Henrich Kühn, que fotografou de 1880 até sua morte em 1944, pode ser considerado o protótipo do Pictorialista – em especial dedicou boa parte de sua obra
fotográfica à técnica da goma bicromatada. Apenas em 1907 em diante tem contato com autochrome (invenção dos irmãos Lumiére para fazer fotografias transparentes coloridas) (Faber, 2010). Expôs internacionalmente, publicou suas imagens de igual modo, escreveu sobre sua prática e aqui para este artigo nos interessa particularmente um exemplo de goma bicromatada colorida (Figura 3).
É um dos primeiros a adotar a técnica após 1896. Tanto fotógrafos quanto
apreciadores da arte perceberam que a esta versão colorida da fotografia tinha
pouco em comum com a “natureza”, o que fez que poucos permanecessem
utilizando-a por muito tempo (Faber, 2010: 47). Mas Kühn aceitou a técnica de
bom grado, apesar do trabalho extra que esta demandava. Uma imagem com
múltiplas camadas coloridas poderia resultar em composições com mais “vívidos acentos” que evocavam associações com céus turbulentos/tempestuosos ou luz solar radiosa (Faber, 2010: 55-6). O fotógrafo intervinha na imagem
tomando cuidado e se assegurando que as intervenções manuais do processamento de revelação não fossem visíveis. Ele enfatizava que não deviam ficar
“os traços da mão do artista deixados para trás” (Faber, 2010: 57). Após o fim
do Pictorialismo, é na contemporaneidade que vemos o ressurgimento do interesse nos processos fotográficos históricos ou alternativos.
Para Michel Poivert é desde o início dos anos 1980 que os artistas vêm trabalhando com mil desregulações, com uma abertura do dispositivo fotográfico,
a fim de obter resultados frequentemente inéditos e, muitas vezes, motivados
de forma reativada pelas potencialidades dos novos dispositivos digitais. Essa
fotografia, descrita por ele como “experimental”, está a serviço de uma poética:
Por vezes crítica, por vezes onírica, a fotografia experimental desafia o uso da imagem,
sonha com uma relação com o real construída sobre a subjetividade, arruína toda uma
tradição de uma imagem definida pela continuidade descritiva. (Poivert, 2015: 140)
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Figura 1 ∙ Luiz Eduardo Robinson Achutti, Dois em um,
goma bicromatada, c. 30 cm, 2011. Fonte: cortesia do autor.
Figura 2 ∙ Luiz Eduardo Robinson Achutti, Austin, Goma
Bicromatada, c. 20 cm, fotografia original década de 80,
goma bicromatada sem data. Fonte: cortesia do autor.
Figura 3 ∙ Henrich Künh, Still Life with Fruit, Goma Bicromatada
de três cores, 1897, 40,2×15,8 cm. Fonte: Faber & Mahler
(2010:92).
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É ao final da década de 90, e nos anos 2000 em diante, que popularizam-se
os cursos, surgem exposições, cunham-se termos para designar a produção de
obras artísticas que empregam processos fotográficos históricos como o cianótipo, marrom Van Dyck, daguerreótipos, ambrótipos, “tintypes”, goma bicromatada, papel salgado (entre outros) no Brasil e exterior. “Antiquarian AvantGarde” (Rexer, 2002), “Neopictorialismo” (Baqué, 2003), “Photo-graphies”
(Barron & Douglas, 2006) e “Fotografia Expandida” (Fernandes Júnior, 2002)
são alguns desses termos e autores que vão escrever sobre artistas contemporâneos que estão trabalhando com essas técnicas.
No Brasil esta recuperação dos processos fotográficos históricos é mais
recente tendo alguns poucos artistas desenvolvido grande produção com técnicas como o cianótipo (Kenji Ota, 2001 – dissertação de mestrado apresentada
na ECA USP, Brasil – em que explora esse e outros processos). Rosângela Rennó
também é uma das pioneiras no Brasil, com o trabalho coletivo em cianótipo
“Desenho Fotogênico – Homenagem a Fox Talbot”, de 1990 (Rennó, 1997).
Luiz Eduardo Robinson Achutti, ao mesmo tempo que permanece com sua
produção enquanto fotojornalista e antropólogo, ao entrar no Instituto de Artes
da UFRGS – na década de 90 –, como professor de artes visuais, se depara com
alguns desafios que o levam a trilhar um novo percurso em sua trajetória fotográfica. A seguir iremos analisar o espírito Pictorialista do artista.
2. O espírito Pictorialista de Achutti

Após seu doutorado na França (2002), retorna ao Brasil e às aulas, e ao
oferecer uma disciplina de Gravura, propõe aos alunos a prática da goma
bicromatada. Assim inicia sua aproximação autodidata com a técnica, a
partir de um livro de técnicas que trouxe do estrangeiro. Puyo e Demachy
davam o seguinte conselho aos amadores usando a técnica: “Um gomista
deve (...) ser um autodidata. Um tratado pode ensinar o segredo de uma
goma perfeita tanto quanto uma gramática pode ensinar a arte de escrever” (Mélon, 1987: 86). Como afirma o próprio Achutti, é uma técnica bastante difícil, que levou meses até seu domínio e aperfeiçoamento – e que o
encanta até hoje.
Em suas fotografias, Achutti se utiliza de seus arquivos pessoais documentais, a exemplo da Figura 1 (a primeira pertencente a um carrinho de parque de
diversões de sua cidade natal, Porto Alegre, e, a outra, de uma viagem à Cuba) –
e dá novo sentido a elas com o uso do processo alternativo. O uso de seus arquivos pessoais seria uma possibilidade de análise em um futuro ensaio ou artigo,
mas não será aprofundado aqui.

[...] Uma possibilidade de expressão que foge da homogeneidade visual repetida à exaustão.
Uma espécie de resistência e libertação. De resistência, por utilizar os mais diferentes procedimentos que possam garantir um fazer e uma experiência artística diferentes dos automatismos generalizados; de libertação, porque seus diferentes procedimentos, quando articulados criativamente, apontam para um inesgotável repertório de combinações que a torna
ainda mais ameaçadora diante do vulnerável mundo das imagens técnicas (Fernandes
Junior, 2006: 19).

É possível reconhecer estas qualidades no trabalho de Luiz Achutti.
Perguntado sobre suas pinceladas aparentes – diferentemente de Künh que tentava escondê-las – responde sobre como os filtros dos celulares, em particular o
aplicativo Instagram, tornou os efeitos fotográficos acessíveis. Suas pinceladas
atestam de que não se trata de um efeito – mas um trabalho de outra ordem – onde
o pincel é vestígio de um trabalho manual, feito em camadas sobrepostas de cor.
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Confere-lhes um tempo de produção que chamo de “alongado” – pois exigem o processamento separado para cada cor aditivada na foto, a fim que a
mesma “pareça” ser colorida. O artista, por profissão, iniciou como fotojornalista, que preza pela objetividade, a rapidez. Nessas imagens o tempo é da
ordem da repetição, da sobreposição de camadas – mesmo quando o trabalho
não é colorido – a fim de dar maior densidade. O tempo da captura, do corte
fotográfico, não é o mesmo do processamento...a rapidez dá lugar a horas, dias
e semanas... inúmeras são as tentativas durante o espaço de tempo.
A fotografia neste processo recebe pinceladas e novas cores, transformando
àquela antiga realidade / fotografia em uma ficção própria / nova. Nestas imagens, reinventadas a partir da goma, se permite um universo lúdico, colorido,
inventado conforme sua imaginação. Mesmo repetida a imagem em novas tentativas, sempre será diferente, única, como podemos observar pela Figura 2.
Na “Fotografia Expandida”, Achutti trabalha com a estratégia descrita por
Rubens Fernandes Junior (2002; 2006) entre “o artista e a imagem – interferindo na própria fotografia”, quer dizer, o fotógrafo interfere no suporte do
negativo e no suporte do positivo – para produzir a partir de uma imagem mais
de um negativo é necessário – é feita a separação de cores RGB; e no suporte
positivo, pelo tipo de emulsionamento, e sua consequente revelação em água.
O processo de criação fotográfica conforme descreve Fernandes Junior busca
e atinge um esgarçamento da linguagem. A fotografia dessa ordem deve trazer
a inquietude, não a serenidade. Incompletudes na imagem, ausências de cor,
sobreposição de cores nos conduzem a uma imagem-pintura, feitas com pinceladas marcadas e evidentes. A “Fotografia Expandida” é:
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Conclusão

O artista brasileiro Luiz Eduardo Robinson Achutti é um dos poucos artistas
brasileiros a se dedicarem a uma técnica histórica ou alternativa da fotografia:
a goma bicromatada. Sua origem remonta ao final do século XIX quando foi
utilizada pelos artistas do movimento Pictorialista, em particular por Constant
Puyo, Robert Demachy e Henrich Kühn.
Técnica de difícil execução, em particular pela manualidade do processamento e as múltiplas camadas de emulsionamento que a mesma exige.
Embora as imagens utilizadas venham do arquivo pessoal do artista (aqui
representadas pela Figura 1 e Figura 2 – os carros), após o corte fotográfico da
captura, o tempo se transforma em longas horas, dias ou semanas até atingir o
resultado desejado. O tempo não é mais “instantâneo” e sim “alongado”: pelas
múltiplas camadas que exigem múltiplos processamentos e pela repetição de
imagens até a obtenção de um resultado considerado bem-sucedido.
Pela manualidade do processo, mesmo se repetindo uma mesma imagem
em outro momento, cada imagem é única.
Deixa suas marcas a cada nova imagem deixando vestígios do pincel que
utiliza para emulsionar as múltiplas camadas coloridas. Evidência que trata-se
de um processo de outra ordem que não mais da cultura de convergência atual:
dos filtros de celulares, smarthphones e aplicativos, como o Instagram.
O fato do artista utilizar imagens de arquivo pessoal merece ser aprofundado em outro artigo ou ensaio; os “carros” nos deixam pistas de suas viagens
e de suas memórias de infância: à viagem à Cuba e o parque de diversões em
sua cidade natal.
Voltamos as palavras de Rubens Fernandes Júnior, e que nos parecem ser
verdadeiras em relação ao trabalho de Achutti. Estes trabalhos apontam para
libertação pois são uma possibilidade de fuga da homogeneidade visual e uma
resistência por utilizar diferentes procedimentos que possam garantir um fazer
e uma experiência artística diferentes dos automatismos generalizados.
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Resumo: O objetivo deste artigo é tecer aproxi-

Abstract: The purpose of this article is to establish

mações entre a obra ‘Rasuras’ da artista Edith
Derdyk e o ato de escrever, considerando que
ambos traçam linhas no espaço, marcam superfícies, fixam gestos e produzem sentidos.
Esta relação se dará à luz do conceito de escritura de Barthes que evoca um dizer-experiência, próximo do que está acontecendo com
aquele que escreve, causando um estranhamento na língua, ou seja, uma “rasura”.
Palabras clave: escritura / rasura / experiência / gesto.

links between the ‘Rasuras’ work of artist Edith
Derdyk and the act of writing, considering that
both draw lines in space, both mark surfaces, fix
gestures and produce meanings. This relationship
is seen under the concept of Barthes, scripture,
that evokes a telling experience, close to what
is happening to the one who writes, causing an
estrangement in the language, or an erasure
(‘Rasura’).
Keywords: scripture / erasure / experience /
gesture.
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O objetivo deste artigo é tecer aproximações entre a obra Rasuras (Figura 1) da
artista paulista Edith Derdyk e o ato de escrever, considerando que ambos traçam linhas no espaço, fixam gestos, marcam superfícies e produzem sentidos.
A artista paulista Edith Derdyk formou-se em Artes Plásticas pela FAAP
(Fundação Armando Álvares Penteado, São Paulo / SP) em 1980 e desde então
possui uma vasta produção que transita entre trabalhos gráficos, livros infantis,
livros sobre desenho e seu ensino, poética da costura, o ato criador e inúmeros
livros de artista. Em 1997, lançou o livro Linha de Costura, com textos poéticos
sobre o ato de tecer, coser, costurar e escrever. Como artista plástica realizou
exposições nacionais e internacionais em importantes galerias de arte e museus, além de desenvolver bolsas de criação artística. Atua ainda como professora e orientadora de jovens artistas. Linhas, papéis, livros, chapas de ferro e
palavras são suas matérias de criação. Tensão, corte, traço, costura, sutura, rasura e transposição são seus principais gestos.
Em seu trabalho há a instauração de um lugar entre a costura, o desenho-linha e
a escrita. No texto Da sutura a rasura: A costura de Edith Derdyk de Andrea Masagão a
artista afirma: “eu tenho a linha costurada na minha mão” (Masagão, 2011:2). Para
ela, escrever é como costurar: “Costurando, ligando, furando, recortando, costurando pensamentos e tudo mais. Para que escreve? “Escrevo para me fixar, é quase ficção. Escrevo, desenho, costuro, construo para me fixar” (Masagão, 2011:2).
O foco deste artigo será a obra Rasuras (Figura 1), exposta em 1998 no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (Rio de Janeiro-Brasil), para o prêmio
“O artista pesquisador”. Nesta obra, Edith traça linhas no espaço com 60.000
metros de linha preta de algodão, presa nas paredes com 22.000 grampos, obra
realizada em 13 dias de montagem.
Neste trabalho, o gesto de traçar linhas é aparente, deixa rastros e produz
uma mancha de cor, condensada, materializando o gesto repetitivo de levar o
fio de um ponto ao outro, fixando-o. O fio é esticado em seu limite máximo,
produzindo uma tensão, que parece capturar o último instante antes do rompimento total, antes do afrouxamento fatal.
Não é possível detectar o início do gesto e nem seu ponto final, porém, este
emaranhado de fios nos dá notícias de que um corpo passou por aqui, de um
ponto ao outro, em uma certa cadência, labor e continuidade. Além da passagem do tempo, tomamos contato com o movimento do corpo que passou pelo
tempo: a cada grampo pregado na parede, a cada gesto de puxar o fio, elevá-lo,
tensioná-lo e trazê-lo à aparência nos impregnamos da certeza da existência de
um ato: a costura. Ato de deixar um rastro, uma rasura no espaço.
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Figura 1 ∙ Edith Derdyk, Rasuras, 1998. 60.000 mtros
de linha preta de algodão, 22.000 grampos,
13 dias de montagem. Fonte: www.edithderdyk.com

1.3. A Escritura-Rasura

Fazendo uma distinção entre a escrita e a escritura, Barthes (2007:20) afirma
que “a escritura faz do saber uma festa,” ou seja, se encontra em toda a parte onde as palavras têm sabor. Enquanto a escrita está mais voltada para a representação, a escritura estaria mais próxima da apresentação, dito de outro
modo, a escrita seria a imersão e a legitimação de um dizer único e hegemônico, pautado numa determinada realidade e que teria, portanto, um formato/
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Na produção de um texto, há o gesto de traçar um fio de sentido, a materialização de um pensamento e um desenho a partir das palavras. Encontramos na
etimologia da palavra “texto”, que tem sua raiz na palavra latina “texere”, o significado de “tecer”. Segundo o dicionário, tecer significa “tramar, entrelaçar,
fazer algo através da justaposição de fios” (Cunha, 1986:759). Considerando
esta acepção, o texto escrito pode ser concebido como uma composição, um
tecido de significados. Elaborar um texto é tecê-lo com as palavras, tramá-lo,
uni-lo, tal como num tecido os fios se entrelaçam.
Segundo Flusser (2010:25), “escrever origina-se do latim ‘scribere’, que significa riscar.” O instrumento pontiagudo da agulha no tecido se assemelha ao
instrumento cuneiforme utilizado para riscar/gravar uma superfície.
Escrever pressupõe a existência de um corpo. Para Nancy (2000:10), não se
trata de “escrever acerca do corpo, mas o próprio corpo. Não a corporeidade,
mas ainda o corpo.” E o que isso significa? Que escrever é o gesto de tocar algo,
de tocar o extremo da língua, tocar o sentido, margear a sua borda, seus limites,
expandindo-o. Escrever com o corpo pressupõe deixar uma marca para fora do
corpo, inscrever-se no espaço, ou seja, deixar um rastro, uma rasura.
Quanto mais de perto olhamos para um tecido, mais percebemos as suas
complexas tramas. No texto, esta trama também está exposta, as palavras podem estar em diálogo ou em conflito, podem estar soltas ou apertadas, sobrepostas ou lado a lado.
O tecido que recebe a costura sempre revela o gesto de quem o bordou. Seja
pelo seu avesso ou não, o desenho de cada ponto traz em si uma memória gestual das mãos costureiras. Na escrita, o texto recebe a costura da língua, o gesto
de organizar, encadear e tensionar palavras e seus sentidos.
Considerando que o gesto de costurar e escrever são solidários, que relações
podemos traçar entre a obra Rasuras e o ato da escrita? De que escrita estamos falando? Toda a escrita pressupõe uma rasura? O que é escrever rasurando? E o ato
de traçar linhas no espaço é uma escrita? Produzir sentidos é produzir rasuras?
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conteúdo prévio e conhecido pelos cânones do saber; por outro lado, a escritura
seria a fundação de outro dizer, muitas vezes não conhecido do ponto de vista da forma/conteúdo e que, ao provocar um estranhamento na língua, abriria
a possibilidade de um dizer singular, próximo do que está acontecendo com
aquele que escreve.
Neste artigo interessa-nos, portanto, este conceito de escritura. Trata-se do
gesto de escrever sem rumo certo, sem intenção de narrar, representar ou descrever algo previamente. Escrever, apenas. Para que as palavras antes soltas no
pensamento possam compor sentidos.
A escritura se encontra, então, mais próxima de um estado bruto do dizer,
um estado de gesto sem finalidade, pois quanto mais próximos estamos do
acontecimento, mais próximos estamos do indizível, daquilo que pode apenas
ser nomeado como uma primeira vez, pois não há referências nem discursos
anteriores que o identifique.
Muitas vezes praticamos a escrita como um ato reflexivo somente, de sobrevoo em um acontecimento, com finalidade estruturante e intelectual. Recorre-se ao texto apenas depois de ter-se tombado, no momento em que se sente
mais seguro e consistente, quase nunca antes ou durante o tombamento.
Já na escritura, o corpo que escreve está em busca de entrar num real possível, ou seja, não se está a relatar ou a traduzir tal como ele é ou foi, semelhante a um espelho que revela uma imagem em todos os seus detalhes, mas sim
como um acontecimento singular, peculiar, que se funda na fragilidade da própria elaboração, que apenas emerge no mergulho na experiência e no retorno
à superfície do suporte dessa escritura. E, para tanto, necessita-se tensionar as
palavras, juntar opostos, diluir dicotomias, enfim, coloca-se em jogo o estatuto
da língua porque se está a realizar o próprio pensamento.
É aqui que a rasura se instaura. Este dizer que é experiência e se dá no próprio ato de nomeá-la produz um traço originário, pois rasura o dizer anterior,
inaugura uma voz, constituindo um condensamento e uma mancha de sentido.
Alguém esteve ali. Há um vestígio de um gesto humano inaugural.
Este é o convite que emerge a escritura-rasura. Não se sabe o que se está
a tecer, não se projeta o vivido, tampouco se antecipa sua adjetivação, não se
repete, não se usa a experiência anterior como modelo, paradigma ou princípio. Na escritura-rasura há sempre um estado de relação, um entre que está a se
compartilhar, nunca uma análise isolada ou descrição em que aquele que escreve está separado daquele que vive, padece, observa.
Não há julgamentos a fazer. Tal como nos afirma João Barrento em seu livro
O Gênero Intranquilo, “a linguagem não fala, mas nomeia” (Barrento, 2010:70).
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A escritura não gera concórdia, nem promove uma unidade harmoniosa, a sua
natureza confessa a discórdia, a tensão entre os opostos. A unidade de sentido,
o todo, o fio condutor não está em questão, mas o seu emaranhado sim.

A relação entre a obra Rasura (e todo o gesto contido nela) e o ato de escrever
(escritura) não se dá como uma metáfora, ou seja, como uma substituição de
significados e sim como uma justaposição, ou melhor, solicita-nos considerarmos a existência de um “lugar entre” estes dois gestos: rasurar o espaço e rasurar a língua.
Ao mesmo tempo em que expõe um acontecimento, um texto-experiência
possui certa disposição para o auto-sacrifício, para o abandono da afirmação
e do dizer que se destina um lugar prévio, certo saber antecipado do acontecimento. Ao mesmo tempo em que expõe um gesto e uma materialidade, uma
obra-experiência faz emergir o que não se fixa, o que está prestes a se desintegrar, apagando as memórias anteriores, fazendo surgir outra espacialidade no
mesmo espaço, outra materialidade na mesma matéria. Um texto-experiência
e uma obra-experiência tornam-se, então, mais próximos do irreconhecível, do
inclassificável, do vir a ser a partir do gesto inaugural da rasura.
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Resumo: Desde os anos 1960, Cildo Meireles

Abstract: Since the 1960s, Cildo Meireles brings

traz o campo da “oralidade” como suporte de
sua produção artística, que exige em sua estrutura uma “biografia” construtiva. Sob este
eixo, a instalação Elemento Desaparecendo/
Elemento Desaparecido (2002) se apropria da
“tradição oral”, cuja ativação pode acenar e
repor em questão um sistema social existente,
inserindo-lhe contrainformações críticas.
Palabras clave: Cildo Meireles / instalação /
oralidade / transgressão.

the field of “orality” to support his artistic production, which requires in its structure a “constructive” biography. Under this perspective,
the installation Disappearing Element/Missing
Element (2002) appropriates the “oral tradition”, which activation can point and replace
into question existing social system, inserting
counterpropaganda criticism.
Keywords: Cildo Meireles / installation / orality
/ transgression.

Para explicar, de início, o que surpreende e desconcerta no agenciamento da
“oralidade” como elemento construtivo no trabalho de Cildo Meireles, a narrativa do próprio artista se impõe:
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Introdução

É a partir desse episódio ocorrido em 1974, na rodoviária próxima à casa de
sua avó, na periferia de Campinas, Goiás, que Meireles relata como a ideia de
seu trabalho Elemento Desaparecendo / Elemento Desaparecido (tema deste texto) surgiu. É daí que apropria-se da cena e do discurso verbal para a elaboração
da instalação exposta na XI Documenta de Kassel, em 2002. Ele diz: “Eu fiquei
com aquilo na cabeça até esse dia lá em Madri em que contei para o Okui e ele
falou para desenvolver isso” (Rivitti, 2007:82).
Para a montagem desse trabalho, Cildo Meireles organizou e coordenou
a instalação de uma pequena fábrica de picolés em Kassel, na Alemanha, envolvendo a criação de uma logomarca (Figura 1) — estampada nos uniformes,
carrinhos e embalagens dos picolés — incluindo a aquisição de equipamentos
e insumos, o acordo das relações contratuais com os fornecedores e funcionários, bem como a produção e venda do produto em diversos carrinhos que circularam nos espaços públicos da cidade no período de duração da Documenta
(Figura 2, Figura 3).
Os picolés foram produzidos como o “diverso do mesmo”, isto considerando a materialidade das cores azul, cinza e verde de suas embalagens, os títulos
Elemento Desaparecendo/ Elemento Desaparecido inscritos nos palitos de plástico
e por terem sido disponibilizados em três formatos diferentes: achatado, cilíndrico e cúbico, em acordo com as cores (Figura 4, Figura 5, Figura 6). Contudo,
apesar da variação desses elementos, é preciso destacar que os três “tipos” de
picolés eram feitos de água, portanto, incolores e insípidos. Também, ao ser
usado as convenções visuais e conceituais de uma indústria, foi criado uma
perspectiva contrária a sua realidade, por ser constituída sem visão de lucro ou
mesmo de crescimento mercadológico, além de se estabelecer em caráter temporário, o que permite pensar na sua própria “desmaterialização”, e
[...] ficou desde o início acordado que os rendimentos líquidos da venda do produto (descontados os custos variáveis de produção e comercialização) seriam
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[…] Um dia, depois do almoço, eu decidi ir até essa rodoviária. [...] Quando eu me
aproximei mais vi uma outra coisa estranha: os picolés [...]. Tinha os de 1,50 que
era leite, 1,00 que era fruta e aí perguntei: “vem cá e esse de 0,50?” O menino
respondeu: “Esse é só água” (Rivitti, 2007:82).
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Figura 1 ∙ Cildo Meireles, Elemento Desaparecendo/Elemento
Desaparecido, (2002).
Figura 2 ∙ Cildo Meireles, Elemento Desaparecendo/Elemento
Desaparecido (2002). XI Documenta de Kassel.
Figura 3 ∙ Cildo Meireles, Elemento Desaparecendo/Elemento
Desaparecido (2002). XI Documenta de Kassel.
Figura 4 ∙ Cildo Meireles, Elemento Desaparecendo/Elemento
Desaparecido (2002). XI Documenta de Kassel.
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Figura 5 ∙ Cildo Meireles, Elemento Desaparecendo/Elemento
Desaparecido (2002). XI Documenta de Kassel.
Figura 6 ∙ Cildo Meireles, Elemento Desaparecendo/Elemento
Desaparecido (2002). XI Documenta de Kassel.
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integralmente distribuídos entre os funcionários envolvidos, subvertendo, assim, a lógica de apropriação e acumulação de valor em que se ancora a produção capitalista. (Anjos, 2010:68)

A obra é particularmente uma proposta de ação e participação. O objeto picolé, tanto pelas inscrições Elemento Desaparecendo / Elemento Desaparecido em
seus palitos, quanto por estar afeito a ser consumido, direciona o espectador
a refletir e interagir com a obra. Por exemplo, a ação de ingerir o picolé, leva
a desmaterialização do objeto e o líquido (água) passa a circular no corpo do
observador. Ou seja, a partir do momento em que a intervenção é realizada
a materialidade do objeto (picolé) perde sua solidez e evapora. Este processo
pode provocar uma inquietude, relacionada à multiplicidade de valores que
emergem do processo da obra. Por exemplo, não se pode deixar de ser atingido
pela inquietude de que a existência da água seja preservada, considerando as
condições que, hoje, podem tornar sua existência comprometida. O trabalho
opera uma experiência desconcertante, um Acontecimento. E que significa
isto, Acontecimento? Na definição de Deleuze e Guattari, o que acontece, o que
é do Acontecimento porta a dimensão da revelação, do excesso. Contudo, a sua
experimentação dá-se como uma falta, ou seja, a revelação do Acontecimento
conflui como um excesso-falta, pela impossibilidade de se dizer o tudo/absoluto do que acontece/Acontecimento. Como explicar um só momento com diversas articulações? Sem se petrificar no passado ou no presente, o Acontecimento
entrelaça o tempo e o sentido, ao produzir diferença no próprio sujeito. E, sem
se confundir com o sujeito, o que acontece se atualiza num corpo, num vivido,
como modo intensivo e flutuante, sem se petrificar. Nas palavras desses filósofos: “Nada se passa aí, mas tudo se torna, de tal maneira que o acontecimento
tem o privilégio de recomeçar quando o tempo passou” (Deleuze, 1992:204).
O intervalo entre o ocorrido e aquele por advir dura um tempo perecível e conserva algo de visível e dizível, mas também de invisível e indizível, podendo se
expandir em um seguimento de reiteração.
O instante de subtração do picolé (evaporação do líquido) instaura uma experiência equivalente a uma “espera infinita que já passou infinitamente” (Deleuze,
1992:203). O efêmero se aproxima da noção de Acontecimento, o que na leitura
de Deleuze é também chamado de “entre-tempo” e pode ser descrito como algo
sem localização temporal precisa, ou segundo suas palavras: “o presente passa
(em sua escala), ao passo que o efêmero conserva e conserva-se (na sua escala)”
(Deleuze & Guattari, 1992:55). Sem reduzir, na coincidência da evaporação do
líquido do picolé com o aparecimento da inscrição “elemento desaparecido”,
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o espectador pode produzir (ou não) uma reflexão crítica e redirecionar o processo estético que subsiste nessa experiência, ou seja, que persiste no tempo,
naquilo que se envolve com a linguagem, tornando possível sua expansão.
Na fronteira entre ficção e realidade, ou “pertencendo
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simultaneamente a esses dois mundos”

“A mim”, diz Cildo Meireles, “parecia que nas artes plásticas era um desafio fascinante chegar a essa situação da oralidade como suporte” (Cildo, 2014:104).
Para tanto, a “oralidade” cria conceitos, dá partida à ideia que vai se formalizar, é ligada a diversos tipos de situação — experiências vividas, acontecimentos políticos, imaginário popular, histórias religiosas e literárias — e se desloca
por temporalidades impuras, dialéticas. Nesse sentido, a oralidade se insere na
“biografia” da obra, e não somente pontua uma conexão entre a construção da
coisa escrita ou contada e a forma, como coloca em situação a dialética entre a
prática plástica e a montagem teórica. Ainda, se articula na trilha do conceito
de “sintoma”, como empregado por George Didi-Huberman (Didi-Huberman,
2002:49), tratado como um campo de imagens, multidimensional, receptivo ao
anacronismo do tempo e a historicidade de que emerge. Para este historiador,
“a obra pensa” e nos dizeres de Cildo Meireles “[...] cada traballho tem uma
espécie de biografia” (Soares, 2006:72), a arte deve encorajar o pensar, seduzir.
Como se sabe, nos finais dos anos 1960 e início dos anos 1970, o trabalho
de Cildo Meireles se faz numa práxis experimental, que extrai de uma instância antropológica e da relação entre arte e sociedade um modo de pensar. E,
aspira contra divulgar mensagens ou fazer circular por meio da especificidade
da arte “uma força social” que deve produzir um efeito modificador no meio
circundante. Isso significa dizer que trabalhos como Inserções em circuitos ideológicos: Projeto Coca-Cola (Meireles, 1981:22) ou as mensagens do Projeto cédula
(Meireles, 1981:26) colocaram em situação um sentido crítico ante a realidade,
mecanismo recuperado e reutilizado em outros de seus trabalhos posteriores. É
o caso de Elemento Desaparecendo / Elemento Desaparecido, que reivindica o real
para, sem se tornar estranho a ele, transgredir ativamente o seu campo. Conforme um processo que extrai matérias de um campo para criar uma nova maneira
de pensar e, ao mesmo tempo, mudar com esse processo as condições em que
o observador se encontra. Isto, no sentido da personalização do receptor, que
“pode converter-se em emissor”, diz Meireles.
E, interagir com o Elemento Desaparecendo / Elemento Desaparecido, é lidar
com um discurso ininterrupto de questões diversas — conceitual, oral, sinestésica, poética — que implica em repotencializar as coisas, “transgredir o real”.
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Seria uma prática artística, diz Meireles, operando numa escala industrial:
“em vez de trazer algo do universo industrial (ready-mades) para o interior do
universo da arte, queria possibilitar a intervenção do indivíduo no mundo industrial [...]” (Cildo, 2014:104). O trabalho funciona como industrialização de
objeto artístico pela própria organização, já que é uma fábrica. Donde, Cildo
Meireles classificar esse trabalho, assim como Camelô (1998), como “poemas
industriais”. Sobre esta questão já foi dito que: “Esses dois trabalhos parecem
atestar, pela precariedade evidente dos objetos que lhes dão corpo, a batalha
desigual da poesia contra a indústria” (Anjos, 2010:71). Nesse confronto, o produto final é então oferecido na forma de mercadoria de consumo individual e
privilegia aquele que deseja e pode comprar, mas aí se flagra uma troca: não só
de um objeto ordinário para um “objeto artístico” como também da noção de
público de arte pela aquela de comprador. E, por mais que se busque visibilidade para essa imagem, ela nos escapará, porque não é apreendida pelo retiniano,
escapa ao campo de percepção visual, pois inclui um processo de tempo e de
ações não constituídas como visíveis. Ao comentar isto, retomo Deleuze que
esclarece: “As visibilidades não se definem pela visão, mas são complexos de
ações e paixões, de ações e reações, de complexos multissensoriais que vêm à
luz” (Deleuze, 1988:68).
Conclusão

Elemento Desaparecendo / Elemento Desaparecido se funda no seu próprio enunciado, se cumpre ao enunciar-se, ao explicitar-se. O verbo desaparecer, conjugado no gerúndio e no particípio, dirige o foco tanto para a coisa (obra) quanto para
a atitude do sujeito (observador) defronte a coisa, pela indecisão que pode afetar
seu discernimento na questão ontológica. O trabalho arma um circuito de inteligibilidade que se movimentaria infiltrado nas práticas individuais e nas condições sociais (habitus) do observador. Ao participar da experiência, este vai levar
adiante a história que, sob interferência voluntária ou não, vai se alterar sem perder alguns dados procedentes. Essa inserção do observador no processo da obra
forja o pensamento expansivo, faz emergir tensões na percepção e no sensorial,
que persistem na pluralidade de experiências e podem se repotencializar a cada
vez que são retomadas, revelando-se alguns detalhes ou omitindo-se outros.
Contudo, a ideia original do trabalho é preservada. Nas palavras de Meireles:
[...] se pensarmos bem, veremos que a oralidade é o elemento essencial das relações sociais no Brasil [...]. O seu dinamismo se passa sobretudo no seu plano da
criação verbal cotidiana, e não há razão para que os chamados artistas plásticos

Nessa perspectiva a oralidade se movimenta naquele eixo proclamado por
Benjamin, no qual “o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à
experiência dos seus ouvintes” (Benjamin, 1987:201). Por isso mesmo, é o movimento de coisas tão diversas que vai organizar a “biografia da obra”, e essa
partilha é sua constituição estética, o que a identifica.
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não explorem esse fato. Gostaria que meus trabalhos pudessem ser “manipulados” mesmo por aqueles que tenham apenas ouvido falar deles. Mesmo porque,
como a língua, a arte não tem dono (Meireles, 2009:29).
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Resumo: Esta análise debruça-se sobre uma

Abstract: This analysis looks at one of the latest

das intervenções mais recentes de Miguel
Januário, a intervenção ±Quem és Porto?±, e
pretende pensar o modo como o artista criou
um espaço que gerou a oportunidade para
uma acção criativa partilhada com a comunidade que, através da arte configurou, também, uma acção cívica e política.
Palavras chave: acção / arte urbana / arte
contextual / arte relacional.

interventions from Miguel Januário: ±Porto Who
are you?± and focuses not only on how the artist
created a space that allows creative actions to be
shared with the community but also in the fact
that art has taken a civic and political action.
Keywords: action / urban art / contextual art
/ relational art.

Introdução

Em O Espectador Emancipado, Jacques Rancière afirma que
... ser espectador é um mal; por duas razões. Em primeiro lugar, olhar é o contrário de conhecer. O espectador permanece face a uma aparência, ignorando o processo de produção dessa
aparência ou a realidade que a aparência encobre. Em segundo lugar, olhar é o contrário
de agir. A espectadora fica imóvel no seu lugar, passiva. Ser espectador é estar separado ao
mesmo tempo da capacidade de conhecer e do poder de agir (Rancière, 2010: 8-9)

A acção como palavra de ordem

A intervenção ±Quem és Porto?± inserida no projecto cultural LOCOMOTIVA,
de dinamização do Centro Histórico, da Câmara Municipal do Porto.
O projeto teve por objectivo disponibilizar um programa de envolvimento
ativo dos cidadãos em ações criativas. Foi neste âmbito que foi lançado o convite ao artista Miguel Januário e este, como observador e autor atento, lançou aos
portuenses o desafio para a criação de um painel comunitário, em azulejos, convidando cidadãos e visitantes da cidade a responder à pergunta: Quem és Porto?
Pretendeu, desta forma, dar voz à expressão das comunidades residentes,
promovendo o seu empenhamento numa acção cultural e de animação da cidade.
O objectivo era obter um comprometimento dos habitantes com o território, através do seu envolvimento num projeto artístico de criação participativa, ancorado
no carácter identitário das comunidades e na integração da diversidade.
O artista aceitou, portanto, o risco do desafio institucional, que lhe foi proposto, de participar num projecto que preconizava intervenções no espaço
público que permanecessem. No entanto, de modo coerente com o seu posicionamento crítico, não tomou o projeto para si, mas entregou-o às pessoas promovendo, assim, a criação de ambientes de envolvimento activo dos cidadãos.
Foi neste pressuposto que o projecto passou a contar
Figura
com
3. a estreita colaboração da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto (ESE-IPP),
com a qual a Câmara Municipal do Porto mantem um protocolo.
Assim, a partir da primeira reunião de trabalho com artista, em que este
apresentou a sua ideia para a criação de um painel de azulejos a realizar para a
fachada de um edifício junto ao epicentro do referido projecto LOCOMOTIVA,
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ACÇÃO é uma palavra que assume um papel fulcral na obra de MIGUEL
JANUÁRIO, também conhecido por ±MAISMENOS±, autor cuja afirmação se vem
construindo solidamente ao longo dos 10 anos que leva de actividade artística.
Irradiando do Porto para o mundo, Miguel Januário, já deixou marca em São
Paulo, em Brasília, nas favelas do Rio de Janeiro, em Luanda e no Lubango, em
Barcelona, Newcastle, ou Stavanger, na Noruega, sem deixar de incluir na sua
incessante actividade o Portugal ± profundo: de Guimarães, onde fez o funeral de
Portugal, a Lisboa, onde jogou golfe com um pão junto ao parlamento, passando
por Viana, Freamunde, Viseu, Covilhã, Grândola e PORTO.
Esta análise debruça-se sobre uma das suas intervenções mais recentes e pretende pensar o modo como o artista criou um espaço que gerou a oportunidade
para uma acção criativa partilhada com a comunidade que, através da arte configurou, também, uma acção cívica e política.
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no Largo da Estação de S. Bento, em frente aos armazéns da Refer, voltados para
a Rua da Madeira, foi assumida uma parceria ativa e cúmplice. Foi, portanto, a
partir deste princípio colaborativo que o projecto se estruturou num desenvolvimento complexo de ações.
A cumplicidade operativa que se estabeleceu imediatamente, permitiu um permanente diálogo, que possibilitou adequar, ajustar e discutir soluções técnicas,
logísticas e operativas. Na sequência, ficou decidido que a ESE-IPP ficava com a responsabilidade da resolução técnica do painel cerâmico, assim como com a responsabilidade da organização e dinamização das oficinas, abertas ao público participante.
Neste sentido, Miguel Januário, de modo sensível mas rigoroso, incorporou no projecto, o potencial que a experiência da ESE-IPP possui no âmbito das
ações de Educação Artística que tem vindo a facultar para o público da cidade, no
âmbito da referida parceria institucional.
Na sequência o projeto organizou-se a partir de um plano de oficinas abertas ao
público de modo a adequar, organizar e fomentar uma ampla participação. Para tal
foram realizados workshops abertos, realizados entre Março e Maio, envolvendo
a participação de ±1000 pessoas, sob orientação de monitoras do curso de Artes
Visuais e Tecnologias Artísticas. Os participantes foram convidados a pintar, desenhar, escrever a sua resposta sobre azulejos. Todo o processo foi supervisionado
pelo autor coadjuvado por 2 professores, responsáveis pela coordenação do projeto.
Os workshops criaram o contexto e ofereceram os materiais para uma ação
sustentada dos participantes, que eram enquadrados e apoiados na execução
do(s) seu(s) azulejo(s) a partir de uma organização que, expondo o conceito definido pelo autor, permitiu que cada um desse forma às suas ideias.
Deste modo foram disponibilizados todos os meios materiais, técnicos, de
orientação e apoio, para que fossem intervencionados os cerca de 3300 azulejos
que constituem o painel cerâmico.
Estas ações foram construídas a partir de um conjunto de premissas assentes
numa vontade de mediar e de trabalhar o alargamento do espaço de recepção
mas, sobretudo o espaço de construção de significado. Deste modo os desafios
lançados abriram uma oportunidade de relacionamento com públicos diversos,
numa relação de interpenetração e de cruzamento de saberes e percepções, que
conseguisse produzir novos olhares.
Esta atitude de abertura, proposta pelo artista, foi contínua ao longo de todo o
processo de criação-realização em que o autor possibilitou, fomentou, incitou ao
diálogo permanente com os intervenientes, tendo acompanhado os workshops.
Assim, desde o primeiro momento, a cumplicidade e o estreito diálogo entre
todos os envolvidos, permitiu fazer ajustes, adequações, correções de concepção
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e técnicas, com reflexo direto quer no desenvolvimento dos workshops como
no produto final. Esta atitude de confiança e de proximidade teve reflexo no
modo entusiasmado que a participação conquistou e, também, na fidelização do
público que, em alguns casos, voltou para novas participações.
Neste sentido os workshops tiveram a participação de um número alargado
de residentes e comerciantes da zona da Rua da Madeira, habitantes do Centro
Histórico do Porto e da área metropolitana, associações de solidariedade, de
apoio e integração social, visitantes, turistas nacionais e internacionais, de todas
as faixas etárias e condições sociais.
Paralelamente ao desenvolvimento dos workshops foi necessário proceder ao
acondicionamento e transporte dos azulejos intervencionados, dos armazéns da
REFER, em S. Bento, para as oficinas da ESE, de modo a serem vidrados nos fornos.
Na sequência do processo de cozedura, foi assegurado, igualmente, o acondicionamento e transporte dos azulejos, já vidrados, para um piso do edifício AXA,
onde Miguel Januário, dispôs de um mês para encontrar uma coerência cromática e espacial em termos de composição. Azulejo a azulejo, procedeu a uma seleção por tons, partindo daí para uma composição, montagem e numeração prévia,
organizando-os e acondicionando-os de forma a poderem ser colocados, criteriosamente, na parede criando o maior painel de azulejos comunitário da cidade,
de 135m2, agora instalado num edifício da Rua da Madeira, na envolvente da
Estação de São Bento.
O manifesto sucesso deste projeto, foi sendo adivinhado através do feedback
dos participantes e do público em geral, manifestado de viva voz, mas também
sentido através das redes sociais, onde todo o projeto foi amplamente divulgado
a par e passo, e dos media.
Este entusiasmo foi evidente no momento da inauguração em que foi muito
significativa a afluência dos participantes, expectante para conhecer o resultado
final e identificar e reconhecer o seu contributo individual no resultado plural,
que organizou esteticamente toda a produção de singularidades.
Os sujeitos participantes, ao entregarem o seu trabalho, abandonaram a sua
identidade em favor de uma adesão a um projecto. A produção em escala, ainda
que artesanal, pré-determinou que cada participante, confiava ao artista o resultado do seu trabalho. Este, por sua vez, assumiu o compromisso de cuidar esses
bens e interesses como um curador a quem cumpre zelar, cuidar e dar melhor
desenvolvimento ao que lhe confiaram os intervenientes.
A relação frutuosa estabelecida com a cidade aconteceu porque funciona
em vários sentidos, criando relações entre o individual, que produziu com a sua
acção efeitos na realidade circundante, e um colectivo que não se torna massivo.
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Figura 1 ∙ Projecto ±Quem és Porto?±. Miguel Januário,
LOCOMOTIVA, Porto Lazer, Escola Superior de Educação
– Instituto Politécnico do Porto. 2015. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Projecto ±Quem és Porto?±. Miguel Januário,
LOCOMOTIVA, Porto Lazer, Escola Superior de Educação
– Instituto Politécnico do Porto. 2015. Fonte: própria.
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Partindo de uma lógica identitária abre-se, no entanto, à diferença e possibilita
vaguear, pelas narrativas em rede que se entrelaçam.
A composição final, ao conferir uma ordem estética, não obedece a uma lógica
de ponto de vista central. Apesar de tomar a forma clássica de painel de azulejos, nele proliferam diferentes espaços-tempo. Os diferentes posicionamentos
espaciais dos transeuntes oferecem diferentes pontos de vista que implicam uma
imersão no tempo e no espaço que, mais longe ou mais perto, possibilitam diferentes percepções, diferentes leituras, e a construção de diferentes narrativas. A
localização espacial do painel não torna o seu espaço-tempo monolítico porque a
rede de signos criada é maior que a soma das suas partes.
O projeto potenciou, portanto, as particularidades de um local específico e
tirou partido de um contrato institucional para favorecer e estimular a acção, o
pensamento e o diálogo com a rua. Foi, desta forma, organizada a circunstância e
o propósito desta intervenção no espaço público, permitindo questionar a relação
dos cidadãos com a cidade, abrindo a possibilidade da sua intervenção, quer na
realização da obra, quer no espaço que a acolhe.
Explorou a dimensão social e relacional, utilizando a rua como suporte, num
processo de interação e mediação com a cidade, com os cidadãos, questionando,
reclamando e tomando o espaço público pela acção.
Cruzam-se aqui, diferentes dimensões, levantando questões múltiplas: artísticas, relacionais, urbanísticas, políticas, económicas e sociais, colocando-se no
cerne do debate da Arte Urbana e da sua relação significativa com aos cidadãos,
ultrapassando o mero impacto espacial e estético.
Como projecto artístico de arte contextual e relacional, a vontade de transcender a realidade, esta realidade, põe-se em marcha para, senão construir
uma melhor, alterar a existente. Pode-se detectar, em todo o trabalho de Miguel
Januário, um idealismo pragmático e, neste projecto, ele colocou, novamente,
a acção acima da ideia de transcendência, fazendo da capacidade de agir uma
utopia possível, envolvendo os outros nessa utopia. Desta forma, os signos produzidos que se organizaram na obra, tornaram-na não exclusiva do artista.
Promovem, assim, múltiplas leituras e, nessas leituras, a adesão ou o distanciamento em relação à obra, já não são da exclusiva responsabilidade do artista porque este possibilitou reformular as relações estabelecidas entre ver, fazer e falar,
avançando para um território de emancipação que desmantela a fronteira entre
os que agem e os que vêem (Rancière, 2010: 31).
A dimensão do projecto nunca assumiu uma proporção pomposa mas, pelo
contrário, afirma a dimensão humana, onde cada participante continua, literalmente, a reconhecer-se no todo.
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Figura 3 ∙ Projecto ±Quem és Porto?±. Miguel Januário,
LOCOMOTIVA, Porto Lazer, Escola Superior de Educação
– Instituto Politécnico do Porto. 2015. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Projecto ±Quem és Porto?±. Miguel Januário,
LOCOMOTIVA, Porto Lazer, Escola Superior de Educação
– Instituto Politécnico do Porto. 2015. Fonte: própria.

Conclusão

Miguel Januário, num gesto de cortesia e respeito, abriu a porta e convidou à participação, partindo da fórmula do entretenimento mas introduzindo o lado da
experiência que se opõe ao mero consumo. O prazer experimentado é o da acção
e do envolvimento na realização de uma marca que perdurará opondo, assim,
a experiência ao consumo e a satisfação ao prazer instantâneo. O trabalho final
desloca o cerne da questão para o reconhecimento e não para a recompensa.
Neste projecto, transformado por Miguel Januário numa obra de arte da
cidade para a cidade, a composição torna visível e destacada a pergunta inicial:
Quem és Porto? fazendo com que o resultado final nos faça regressar à pergunta
inicial e essencial, ao que nunca termina de ser respondido. Se a cidade é muitas
vezes afirmada metaforicamente como uma casa então "a errância, a peregrinação, não é a aventura e sim o voltar-a-casa." (Steiner, 1990: 54).
A sua afirmação é uma interrogação que se lança, não ao passado nem ao
futuro, mas ao tempo todo, recusando o ponto final
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O objectivo prévio de revitalizar não se impõe, não sufoca nem exclui, mas
compreende o espaço envolvente. Desenvolveu-se, assim, um corpo de trabalho
que forçosamente questiona a relação entre o indivíduo e o social. E essa interrogação criou um contexto que deslocou a acção do artista para os participantes.
A criação desta circunstância convocou para a realização da obra artística
a potência que se transformou, pela acção livre, em competência. Abriram-se,
assim, as portas a uma alegria que se afirmou num contexto que, muitas vezes,
é falsamente hedonista. A arte escapa, desta forma, a um mero papel cosmético,
que facilmente é apropriado pelo poder político, não deixando, contudo, de ser
uma intervenção política. A eficácia estética da obra não anula o valor do dispositivo montado. Assim, Miguel Januário afastou uma cortina abrindo um palco para
o povo em acto, que se representa a si mesmo.
A arte do século XX constituiu-se como uma crítica geral da passividade, ao
questionar incessantemente a dicotomia activo/passivo, porque o observador
não é meramente passivo, e a convocar a ligação da arte à vida. Também, neste
contexto, o plano artístico convoca a acção individual, comunitária, anónima. No
entanto os participantes sabem que a sua acção não se consome no acto da sua
produção, mas perdurará além dele, agora pela acção do artista.
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artist Quintino Sebastião (1940), which refers to
the initial image of the public art piece “Touch
the Sun”, 2001. We identified, in 148 sketchbooks, some of his thought about his intentions
and choices to the project. The image (Round)
reveals an artist’s tendency to the women body
sensuality, and seems to follow the rounded shape
of female breasts. The study focuses on the process
of critical and inferential criticism; beyond the
phenomenology of the round and the dialectics
of outside and inside.
Keywords: public art / Quintino Sebastião /
creative process.

Desvelando sistemas não-lineares e construindo ilhas de estrutura

Quando a obra se põe aos sentidos em espaços públicos, supõe-se que pertença
a um conjunto de significações e tradições que a definem como arte: um sistema semiótico mais ou menos fechado, definido leis e convenções que permitem
tal percepção. Ou seja, estabelece-se um eixo paradigmático que torna possível
a leitura da rede de significações que é a arte pública em sua relação afetiva com
os sujeitos que a vivenciam. Esse eixo de sentidos cria uma representação mental que se coloca no lugar do objeto que se observa, permitindo ao transeunte
estabelecer um novo conjunto de significações em interação com a sua experiência vivida e o ato de observação/mediação com a obra. Porém, estamos no
campo da interação com o objeto.
Mas, a curiosidade aqui remete para o momento anterior, aquele que antecede a obra: o momento da sua feitura. Cada registro de artista, cada esboço para
uma obra, é apenas aquilo que foi capturado durante o ato criador, é notação,
talvez índice de uma mudança de regra durante o jogo, uma evidência da modificação, do movimento dinâmico e multidirecional em busca de uma recompensa material: a obra. Pode-se dizer que é apenas a ponta do iceberg da criação. Assim, estudar o processo de criação é olhar para vestígios desse percurso,
mirar tendências e intencionalidades do projeto poético; é desvelar encargos
e diretrizes das mediações entre o desejo pessoal e a concretização da obra.
Este estudo sobre uma obra de Quintino Sebastião parte da instabilidade
que parece estabelecer padrões e fluxos; leis e movimentos em descoberta. Os
estudos do processo de criação buscam se aproximar da origem da turbulência e da coerência da mente criadora, compreendendo-a como uma ação não
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Abstract: This article looks at the documents the

do artista Quintino Sebastião (1940) em busca
da imagem geradora da obra “Tocar o Sol”, de
2001. São 148 cadernos que permitem identificar tendências e intencionalidades do projeto
poético da obra. A imagem geradora (o redondo) revela uma tendência deste artista, e parece decorrer das formas arredondadas de seios
femininos. O estudo estrutura-se na crítica de
processo e na crítica inferencial; além da fenomenologia do redondo e a dialética do exterior
e do interior de Bachelard.
Palavras chave: arte pública / Quintino
Sebastião / processo de criação.
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Resumo: Este artigo analisa os documentos
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estável, ou como dinâmica da não estabilidade. É a busca de uma certa possibilidade no caos: ilhas de estrutura.
Parte-se, entretanto, da compreensão de que nessas ilhas de estrutura (cadernos de artista) há pensamento, uma certa ordem em construção. Mas, esta
ordem é do campo das possibilidades, assim como a própria obra deles decorrente. São, ambos, uma escolha entre outras tantas possíveis. A obra apresentada é uma versão dentro de um sem-fim de probabilidades — ela é o possível
tolerável, a necessidade de se ter um novo ponto de partida. Claro que, assim
colocado, a análise desse percurso por um pesquisador do processo também é
do campo das possibilidades, porque o documento de processo tem potencialidade interpretativa ilimitada. Só estão acessíveis momentos do movimento
da criação disponíveis nesses fragmentos que se cruzam e formam um único
objeto: o processo de mediação em direção à obra. E tudo isto, mediado pela
capacidade interpretativa e da capacidade de construir documentos em meio
ao caos da criação e de lê-los e interpretá-los.
1. Os cadernos de Quintino Sebastião: ilhas de estrutura mediada

Essa situação de caos, sem ordem aparente, que se apresenta ao pesquisador
nos cadernos de artista, é relativizada quando se depara com os documentos
do escultor português Quintino Sebastião, pois ele sistematizou digitalmente
seus cadernos e anotações, dando-lhes uma primeira ordenação (temporal),
determinando-lhes uma certa ordem nesse caos da criação. Mais uma probabilidade interpretativa.
Quintino Sebastião nasceu em Portugal, em 1940. Enquanto estudante,
teve como mestre Jorge Vieira (1922-1998), fator determinante na sua formação. Participou, por convite ou seleção, em cerca de setenta exposições, em
Galerias de Arte, Salões e Bienais de Arte Moderna, tanto em Portugal quanto
no estrangeiro; realizando duas Exposições individuais em Lisboa. É autor de
cenários para teatro; colaborou também em cenografia para televisão e cinema.
Foi Professor da Sociedade Nacional de Belas Artes — Lisboa durante 32 anos;
inicialmente, no Curso de Formação Artística e depois, como responsável pelo
programa do Curso de Desenho, sendo seu coordenador. Hoje dedica-se exclusivamente à sua produção como artista. Sua experiência como docente talvez o
tenha auxiliado no modo de organização e apresentação de seus Cadernos de
Desenho, como ele mesmo chama seus documentos de processo.
Cada um dos 148 cadernos (como ele define os seus arquivos no blog) está
agrupado por década. Assim, ele organiza cronologicamente suas anotações,
embora a numeração dos cadernos não corresponda à ordem temporal do
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Figura 1 ∙ Quintino Sebastião. Tocar o Sol (2001),
Costa da Caparica, Portugal. Bronze.
Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ Quintino Sebastião. Desenho sobre papel.
Página do Caderno 40, de 1981. Fonte:
Quintino Sebastião.
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Figura 3 ∙ Quintino Sebastião. Desenhos sobre papel.
Páginas do Caderno 43, década de 1980. Fonte:
Quintino Sebastião.
Figura 4 ∙ Estudo do interior, e da germinação. Desenhos
sobre papel (Caderno 64), de 1986. Fonte: Quintino
Sebastião.
Figura 5 ∙ Estudo do interior de semente. Desenhos sobre
papel (Caderno 65), de 1986. Possível imagem geradora
da obra em estudo. Fonte: Quintino Sebastião.
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conteúdo em alguns deles: por exemplo, o Caderno 1 é composto por desenhos
de 2002, enquanto os Cadernos 3 e 4 se referem a desenhos de 1960; ou o 33,
que se refere a desenho de 1978/79. Essa ordem é interna a cada caderno, não
ao bloco de cadernos como um todo. O que parece indicar que sua digitalização
não foi sequencial. Percebe-se, ao “folhear” os diversos arquivos, que eles estão
editados por um filtro pessoal que provavelmente eliminou parte de suas anotações, em detrimento do que deveria e/ou poderia ser publicizado. Porém, ainda
carregam, potencialmente, o pensamento criador do escultor. No conjunto destes mais de mil documentos digitais, que perpassam toda a obra do artista, não
encontramos arquivos específicos, da obra “Tocar o Sol”, entretanto, é possível
perceber aspectos da sua imagem geradora (o redondo) e de como o artista foi se
aproximando das escolhas finais (a semiesfera). É nesta direção que irá este texto.
Assim, este estudo se atem aos documentos produzidos entre as décadas
de 1970 a 1990, nos quais a imagem do redondo surge em diversos desenhos
e projetos. Suas reflexões visuais serão decisivas para as escolhas que o artista
fará na definição do projeto da obra “Tocar o Sol”. Parte-se de alguns pontos:
(a) a percepção da sensualidade do redondo, para em seguida, (b) discutir-se os
conceitos de presença e ausência e de espaço interior e exterior para chegar aos
elementos conceituais geradores da obra em estudo (c).
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Figura 6 ∙ Quintino Sebastião. Maquete final
da obra Tocar o Sol (Bronze), 2001. Fotografia digital.
Fonte: Quintino Sebastião.
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2. Tocar o Sol: uma escultura monumento

“Tocar o Sol” está localizada na Costa da Caparica, Portugal; foi inaugurada em
2001, sendo financiada pela Administração do Conselho de Almada, quando
da comemoração de 25 anos de Poder Local. Na ocasião, a Câmara Municipal
aprovou 11 obras de arte pública para cada uma das 11 freguesias do Conselho.
No caso da Costa da Caparica, o artista escolhido foi Quintino Sebastião.
A obra é composta por duas semiesferas de superfície regular e lisa que tem no
interior, em alto e baixo relevo, a figura da palma de uma mão (Figura 1). Realizada em bronze, ela apresenta dois tratamentos distintos: o bronze bruto e o polido
(de tom amarelado) que representa, segundo o artista, o sol da Costa da Caparica.
A mão, parece remeter à força do trabalho e ao tocar o sol. Mas, também parece
evocar um conceito gerador na obra: a dualidade da presença e da ausência, do
dentro e do fora — oposições semânticas complementares relevantes.
2.1 A imagem geradora: expressividade da redondez

A análise prévia dos documentos permitiu a verificação de que há a recorrência
da presença do redondo desde seus esboços mais antigos, no final da década
de 1960. Porém, esse parece ser o redondo do geômetra: o perfeito redondo da
superfície, oco no seu interior. Vazio de continuidades e de possibilidades. Os
desenhos do artista, naquele momento, pareciam apontar para uma intencionalidade formal que se põe na superfície do objeto, na sua aparência externa,
mas que em sua complexidade dentro-fora.
Mas, há indícios de que a inquietude da criação lhe bateu. Parece que ouviu as musas bachelardianas a sussurrarem-lhe: “O mundo é redondo em torno do ser redondo” (Bachelard, 2015:354). Ai, possivelmente, se revelaram as
artimanhas da mente em seu processo de criação, que, provocada, se lançou
em uma ansiosa busca por dissecar a forma da esfera. Em seus cadernos, nos
anos seguintes, ele desvela e experimenta possibilidades, alguns aspectos que
o afastam da frieza geométrica de suas formas iniciais, passando pela sensualidade e suavidade do corpo feminino para, enfim, alcançar a expressividade da
redondeza plena, evidente na obra em estudo.
A primeira referência ao corpo feminino é ainda no Caderno 4, da década
de 1960, porém essa forma é tomada de contornos de forte influência da escultura de Marino Marini (1901-1980) ou de Bruno Giorgi (1905-1993) — revela-se que havia uma forte tendência moderna de sua representação da figura que
se estendeu até os últimos anos de 1970. Mas, exatamente em 1979 (Caderno
32), as formas arredondadas aparecem de forma mais explicita, embora ainda
dissociadas do feminino. O redondo desta época é ainda quase o geométrico,

2.2 Os seios como imagem geradora: uma fenomenologia
da redondez plena

Aqui, exatamente, parece se revelar uma tendência expressiva no projeto poético do artista para o redondo fenomenológico; e fica notório que não o faz de
modo aleatório. É crescente seu interesse pela “redondez plena” do corpo feminino. Qual Camões, Quintino se deixa ser encantado pelas Tágides emergidas
do Tejo, seduzem-no como aos poetas. Nos estudos que se seguem, entre 1980
e 1990, os seios tomam o artista. Tomado pelo encantamento de Musas, ele parece ir ao encontro da plenitude da esfera. Disseca. Rompe-lhes as entranhas.
As coloca desnudas. E seu interior pleno lhe é ofertado. Os desenhos de Quintino, ao longo daqueles anos, investigam à fundo essa forma (Figura 2); desvendam universos internos desse espaço de perfeita redondeza.
Parece que o tema o moveu, em particular por uma aparente paixão pela
perfeição desta forma que alimenta-lhe o corpo e a alma. À medida que avançam para os anos de 1990, seus cadernos revelam que ele irá experimentar efeitos da germinação, de nascimento a partir desse redondo (Figura 3). O brotamento emana do interior. Macula e rompe o exterior.
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diferente dos da década seguinte, quando a presença feminina se fortalece e o
redondo ganha aspectos de sensualidade, de “redondez”. O corpo se associa ao
redondo. Os estudos de 1980 pareciam afastar Quintino da geometrização anterior do corpo; o redondo aparece, forte; ganha a volúpia da redondez humana.
Ao observar esses desenhos, não se pode deixar de lembrar da redondeza
bachelardiana do ser que “se tornará para nós um instrumento que nos permita
reconhecer a primitividade de algumas imagens do ser” (Bachelard, 2008:350).
Essa primitividade plena pode “afirmar nosso ser intimamente, pelo interior.
Porque vivido a partir do interior, sem exterioridade, o ser não poderia deixar
de ser redondo” (Bachelard, 2008:350). Quintino parece — consciente ou não
desse ato — tomar esse conceito para si. Começa a desvelar o feminino pelo que
o difere: sua redondez das ancas, da barriga, dos seios. E é nos seios que sua
atenção se redobrará.
A perfeição geométrica da esfera, não mais a cartesiana dos estudos inicias,
pois a esfericidade dos seios é plena. Seu interior nutre a vida. Nutre a forma. O
desejo parece ai repousar no calor primitivo da plenitude poética. Um guia que
conduzirá centenas de desenhos do artista. Instaura-se, no inicio dos anos de
1980, esse fascínio pela redondez plena — tomada a partir dos seios, buscada
em outras partes do corpo, mas sempre retomada deles: os seios, qual seres orgulhosamente arredondados.
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2.3 Presenças da ausência: dialética do interior e do exterior

Nos documentos de Quintino, de 1988 a 1996, pode-se perceber que a superfície limitante da forma circular, do redondo geométrico, ou mesmo a volumetria
dos seios, não mais parecem atender seus desejos de criação. Pelo brotamento,
ele avança na imensidão íntima da forma. Desvenda sua carne, suas entranhas,
se coloca nos dois lugares, no dentro e no fora, simultaneamente (Figura 4 e
Figura 5).
E são nessas novas formas que a imagem geradora de “Tocar o Sol” parece
surgir. A semiesfera das sementes partidas que brotam como vida. Que tocam
o inatingível. Que podem tocar o sol, ou que, pelo menos, vão em sua direção.
Retomando Bachelard, pode-se pensar que nasce a premissa conceitual que
gera o projeto poético dessa obra, cuja dualidade entende que “o no exterior e o
no interior são ambos íntimos; estão sempre prontos a inverter-se, a trocar suas
hostilidades” (Bachelard, 2015: 339). O artista vai em direção a este pensamento
nas suas experimentações formais. Uma cartografia para esta ambiguidade espacial que o seduz e o conduz a um voltar-se a si mesmo. Uma geografia íntima
da imensidão e da duplicidade de espaços que parecem conduzir o artista a uma
relação eidética com a natureza.
Assim, o fim dos anos de 1990 encontra um artista que fez compreender
que o feminino inserido na natureza é germinal. Frutificado em seu interior.
Fez avançar-se pelo exterior. A fecundidade natural, a germinação que origina
vidas e seus frutos foram evocados. E a dupla natureza das sementes parece ter
sido explorada.
Desses desenhos, certamente, se originou a imagem geradora e as experimentações eidética e conceitual (Grando, 2009) que foram fundamentais para
a definição de “Tocar o Sol”. O fruto que contem a semente da vida. Contem
presença e ausência como forma. Positivo e negativo. Baixo e alto-relevo. Presença e ausência poéticas. Seu vazio repleto dessa ausência. E presença que
deixou sua ausência na memória da matéria. Constitui-se ai a poética de um devaneio gerador. A imensidão íntima que extrapola sua interioridade. Que toca o
inatingível. Que se refugia na intimidade do seu exterior. Diria, o poeta, que seu
“espírito perdeu sua pátria geométrica e a alma flutua” (Bachelard, 2015: 339).
Talvez em direção ao sol.
Conclusão

Considerando-se que única presença direta ao processo de criação de “Tocar
o Sol” é um pequeno dossiê que se encontra nos arquivos do artista — contendo algumas observações (entre elas uma maquete, Figura 6) e fotos da sua

Referências
Bachelard, G. (2015) A Poética do
Espaço. Trad. Antônio C. Leal e Lídia
V. S. Leal. S/l: S/ed. Disponível em
https://bibliotecadafilo.wordpress.
com/2013/11/13/bachelard-g-variostitulos/. Acesso em 23/12/2015

Agradecimentos
Autor em estágio pós-doutoral desenvolvido
com recursos da CAPES/ MEC e da FAPES,
cuja finalidade é o levantamento e a análise de
obras no litoral centro-sul de Portugal.

Grando, Ângela; Cirillo, J. (2009)
Arqueologias da Criação. Belo Horizonte:
C/ Arte. ISBN 8576540851
Salles, Cecília (2003) Gesto Inacabado. São
Paulo: AnnaBlume. ISBN: 857419042X

141
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

inauguração — pode-se concluir que esta aproximação foi possível pelas marcas
deixadas pelo projeto poético de Quintino ao longo de sua produção. Foi possível por aproximação das escolhas que podem ter levado a ela. Não se partiu da
obra e seu processo, mas do processo do artista.
Em “Tocar o Sol”, a redondez plena do exterior agrega a continuidade admirável de seu interior que se expandiu. Um poema visual, cujo processo não
surge nos documentos materiais ou de esboços constitutivos, mas sim nas
perturbações e inquietudes que levaram o artista à obra — desde seu encargo
(realizar a obra a pedido do conselho de Almada), passando pelas diretrizes de
suas convicções políticas de esquerda, de seu papel social como sujeito político
e artista, passando pelas necessidades da matéria e da forma, das expectativas
do Conselho de Almada, para enfim celebrar a vida da obra. Quintino parece ter
buscado em si e em suas memórias e desejos a pulsão para a obra.
Assim, este artigo conclui-se corroborando com o pensamento de Salles
(2003) e Grando (2009) de que é preciso entender que uma obra se dá em um
contínuo dentro do projeto poético do artista. Vê-se que, buscando entender
seus percursos, é possível se aproximar de alguns aspectos processuais do conjunto de obras, ou de uma em específico. É preciso entender o que o percurso é
documento de processo. É preciso Tocar o Sol, falar do inatingível. Falar sobre a
memória que escapa-se do comum.
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Resumo: Artigo explora os processos de cria-

Abstract: The article explores the creative pro-

ção em algumas obras de Maya Watanabe,
em especial as operações que envolvem o cinema e artes visuais. A pesquisa, o campo de
investigação, a passagem para a mesa de trabalho, o desenvolvimento da obra e o modo
de expor as telas no espaço. Maya Watanabe
pensa o espaço, o quadro, a cena, a montagem, a dimensão da linguagem, o tempo e a
narrativa como forças de composição da obra.
Palavras-chave: Cinema / Video instalação
/ Maya Watanabe.

cesses in some works of Maya Watanabe, in particular transactions that involve cinema and visual arts. The research, the investigation field, the
passage to the desk, the development of the work
and the way to expose the screens in space. Maya
Watanabe thinks the space, the picture, the scene,
the assembly, the dimension of language, time
and narrative as composition of the work force.
Keywords: Cinema / video installation / Maya
Watanabe.

1. O filmográfico, obra por obra

No recorte desta análise, passamos a seguir as obras de Maya Watanabe a partir
de uma linha recorrente em seus trabalhos, qual seja, o uso continuado, obra
por obra, de elementos ou problematizações daquilo que, em geral e por força
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A obra de Maya Watanabe traz para o centro do processo de criação a relação
entre o que é propriamente do cinema e das artes visuais, não apenas porque
utiliza de um e de outro campo artístico algumas de suas ferramentas mas porque faz delas o problema mesmo de seus trabalhos. Desde a forma como monta
os procedimentos de suas pesquisas, como constitui um campo de investigação, até a passagem dos dados da pesquisa para a sua mesa de trabalho, o que se
explicita é a elaboração de um pensamento plástico e sonoro que dialoga com
o cinema ao mesmo tempo que o enfrenta com na sua expansão no espaço expositivo. É desse lugar que as questões sobre a linguagem, o tempo, a narrativa,
a identidade e alguns outros problemas que inquietam a artista derivam como
obras em imagem em movimento. Assim, propomos neste texto tentar explicitar os procedimentos em algumas de suas obras, todas elas realizadas para
serem expostas no espaço museal, em forma de videoinstalações.
Maya Watanabe é uma artista nascida no Peru, em 1983, que vive entre Amsterdam, Paris e Madrid e, agora desenvolve pesquisa em Tóquio. Suas obras
estão em meio a performance e filmes instalados e investigam a experiência
do silêncio, da fragmentação como resistência ao que modela e interrompe o
sentido. Textos, imagens e extratos de filmes são referências recorrentes. Por
vezes, como uma questão da mise-en-scène, quando os corpos se põem em formas e movimentos na paisagem urbana, como ocorre em “El Contorno” (2011),
em que há um exercício coreográfico no qual cinco performers e a câmara se
relacionam no quadro filmográfico, numa clara referência à posta em cena mediada pela câmara e todas as decisões que daí decorrem.
Por outro, é a relação do indiscernível, do lacunar e da ausência que se apresenta como uma ação da memória, tal como se faz, mais uma vez, na tensão entre a cena e espaço, em “Escenarios” (2014), (Figura 1). Uma vídeo instalação,
exposta em tríptico: em “Escenarios I”, um dos “quadros”, se observa um carro
abandonado que pega fogo no deserto. No “Escenarios II”, no alto de uma colina tomadas de brumas se assiste a um cemitério clandestino. Em “Escenarios
III”, entre em cena a ilha El Front, que abrigou uma prisão e foi bombardeada,
matando 80% dos prisioneiros, quase todos do Sendero Luminoso, e que hoje
se encontra interditada.
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Figura 1 ∙ Maya Watanabe, “Escenarios”, três projeções
contínguas, em loop, 15 minutos, 2014. Fonte:
Watanabe (2015).
Figura 2 ∙ Maya Watanabe, “El Pendulo”, 2013. Três
projeções, 15”, 2013. Fonte: Watanabe (2015).
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do legado das teorias do cinema, se chama de linguagem cinematográfica. Essa
escolha que não se dá ao acaso, ela deve dos próprios trabalhos, que, desde minha perspectiva, se resolvem como obra através de um pensamento construídos através das formas fílmicas. Eis então a força do seu trabalho como forma
plástica e sonora, como resultante de um problema da imagem, do desenho sonoro, dos movimentos, dos quadros, dos planos cinematográficos e, através de
problematizações com as línguas, da estrutura narrativa.
Eis então os motivos pelos quais o processo de criação tem na sua obra um
embate fundamental com o cinema que resulta sobretudo de um tipo especial
de produção artística, aquela que não apenas usa o cinema como um instrumento (uma escolha de uso com fins dirigidos a outros interesses) mas que o
toma como matéria sensível. Maya Watanabe não usa as imagens em movimento e o desenho sonoro como ferramenta para construir algo, mas como força, explorando suas possibilidades para além dos seus formatos históricos. Há
uma produção de formas, de usos, de deslocamentos de formas, que, no mais
das vezes se encontra em uma forma dada em um lugar improvável.
É nesse intermeio, no entre o formalismo clássico do cinema, na sua tradição de linguagem, e as proposições artísticas de Maya Watanabe que se encontra um processo de criação como pensamento das imagens em movimento.
Mesmo quando o trabalho é marcado por problemas muito específicos, como
o embates com problemas linguísticos, políticos, religiosos, sociais, etc., é no
campo cinematográfico que ele toma forma e encontra seu universo sensível.
Mesmo quando a tentativa é a de encontrar uma expressão para o que ela
própria define como sendo questões identitárias, onde se observa uma forte influência, por exemplo, do pensamento de Ludwig Wittgenstein, quando afirma
que as fronteiras de nossas línguas são as fronteiras de nossos mundos — “The
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Figura 3 ∙ Maya Watanabe, “Abrasis”, 2009, projeção
em duas telas. Fonte: Watanabe (2015).
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limits of my language, mean the limits of my world” — (Wittgenstein, 1922), não é
a ubiquidade linguística mas a matéria fílmica que lhe traz a resposta como obra.
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1.1 “El Péndulo” (2013, 15’45)

Três telas com escala superior em pelo menos duas vezes o corpo humano, posicionadas em forma de um tríptico pictural. Em cada uma delas, três homens
se posicionam nas pontas dos três ângulos de um triângulo espacial. Estão de
costas um em relação ao outro. Não há referencia ao espaço onde se encontram,
embora suas vestimentas, calça e sweater, entre os tons de cinza e preto, deixem situar a sua temporalidade no tempo presente. Esses homens formam um
coro de vozes que canta e recita alguns versículos de três livros sagrados das
três grandes religiões monoteístas: Torá, Novo Testamento e Alcorão.
Os trechos extraídos dos livros do judaísmo, cristianismo e islamismo são
recitados pelos três atores nas línguas que lhes identificam. O antigo hebreu,
da Torá; o grego, do Novo Testamento; e o árabe antigo, do Alcorão. O Alcorão,
como livro sagrado do Islão, é tomado pelos muçulmanos como a palavra literal
de Deus, Alá, revelada pelo profeta Maomé (Muhammad) e em árabe significa
declamar. É, portanto, uma recitação. O Novo Testamento é a segunda parte do
conjunto de textos que compõem a Bíblia cristã, escrita após a morte, ressurreição, e ascensão, de Jesus Cristo. A Torá é o texto central do judaísmo onde
se encontram os relatos sobre a criação do mundo, a origem da humanidade, o
pacto de Deus com Abraão e seu filhos e a libertação dos filhos de Israel do Egito.
Os três atores estão postos em cena, em cada uma das telas, se deslocando
em círculos até e em determinados momentos se fundem em um plano de conjunto. Os textos recitados ganham manifestações rítmicas tradicionais a cada
culto. Esse desenho de voz se faz numa progressão que desloca o sentido dos
textos ao mesmo tempo que os sons do canto e das recitações se tornam indistintos e, por vezes, inaudíveis. É esse fluxo sonoro, cujas fontes vão se misturando e perdendo o sentido que obriga ao fruidor da obra um trabalho de efetivo de
atenção, de ocupação dos vazios produzidos pelo inaudível. É esse jogo sonoro
que produz a dúvida, o indiscernimento em relação ao que cada um diz e ao tom
que alcançam, e ao que isso faz, o que reverbera, o que transita como lei.
Se o texto e as modulações de vozes e a mistura das línguas produzem essa
instabilidade que a tudo torna ininteligível, além de colocar em tensão os lugares de cada um, suas identidades na forma de adesão aos textos sagrados e aos
povos que se formam em torno deles, é o movimento de câmara que faz com que
a circularidade, o movimento de repetição, este que se volta sobre as formas do
infinito, que faz com que nunca seja possível fixar um ponto de vista. Ou seja,

1.2 Aphanousia (2008, 5’)

Primeiro de uma série, “Aphanousia” é uma videoinstalação em que uma atriz
toma para si muitas vozes que são áudios originados de filmes. É um monólogo
em que a atriz, uma mulher que atua de forma automatizada, com pouquíssimas variações expressivas, sempre muito séria, e que aparece em planos médios ou abertos. As vozes são compostas por enunciados em diferentes tempos
verbais e os sujeitos das falas vão se modificando, o que produz uma multiplicidade de outros em uma só e mesma pessoa. “Aphanousia”, título da obra, é um
jogo de palavras gregas. Trata-se de uma montagem do prefixo A, de negação,
com pha(n), de mostrar, aparecer, com ousia, de essência ou substância. Montagem que é também a base de composição da obra. E se podemos tomar a montagem como a principal referencia do cinema soviético, em especial o produzido por Serguei Eisenstein (2002), em “Aphanousia” menos do que querer fazer
desse processo uma escrita da lógica dialética, onde cada imagem justaposta a
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é o movimento de câmara, quase da ordem impercetível, pois extremamente
ralentado, que não fixa, nem a imagem nem o lugar daquele que flui o trabalho. Processo que se avoluma com as passagens dos atores de uma tela a outra.
A obra de Maya Watanabe responde a uma pesquisa de campo, no sentido
mesmo do que faz a antropologia, numa espécie de pedagogia do território. Ou
talvez se possa dizer que o seu set de filmagens foi do campo à mesa de trabalho
para chegar na definição da locação, da escolha dos atores, dos textos extraídos
dos livros ou de filmes, para então chegar a uma definição de plano, de figurino,
de movimento de câmara, de luz, o plano de modulação de voz, de luz, de enquadramento, etc.
Em “El Péndulo” (Figura 2) a estrutura narrativa é claramente informada
pelo cinema moderno, aquele cujas bases se fizeram na ruptura com as linhas
do tempo contínuo. E é justo essa fragmentação narrativa, onde textos e coros
são tratados mais como texturas e se processam nos desenhos dados aos volumes, no trabalho dos tons e com as misturas linguísticas em seus diferentes ritmos, que pode fazer ver as dissonâncias do que se diz identitário, constituidor
do indivíduo e do coletivo.
Não há um lugar fixo de onde os enunciados emitem uma só ordem de comando. Nem mesmo um lugar específico de onde eles viriam. A tela escura,
sem definição nem paisagem, situa os atores em lugar nenhum. Não há discurso/língua possível. As narrativas sobre as escrituras sagradas, sua origem e suas
divergências/vertentes se perdem na estrutura espacial da cena: um mapa fragmentado, sem contexto, sem referencias.
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seguinte formaria uma terceira, que é cerebral, aqui encontro uma espécie de
vazio, espaço de fissura entre duas imagens, em que não há negação de uma
delas em relação a outra, onde a palavra se abre ao seu próprio esvaziamento.
Soltas, desconexas, espécie de colcha de retalhos de múltiplas vozes, os textos/áudios vão entram em jogo sem uma referencia e dessa forma vão perdendo
seu significado. O que cada áudio dá a ver são mais o quão as palavras se esvaziam de sentido à medida que saem de seus contextos e entram em conexão com
outras palavras, outras frases, outras tonalidades de vozes. Os pequenos trechos
das bandas sonoras dos 23 filmes que compõem “Aphanousia”, extraídas e reunidas em uma ordem arbitrária, se dissolvem e evocam novas outras imagens.
Jean-Luc Godard, John Cassavetes, Martin Campbell, Michael Bay, Frank
Oz, Théo Angelopoulos, Harold Ramis, David Fincher, Terence Malick, Todd
Philips, Robert Zemeckis, Chris Marker, Isabel Coixet, Marta Kauffman & David Crane, Stephen Hopkins, Ted Demme, e Ingmar Bergman em um ou mais
filmes são citados, num misto de homenagem ao cinema e referência teórica, de
pensamento das imagens e sons em movimento. E ao mesmo tempo que essas
citações são postas em circulação é o sentido da linguagem, da narração, que
perde sua origem. Aphnousia diz da palavra, da frase, do texto, como um dado
do inexpressivo, do que desaparece quando está fora de um contexto, situado.
1.3 Abrasis (2009, 5’)

O mesmo movimento de deslocar o sentido do texto, dos sujeitos enunciadores,
de multiplicação dos muitos outros que habitam em um mesmo, pode ser experimentado em “Abrasis” (Figura 3). Neste trabalho, isso ocorre numa estrutura
narrativa realizada em duas telas paralelas, por dois atores que são absolutamente parecidos. Essa semelhança é física, altura, cor da pele e dos cabelos,
barba, tipo de rosto, mas também de expressão do corpo e no rosto. São semelhanças entre dois, dois em um, um em dois, um e outro em muitos. O outro
que, uma vez mais nessa série, são falas e desenhos sonoros extraídos de filmes
e montados sobre uma nova mise-en-scène.
Os dois atores ocupam o centro do quadro, na maior parte do tempo em planos frontais ou espelhados e numa mesma proporção. Os seus movimentos no
campo, no mais das vezes, são duplicados e se dão numa mesma direção ou ainda por espelhamento. As paisagens que embora distintas têm a mesma composição e escalas de quadro comuns. O olhar dos atores se dirige ao fora de campo,
às vezes dirigido ao olhar centralizado do espectador e por outro relacionado a
um ponto no infinito, forma de olhar que se conjuga com a expressão dura de seus
rostos. Há uma dramaturgia do mínimo, de corpos em movimentos calculados.
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“Abrasis”, assim como “Aphanousia” e “Autorres” (2005, 1”), primeira das vídeo-instalações de Maya Watanabe, é um trabalho de apropriação de trechos
de bandas sonoras de filmes, fonte das múltiplas falas dos muitos diretores
que o compõem, especialmente do cinema moderno. Esse uso tem o propósito
claro de, em fazendo circular, em outro contexto, essas citações fílmicas, produzir o esvaziamento dos seus sentidos originais e fazer reverberar a questão
dos quantos Outros (línguas, pessoas, lugares, etc.) constituem os limites e as
possibilidades do Indivíduo e do Coletivo. É essa a questão que a imagem em
movimento tenta responder em suas formas fílmicas.
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Resumo: Este trabalho visa analisar a obra

Abstract: This article aims to analyse the play

“Trilogia Perversa,” do dramaturgo brasileiro
Ivo Bender, a partir da noção de trágico e de
uma perspectiva do teatro como documento.
A peça tem forte inspiração nos modelos estruturais da tragédia ática, estando ambientada em fatos históricos ocorridos no sul do
Brasil entre 1826 e 1941. Consideraremos,
pois, a fusão desses elementos enquanto vetores de construção narrativa de uma obra que
aponta situações verídicas da história, ao mesmo tempo em que destaca seu caráter trágico.
Palavras chave: Ivo Bender / Trilogia
Perversa / dramaturgia brasileira contem-porânea / teatro como documento.

“The Perverse Trilogy”, written by the Brazilian
playwright Ivo Bender, thinking about the concept
of tragic in his text and the perspective of theatre
as a document. The play has a strong inspiration
in structural models of Attic tragedy and it’s set
in historical events that happened in southern
Brazil between 1826 and 1941. We will consider
the fusion of these elements as vectors of narrative
construction of a play that points true situations
of history, while highlighting its tragic aspects.
Keywords: Ivo Bender / The Perverse Trilogy
/ brazilian contemporary drama / theatre as
document.

1. Primeira parte: 1941

A primeira parte da trilogia marca o contexto da grande enchente ocorrida
em 1941 e que devastou as terras do sul do Brasil. Reconta a fábula grega
de Orestes e Electra enfatizando a colonização alemã e a perda de terras
dos imigrantes. Na rubrica inicial, Ivo aponta que “Chove durante a maioria das cenas”. Ele utiliza-se do contexto da chuva que durou 22 dias para
representar a deterioração da família de colonos que perde toda a sua plantação. A enchente histórica deixou mais de 70 mil pessoas flageladas, entre
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Conhecido por suas obras de realismo mágico e teatro do absurdo, em 1988 Ivo
Bender publica sua célebre Trilogia Perversa, baseada em mitos gregos e situada
nos fluxos de imigração alemã no interior do Rio Grande do Sul. Assim, analisaremos esta peça a partir das noções de sacrifício, violência e transgressão,
pensando os dispositivos dramatúrgicos utilizados pelo autor ao mesclar elementos clássicos da tragédia grega a outros do teatro documental. Ivo aborda a
ausência de pátria que acompanha a vida desses imigrantes, ao mesmo tempo
em que faz uma crítica à realidade gaúcha. Na primeira parte da trilogia, 1941,
utiliza-se dos mitos de Electra e Orestes para trazer à luz questões sociais marcantes, onde as violências humanas internas são expressas de modo poético, no
contexto da Grande Enchente que devastou as terras do sul do Brasil. Em 1874,
baseada na obra Ifigênia em Áulis, de Eurípides, aborda a Revolta dos Muckers,
apresentando o sacrifício de Teodora na seita da líder Jacobina Maurer e nos
levando a repensar o trágico na modernidade, a partir de uma guerra religiosa.
Em 1826, o mito de Atreu e Tiestes é transposto ao universo imigratório, abordando problemáticas relativas à terra e à família.
Ivo Bender, principal dramaturgo gaúcho vivo, transita com fluidez entre
os conceitos e dispositivos do trágico, ao mesmo tempo em que nos oferece
uma abordagem original acerca de fatos históricos ocorridos em um intervalo
de pouco mais de cem anos, funcionando como um documento poético. Para
Soler (2008) o importante no caráter documental é o “comprometimento com a
realidade”. Assim, não o abordamos enquanto movimento artístico, mas como
marca da responsabilidade social de Bender, que traça um registro dramatúrgico acerca deste fluxo de imigração. Ivo nasceu em 1936, em São Leopoldo,
e é descendente de imigrantes alemães. Deste modo, utiliza-se das marcas da
história e da sua construção social para tecer uma crítica ao modus operandi do
processo imigratório e suas sequelas, uma vez que as patologias e sentimentos
dos despatriados são apresentadas sob a perspectiva do mythos trágico.
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desabrigados e populações sem água potável e sem energia elétrica. O nível
de precipitação chegou a 791 milímetros.
Na cosmogonia criada por Bender, Henrique é enviado ao seminário para
se tornar Pastor, remetendo ao Luteranismo, principal religião desses imigrantes. Sua irmã Ereda fica sozinha com sua mãe e tio, sendo a única testemunha do crime por eles cometido contra seu pai. A solidão de Ereda é uma
marca residual do desterro, lembrando a solidão de Electra, e é acentuada pelo
clima do campo inundado, pelas plantações de trigo debaixo d’água, pelo pasto
queimado pela geada e por um noivo que não ama mais e com quem decide
terminar. Enquanto espera o retorno do irmão, Ereda fala com a lembrança de
seu pai: “Pai, eu me envergonho de não poder suportar sozinha o peso do ato
que restaura a pureza destes campos” (Bender, 1988: 28). Um tempo depois, no
mesmo campo sob a mesma chuva, Ulrica fala à tumba de seu marido: “Venho
para falar, como se fala quando se está sozinha. (...) Aproveito o silêncio de teus
ossos para falar de meus filhos” (Bender, 1988: 45). Vemos como se constroem
os dois discursos solitários acompanhados por um interlocutor ausente.
Bender aponta também a tragicidade no caráter irreversível do casamento,
construindo o assassinato em base a uma justificativa passional:
Ah, que crime pode haver no ato de uma mulher livrar-se de um fardo odioso, porque é
carga de peso insuportável o casamento sem amor. Eu nunca te amei. Amei outro. E, ao
amar esse outro, deixaste de existir para mim. Ainda vivias e já estavas morto. Se o meu
ato não teve a decência da justiça dos homens, foi através dele que conheci a plenitude da
paixão. (...) Te entregando à morte, escolhi a vida (Bender, 1988: 45).

Percebemos que só a morte foi capaz de separar aquilo que nunca esteve
unido. O pathos da personagem cresceu e a conduziu a um estado de hybris (desmedida) e a hamartía (falha trágica). Temos aqui a ruptura do métron e o crime
cometido de modo consciente pela personagem que abandona a sophrosyne
característica das mulheres e a eleva ao status de heroína. Ereda acusa sua mãe:
“Mal a terra tinha se ajeitado sobre seu corpo, trouxeste o primo dele”, ao que
esta contesta: “você é como eu. Somos iguais. Um dia, você vai me entender.”
(Bender, 1988: 27) Vemos aqui a noção do guénos amaldiçoado, tudo o que acontece a um tem reflexos diretos na continuidade do clã. A patologia se estende
quando a mãe quer casar a filha com qualquer um, condenando-a ao mesmo
tipo de vida da qual se libertou.
Ao final da obra, vemos os irmãos cúmplices no matricídio. É preciso então
reconstruir o que foi perdido, as terras inundadas pela enchente que funcionam
como uma metáfora da transgressão e da destruição genealógica.

Se recuares, a fúria de Deus cairá sobre ti e teus descendentes. Teus campos serão úteros
ressecados, tuas filhas não procriarão, o teu filho, teu único filho homem, será reduzido a
nada. (Bender, 1988: 67-8).
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As tragédias gregas eram criadas em sua maioria baseadas na mitologia que
permeava o imaginário helênico, associadas a um forte contexto político e
social da época. Ao escrever 1874, Ivo traz à luz uma série de acontecimentos
da história do sul do Brasil e os situa na estrutura fabular de Ifigênia em Áulis,
resgatando elementos essenciais do trágico em uma composição centrada na
noção de sacrifício e de conflito religioso. A peça aborda uma revolta religiosa
ocorrida entre 1868 e 1874 na região conhecida hoje como Sapiranga. O conflito desenvolveu-se quando um grupo de imigrantes alemães encabeçados por
Jacobina Maurer se revoltaram contra as forças militares. Naquela ocasião, o
feito teve grande impacto social, posto que a resistência dos Muckers chamou
a atenção para as precárias condições de vida dessa população. Tratava-se de
agricultores que vieram do sudoeste da Alemanha, fugindo da miséria ocasionada pelos ataques napoleônicos.
Jacobina afirmava ser o novo Cristo e convocou uma legião de discípulos, prometendo-lhes fundar uma cidade para eles. Nas condições em que se encontravam, suas palavras encontraram grande repercussão. Ela era capaz de diagnosticar doenças e, ao lado de seu marido, o curandeiro Jorge Maurer, curavam os
colonos apenas com plantas e essências naturais. A seita ficou conhecida como
Muckers, expressão usada pejorativamente para designar fanático ou falso religioso. Historicamente, os Muckers foram massacrados em diferentes ataques.
Bender convoca o leitor a pensar estes acontecimentos históricos sob a ótica
de uma tensão trágica, na medida em que duas forças opostas e igualmente legítimas são postas em questão. Isso ocorre quando Cristóvão Hagermann, importante
nome no movimento, sente sua fé abalada e, embora nunca mencione que pensa
em desertar, um oráculo proferido por Jacobina ordena que um sacrifício seja feito,
condenando a filha de Cristóvão a morte como oferenda. Tal como ocorre na tragédia euripideana, a punição do herói é a única forma de acalmar a nêmesis divina,
que exige o sacrifício como retaliação, como ato de violência e purificação.
A pena recai, portanto, sobre o fiel em crise: é o restabelecimento da ordem
abalada. A tensão clássica entre os desejos individuais e o bem coletivo se
expressa com força. O sucesso do movimento depende do desprendimento do
herói, infligido a matar sua filha em nome da causa. A ameaça proferida por
Jacobina é clara:

153

2. Segunda Parte: 1874

154
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Depois de ouvir a profecia, o que pode Hagemann fazer senão cumprir seu
cruel desígnio? É um conflito irrefutável; nenhuma alternativa é sem penar.
Como afirma Goethe: “Todo trágico se baseia numa contradição irreconciliável. Tão logo aparece ou se torna possível uma acomodação, desaparece o trágico” (apud Lesky, 1990: 31).
Assim, Teodora é imolada como o foi Ifigênia. No entanto, ao contrário da
vitória obtida por Agamemnon sobre Tróia, os Muckers são chacinados mesmo
após o sacrifício da jovem. No contexto real, o ex-seguidor de Jacobina, Carlos
Luppa, ajudou os soldados a localizar e atacar o refúgio dos Muckers, matando
parte importante da seita, inclusive Jacobina. No mundo da imigração, não
importa o sacrifício que for feito, a derrota é irrevogável e o conflito sem solução. Não se trata exatamente de um drama histórico ou de teatro documental,
mas de uma outra forma de pensar a tragédia em uma confluência com a história, funcionando como denúncia social.
3. Terceira parte: 1826

Em 1826, terceira parte da trilogia, Ivo marca a chegada dos imigrantes alemães, que desde 1824 instalavam-se no sul. Este primeiro fluxo de imigração
teve êxito e eles conseguiram se fixar como os donos de uma parte importante
da região, como podemos ver nesta fala de Orlanda a Felipe: “É que vocês
vieram de longe e são os donos de tudo aqui” (Bender, 1988: 129). Os irmãos
Felipe e Klaus migraram para o Brasil depois do crime cometido por eles contra
Cristiano, seu irmão (Bender, 1988: 107):
Rosina
— Aqui estamos na terra que nos prometeram.
Klaus
— A terra que escolhemos. Nossa nova pátria.
Rosina
— Agora é novamente inverno na Alemanha.
(...)
Rosina
— Certa vez, li num livro. Dizia nele que há bugres por aqui.

Dentre os bugres mencionados está Orlanda, com quem Felipe virá a se
casar e terá um filho, ambos necessários ao cumprimento da maldição familiar. Assim, a profecia ditada pelo pai depois do assassinato de Cristiano cumpre-se rapidamente:

Klaus não será pai, sua esposa Rosina se apaixona e se envolve com o
cunhado e é expulsa de casa, Felipe engravida sua mulher Orlanda que morre
no parto, o filho de Felipe lhe é servido no jantar por Klaus, que depois lhe
revela a verdade: “Tens o teu filho dentro de ti. E eu e tu, nós dois, estamos sozinhos de novo” (Bender, 1988: 151). A anagnórisis (reconhecimento) de Felipe é
brutal e silenciosa, conforme didascália: “Felipe quer gritar mas a voz não lhe
sai do peito. Abraça-se a si mesmo, debruça-se sobre a mesa e abre a boca como
quem vai vomitar” (Bender, 1988: 151). Sobram os dois irmãos que “ninguém
mais ouviu falar. Seus rastros, a própria terra se encarregou de apagar” (Bender,
1988: 151). Bender toma emprestado aqui o mito de Tiestes e Atreu para falar de
questões familiares num contexto de colonização.
Durante a peça, temos a presença de um lobo sorrateiro que come os cordeiros e ameaça a segurança da família, metáfora destas relações deterioradas pelo crime, assim como ruídos de chuva e de outros animais. Ivo aproxima
o leitor do universo do campo, construindo imagens e metáforas para as emoções humanas por meio dos elementos da natureza, como a chuva, o fogo, o
sangue do animal morto na terra, as ervas, a lua, as parreiras, o rio, as colinas
e as lebres mortas.
Conclusão

Conforme afirma Eagleton, a tragédia é “a imitação de uma ação e não de seres
humanos. São os eventos que costumam ser trágico e não as pessoas” (Eagleton,
2013: 120). Neste sentido, um crime familiar não pode ficar sem punição e a desgraça de um é o mote para a ruína do guénos como um todo. Há o desencadeamento do pathos trágico que cresce diante de nossos olhos, denunciando não só
as fraquezas humanas, mas também a justiça divina. Se em 1874 o oráculo se
manifestava por meio de uma líder religiosa, em 1824 é o pai da família quem
amaldiçoa sua descendência. Se em 1941 é o crime contra o pai que é vingado
com o matricídio, em 1874 a incerteza do fiel precisa ser paga com o sacrifício
de um dos seus e em 1824 o fratricídio acaba com a linhagem dos irmãos. Tudo
o que acontece ao herói recai sobre seu guénos e cada crime tem sua punição.
Na trilogia, o contexto da imigração serve de pano de fundo à construção
trágica, evocando mais as conjunturas sociais como um todo do que sujeitos
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Pai (para Felipe)
— Que a desgraça consuma tua descendência! (...) (para Klaus) Que teu coração se desfaça!
Que tua semente seque no corpo! (...) (para Klauss e Felipe) Que esta casa os expulse, que a
vida os persiga e que a terra que os acolher os divida! (Bender, 1988: 106)
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específicos, ainda que alguns nomes sejam citados, dando um aspecto verossímil às fábulas. Como afirma Martin (apud Giordano, 2013), “parece importante pensar o ‘real’ como uma categoria que entrelaça verossimilhança e verdade”. Assim, a conquista do trono grega é substituída pela colonização da
terra, deixando que a adaptação fabular tenha autonomia conotativa ao evocar
o humano em suas fragilidades, tentações e crueldades; a solidão e o abandono
dos colonos “jogados na selva” funcionam como caracterização da ausência de
pátria, evocando a dor e o sofrimento por meio de conflitos sem solução.
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Búsqueda de la identidad
en las instalaciones y
expresiones de Eduardo
Tokeshi, artista visual
peruano
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Resumen: El trabajo del artista visual peruano,

Abstract: Peruvian visual artist Eduardo Toke-

Eduardo Tokeshi, gira alrededor de dos pilares:
la identidad y la fe, a través de la descontextualización de los objetos; los cuales rescata de sus
usos primitivos y les da un (re)significado cuando los compone con otros objetos que simbolizan ideas y creencias. Este valor interpretativo
crea un lenguaje simbólico e innovador, lúdico
e irónico con el que presenta sus estructuras
socioidentitarias que tienen una influencia del
neo-pop y que devienen en arte conceptual,
con una mezcla del figurativismo y el arte “chicha”, como veremos en: “La vida es una caja” y
la serie “Vida y milagros del hombre invisible”.
Palabras clave: fe / creencias / pertenencia
/ identidad / Nikkei / instalación / cajas /
apropiación / reinterpretación.

shi’s work develops around two major subjects:
identity and faith, that he expresses through the
decontextualization of objects, which he rescues
from their primitive applications and (re)defines
by setting them up with other objects that symbolize ideas and beliefs. This interpretative value
creates a symbolic and powerful language, playful
and ironic, with which he communicates his socio
identity structures that come from the influence of
neo-pop and thus become conceptual art, with a
mixture of figurative art and “chicha”, as discussed
in: “Life is a box” and “Life and miracles invisible
man” series.
Keywords: faith / beliefs / belonging / identity
/ Nikkei / installation / boxes / appropriation /
reinterpretation.

Introducción

El contexto de estas series de la obra de Tokeshi se desarrolla desde los años
80’s y 90’s, años muy violentos en el Perú debido al terrorismo, lo cual llevó
al artista a trabajar en temas que reflejan la sociedad en la que vivía. El Perú
era un país que le pertenecía, pero en el cual no se sentía parte y no lo hacía
estar orgulloso. Su ascendencia japonesa también fue una influencia, pues había una especie de fractura en la vida de los artistas nikkei (hijos de japoneses),
de no pertenecer “ni aquí ni allá”, sus casas eran como pequeños okinawas,
“los nikkeis peruanos — y de otros países — fueron objeto de actitudes discriminatorias que enfrentaron el mito de lo japonés, inculcado por las familias,
con la realidad” (Fukumoto, 1997: 561). Para Tokeshi era, pues, una cuestión de
pertenencia el crear varios pequeños universos como las series: Las Banderas
(1985-2012), Vida y Milagros del Hombre Invisible (1996) y La Vida es una Caja,
(1989-2000) entre otras. Para Tokeshi, era esencial reproducir la realidad del
contexto peruano de la época a través de imágenes y expresiones, en donde empezaría a conectar al artista con la sociedad de una manera simbólica y lúdica.
Así, en la entrevista que le realiza Gianmarco Farfán (2012), Tokeshi nos
cuenta:
Yo viví esa transición en los ochentas. Mi infancia la pasé jugando en el Parque Universitario, pero luego hay un periodo de transición en donde todo se va volviendo mucho
más violento. A comienzos de los ochentas, por ejemplo. Cuando termina el Gobierno

A partir de estas experiencias vividas, el artista madura su obra y la enfoca
a partir de espacios cotidianos, al usar un material visual extraído de la cultura popular como símbolos y objetos a los cuales designa con el nombre de otra
cosa, los recontextualiza y utiliza recursos que dan consistencia material a los
signos. Ha nutrido su trayectoria artística con objetos que van desde los juguetes de plástico, cajas, esteras, hasta caballetes o banderas. “Una cachina artística”, como lo definiría el artista,
yo soy una persona a la que le gusta mucho “zapear”, hacer zapping en la pintura.
O sea, me gusta observar eclécticamente, ver — por qué no decirlo –, sustraer, robar
elementos que me atraen, sacar determinadas cosas de otro como si fueran una referencia” (Tokeshi, entrevista personal, 2015).

Esto tiene mucho que ver con la tendencia del proceso de lo “chicha”, por
ejemplo en la gastronomía, en mezclar sabores dispares y que se traspasa al arte
posteriormente, al recoger diferentes objetos y resemantizarlos. Lo cual bien
pudiera ser un sonoro emblema de los nuevos procesos culturales en el Perú
(Garvich, 2012).
Las referencias importantes para Tokeshi son Jasper Johns (1930), Joseph
Cornell (1903-1972) y Robert Rauschenberg (1925-2008). De Johns, fundador
del Pop Art, toma el readymades (lo ya hecho), según lo cual transformaba objetos encontrados y creaba con ellos una obra nueva. Johns ha construido un
lenguaje personal en el que el objeto y emblema, imagen y objeto, convergen
indivisible, no como un relleno o una adulteración, ni en algún tipo de asociación, sino como la condición misma de la pintura los medios y el significado, lo
visible (Steinberg, 1975). Por otro lado, al igual que a Cornell, le fascinan los elementos de recolección y reciclaje de cosas, como talismanes y montados en una
matriz de metáforas, diseñados para incitar asombro, la curiosidad y la contemplación de las relaciones físicas y espirituales entre el hombre y la naturaleza.
Un par de citas ejemplifica muy bien el acercamiento del Tokeshi a la obra de
Rauschenberg.
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Militar, esta especie de represión que había en ese momento se levanta. Todo lo que ese
Gobierno Militar no quería mostrar, apareció, lo que viví yo en aquellos años fue esa
sensación de desgaste, esa sensación de cómo las cosas se iban corroyendo. Que Lima
era el perfecto caldo de cultivo para el caos. Como yo vivía ahí, poco a poco, también,
me fui acostumbrando. Como he visto todo este proceso de descomposición, muchas
veces en Lima me asombra cómo pudimos haber vivido en esa época (Tokeshi, 2012).
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Rauschenberg en el artículo de Hapgood:
No quiero que una pintura parezca algo que no es. Quiero que parezca lo que es. Y creo
que una pintura se asemeja más al mundo real cuando está hecha del mundo real.
[…] Un par de calcetines no es menos apropiado para hacer una pintura que madera,
puntillas, trementina, óleo y tela. (Rauschenberg, apud Hapgood, 1958-1962: 18)
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1. La vida es una caja

Como mencionamos líneas arriba, Eduardo Tokeshi aplica una forma de trabajo particular en su obra, que se basa en la recopilación de objetos de los cuales
se apropia y ordena de una manera obsesiva. Se inspiró en el comercio ambulatorio de Lima en los años 80’s (que continua hasta hoy), los ambulantes se
apropiaron de las calles y la ciudad era caótica.
Después de los militares, hubo un empujón a la migración a la capital
(Lima), así como una explosión del comercio. Como respuesta a eso, su taller,
que se ubicaba en el centro de Lima, representaba la pasividad y la pulcritud.
Sin embargo, había una inestabilidad que lo conduciría a la búsqueda de un ordenamiento interior, un control de su ansiedad, sus temores y obsesiones. Esta
situación le permitió encontrar en los mismos vendedores ambulantes del Jirón
Lampa (en el centro de Lima), la solución ideal: “dentro de este caos, ellos ordenaban sus materiales en cajitas” (Quintana, 2012). Los ambulantes ferreteros
llenaban las veredas y ordenaban sus productos en cajas, esto aumentó su idea
de cuadricular, de crear pequeños mundos donde se encierran memorias — las
“cajas de memoria” — que, con sus niveles y divisiones meticulosamente organizadas, el artista despliega sus metáforas. En las instalaciones “El señor Presidente” y “Lima”, ambas de 1990, (Figura 1 y Figura 2) está la fijación por el orden, que fue una necesidad, y que fue planteado en contra de los tiempos de crisis económica, inestabilidad política, desborde popular y la presencia de Sendero Luminoso y el MRTA (los principales grupos terroristas). Comenta Tokeshi:
de algún modo, la cuadrícula, el establecer cierto orden, cierta asimetría muy calculada, ha sido para poder contener el caos, porque el caos es demasiado. Es el lado más
japonés que tengo el de ordenar, influenciado también por el Butsudan (altar japonés)
y estructurar el caos peruano que tengo (Tokeshi, entrevista personal, 2015).

Como elemento cultural, el retablo ayacuchano también influyó en sus composiciones. Así, el arte popular de Joaquín López Antay (1897-1981) y Jesús Urbano Rojas (1925-2014) en donde contaban historias en un universo encerrado
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Figura 1 ∙ Eduardo Tokeshi, El Señor Presidente. 1990.
Caja de madera, vidrio cerámica al frío, tinta, cartulina, nylon
y argollas, 83 x 84 x 7 cm. Colección Efraín Goldemberg.
Figura 2 ∙ Eduardo Tokeshi, Lima. 1990, Caja de madera,
vidrio pasta para modelar, tinta, cartulina, nylon y argollas,
83 x 83 x 7 cm, Colección del artista.
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que son las estructuras del retablo, fueron vitales para la inspiración del artista.
El acto creativo de Tokeshi transita desde las intenciones a la realización a través
de una cadena de reacciones totalmente subjetivas. Esta lucha para presentar sus
interpretaciones, son una serie de esfuerzos, dolores, satisfacciones, negaciones,
decisiones, que no pueden y no deben ser plenamente conscientes, es la búsqueda de una identidad, un arraigo con un entorno violento (Calzadilla, 2012).
La identidad, según lo que nos comenta el artista, es la búsqueda en todo este
relato, y no se construyen solamente con referentes étnicos, de género, de raza
o de religión: “El ser humano debe de ser rebelde y no resignarse con el prototipo de persona que el sistema ha construido para nosotros” (Asunción Lozano,
2009). Así, este tema ha sido crucial en la obra de Tokeshi, la cual representa la
búsqueda de su identidad en la ciudad y en la época que le tocó vivir. Así, en 1989
presenta su obra “La biografía” (Figura 3) cuya finalidad es meter la vida en una
caja, propuesta objetualista y lúdica que establece una relación con una serie
de elementos biográficos. En esta época, además, iniciaría su relación con Luz
Letts, su esposa, y con ella su acercamiento a la pintura, “La Biografía” sería llevada posteriormente a la representación pictórica bajo el título “Matasueños”
en 1992 (Figura 4). Tokeshi nos dice que fue el primer cuadro que resolvió como
pintor: “para mí, es sumamente importante porque es como si alguien me hubiera enseñado otra vida. El hecho de, por ejemplo, haber trasladado esa cuadrícula (de un trabajo en madera) a la pintura, hizo que yo encontrara un camino”.
En 1991, en la serie “Últimos Refugios” presenta la instalación “49 Momentos” de 1990 (Figura 5), ejercicio lúdico sobre blanco. Aquí, el blanco fue usado
como una metáfora sobre el “nacimiento” como idea previa de realizaciónón de
una obra o de un momento nuevo en su vida. Y “Mellizos” (Figura 6) de finales
de los años 90’s, el cual se incluyó en la muestra bipersonal “Vínculos” (2000).
En “Mellizos”, Tokeshi representa el cuento infantil, en donde sigue trabajando
sobre lo lúdico, pero esta vez con un sentimiento mucho mas íntimo, debido a
que sus hijos recién habían nacido.
2. Vida y Milagros del Hombre Invisible

Esta obra es una instalación realizada para la XXIII Bienal Internacional de
Sao Paulo (1996), que además se expuso en la I Bienal Iberoamericana de Lima
(1997) y en la Sexta Bienal de la Habana (1997). Nuevamente, Tokeshi retoma
el tema de la identidad y pertenencia desde la fe. Sin embargo, la fe no es trabajada por Tokeshi desde un punto de vista religioso, sino a partir de la creencia
en algo. Esta fe invisible que nos hace subsistir y adoptar diversas apariencias y
que a menudo recogemos de la vida cotidiana.
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Figura 3 ∙ Eduardo Tokeshi, La Biografía. 1989.
Técnica mixta sobre madera, 120 x 100 cm.
Colección Mario Roggero
Figura 4 ∙ Eduardo Tokeshi, Matasueños. 1992,
Óleo sobre lienzo.150 x 150 cm. Colección Jorge Salmón
Figura 5 ∙ Eduardo Tokeshi, 49 Momentos. 1991.
Técnica mixta sobre madera. 133 x 120 cm Colección
Efraín Goldemberg
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Figura 6 ∙ Eduardo Tokeshi, Mellizos. 1999.
Técnica mixta sobre madera y vidrio. 37 x 59 x 8 cm.
Colección del artista
Figura 7 ∙ Eduardo Tokeshi, Guardarropa del Hombre
Invisible, 1996-1997. Trajes con aplicaciones.
Medidas variables. Colección del artista.

La identidad puede ser desde religiosa hasta nacional y por eso el título de mi exposición, “Invisible” que es ser todo y nada a la vez, la invisibilidad no existe en el arte
aunque tal vez exista cuando uno tiene fe. Creo que la identidad es la cosa más importante que me persigue, es algo que tengo que encontrar en este país (Tokeshi, entrevista personal, 2015).

Este ser ficticio, vestido y cubierto de fe, ataviado de vestimentas para diferentes ocasiones de su vida, resulta ser una metáfora de la transformación de
la apariencia que se produce en el deseo de lograr un bienestar, así como de la
confianza para hacer frente a los retos de una sociedad cada vez más materialista y exigente.
La colección de “El hombre invisible” consta de más de una docena de trajes (Figura 7) con diversos motivos insertos en ellos que muestran la heterogeneidad, la libertad del uso del soporte y del espacio, sin dejar el lado lúdico de
los objetos.
En ese sentido cuando hablamos del arte como invención lúdica, estamos diciendo que
en esa espaciosidad que representa lo lúdico hay un ámbito de construcción, por lo
que la construcción no es sólo del artista que construye esas formas o estructuras en la
obra, sino también para el espectador, quien en su proceso de contemplación va construyendo las propias imágenes en ese espacio que deja la obra. Cuando esto no ocurre,
el espectador se siente aburrido ya que la obra no le proporciona ningún sentido, o
mejor, él no logra darle sentido, ya que la obra se sitúa sólo en el plano objetivista.
(Hernández, 2005).

El espectador responde a estos colores, formas, texturas y materiales diversos como el óleo, el acrílico, el esmalte; dándole valor a otros materiales como el
plástico, el metal y la tela, que definen lo objetual y versátil de su obra.
El primer personaje de la serie es el traje completo cubierto de exvotos de
metal que representa la vida y milagros del hombre invisible, que va descubriéndose y se va vistiendo de diferentes situaciones de la vida cotidiana (Figura 8). El segundo personaje alude a la “fe” y a la “esperanza” (personaje cubierto de exvotos dorados) que representa lo que queremos y no tenemos (Figura
9). El tercer personaje alude a la patria (cubierto de escarapelas, símbolo patrio

165
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Esta instalación tiene una idea lírica del hombre que cree en algo intangible,
es una reflexión sobre la identidad, una búsqueda constante de sí mismo y de
sus orígenes El personaje de esta narrativa visual, surge de la visita que hizo
Tokeshi a la Basílica de Nuestra Señora de la Merced en Lima y vio en una de
sus naves una cruz forrada de exvotos ofrendados al Padre Urraca (fraile mercedario venerado en Lima).
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Figura 8 ∙ Eduardo Tokeshi, Vida y Milagros del Hombre
Invisible, 1996 — 1997. Traje con aplicacione
de exvotos plateados. 1.50 X 70 cm. Colección del artista.
Figura 9 ∙ Eduardo Tokeshi, Esperanza. Traje con
aplicaciones de exvotos dorados. 70 X 80 cm.
Colección del artista.
Figura 10 ∙ Eduardo Tokeshi, Creer. Traje con aplicaciones
de escarapelas peruanas. 70 X 80 cm. Colección del artista.
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Figura 11 ∙ Eduardo Tokeshi, Jugar.Traje con aplicaciones
de soldaditos de plástico multicolores. 70 X 80 cm.
Colección del artista.
Figura 12 ∙ Eduardo Tokeshi, Pequeño Animal. 1997,
Caja de madera, luces alambre y cartera de piel.
60 x 30 x 30 cm. Colección del artista.
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peruano), que nos hace creer en lo que somos (Figura 10). El quinto personaje
alude al juego (personaje lúdico multicolor) elaborado con soldaditos de plásticos (Figura11).
Este hombre invisible también trae consigo objetos encerrados en cajas con
una gran carga de significados, como la mascota del hombre invisible (Figura
12), que es aquella caja de madera en cuyo interior hay una cartera de piel que
era de su madre. Sin duda alguna Marcel Duchamp es tomando como punto de
partida para representar estas cajas.
Duchamp hizo varias series de cajas firmadas y numeradas así como con los grabados
y esculturas de multiples copias. […]. Duchamp elimina el valor de que la obra de arte
tradicionalmente tiene y la convierte en mercancía” (Gonzales, 2011:179).

Esta instalación se convierte así en un espacio de meditación de lo que somos y lo que creemos, siendo elementos claves tanto las obras en sí mismas
como el montaje de estas en el espacio.
Thierry de Duve define la instalación como el establecimiento de un conjunto singular
de relaciones espaciales entre el objeto y el espacio arquitectónico que fuerza al espectador a verse como parte de una situación creada. La referencia a un espacio artístico
entendido como ámbito de relaciones, procesos, intercambios, y tránsitos humanos, es
una tendencia creciente a reconocer su carácter ecléctico y plural ajeno a definiciones
univocas que la hacen permeable a permanentes abordajes, relecturas e interpretaciones (Valesini, 2012).

Así, el lenguaje plástico viene a ser el mismo, pero es la construcción la que
puede ser planteada como irreverente o revolucionaria. Mientras se usen los
sentidos y enfoquen los objetivos, se construyen universos nuevos.
Conclusión

La “identidad’, la “fe’ y la idea de “pertenencia” son los ejes temáticos transversales en toda la obra de Eduardo Tokeshi. Su trabajo no es político, es una
reacción sintomática a las situaciones que vive en su entorno y lo que anhela
como ser humano, “creer para sobrevivir y encontrar para qué está uno en esta
vida” (Tokeshi, entrevista personal, 2015). El juego metafórico con el objeto
es esa sensación lúdica de tener el poder de tocar algo y transformarlo en otra
cosa a través de colores, formas, texturas y materiales diversos que definen la
versatilidad de su obra.
El trabajo de Tokeshi es una (re)interpretación de la vida cotidiana y su
propia experiencia, que desemboca en nuevos universos que a la vez tienen

Referencias
Calzadilla, Juan (2012) Duchamp
Concentrado. Colección Paria, Fondo
Editorial Tropykos. [Consult. 2015-12-20]
Disponible en https://artesunivalle.files.
wordpress.com/2012/05/concentradomarcelduchamp.pdf.
Fukumoto, Mary, (1997) Hacia un nuevo sol:
Identidad Nikkei en el Perú. Asociación
Peruano Japonesa. Lima.
Garvich, Javier (2012) El carácter chicha en la
cultura peruana contemporánea ¿literatura
de la miseria o miseria de la literatura?.
[Consult. 2015-12-28] Disponible en
http://es.scribd.com/doc/19917096/
el-caracter-chicha-en-la-cultura-peruanacontemporanea#scribd
Gonzales García, Carmen (2011). Artefactos
temporales: el uso del tiempo como
material en las prácticas artísticas
contemporáneas. Salamanca: Universidad
de Salamanca. ISBN 978-84-7800-149-1.
Hapgood, Susan (1994) Neo-Dada Redefining

Art 1958-62. New York: The American
Federation of Arts & Universe Publishing.
Hernández, Tania (2005). Plataforma de arte
contemporáneo PAC: lo lúdico como
construcción estética en la obra de arte.
[Consult. 2015-12-28] Disponible en
http://www.plataformadearte.org/index.
htm
Steinberg, Leo (1975) “Jasper Jhons: The First
Seven Years of His Arts” In Other Criteria,
Confrontations with Twentieth-Century Art.
Chicago: University of Chicago Press.
ISBN: 9780226771854
Valesini, Silvina (2012). La instalación como
dispositivo expositivo y comunicacional.
El caso Misión Misiones (como construir
catedrales) de Cildo Meireles en la
Primera Bienal del Mercosur. Argentina.
Universidad Nacional de la Plata.
[Consult. 2015-12-28] Disponible en
https://bellasartesestetica.files.wordpress.
com/2012/08/silvina-valesini-lainstalacion-como-dispositivo.pdf

169
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

múltiples asociaciones con otras experiencias que conectan su trabajo artístico
con el espectador, asignando una relevancia auténtica a su obra. Es un investigador constante que usa un lenguaje gráfico conceptual, a la vez que utiliza
el espacio en todo momento; esto siempre en una continua redefinición de su
obra a través de la búsqueda incansable de materiales y recolección de objetos.
Ecléctico, innovador y universal, Tokeshi nos interpela a través de su arte.
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Resumen: Raymonde Carasco estudió du-

Abstract: Raymonde Carasco studied through-

rante toda su carrera el cine como modo de
pensamiento que se separa del lenguaje y se
basa en la percepción pura. Puso en práctica
sus investigaciones teóricas en obras audiovisuales, de las cuales destacamos la serie de
15 películas que realizó en el país de los tarahumaras, en donde encontró una filosofía
afín a su comprensión del cine.
Palabras clave: Cine / percepto / repetición
/ baile.

out his career cinema as a way of thinking that
is separated from language and is based on pure
perception. She implemented his theoretical researchs in audiovisual works, of which we highlight the series of 15 films made in the country of
the Tarahumara, where she found a philosophy
completely related to her understanding of film.
Keywords: Cinema / percept / repetition / dance.

Introducción 

Entre 1976 y 2001 la cineasta, escritora y profesora de estética, Raymonde
Carasco (Carcassonne, 1939-2009), acompañada por su marido, colaborador y
montador Régis Hébraud, realizó 18 viajes al país de los tarahumaras siguiendo

1. Filmar para comunicar lo invisible

Con continuos juegos metalingüísticos sobre el cine y el trance, sus películas
reflexionan sobre acto de la contemplación: dimensión compleja e invisible de
la actividad mental relativa a su propia observación de cineasta, que relaciona
al sueño del chamán (visión en la que interpreta y cura) a la mirada del espectador. Su deseo es el de mostrar lo primero que se aprehende en el ver, es decir, las
escurridizas y pequeñas sensaciones del contacto directo con la realidad, el percepto puro de un evento, situado entre el afecto y el concepto. Propone la potencia de una visión auto-afirmada y auto-fundada, separada del ojo y del lenguaje:
percepción autónoma. “Sería posible, más allá de lo visible, encontrar, no solo
mirar como un objeto en si, el aparecer: la imagen pura, la que fascina a los místicos. Pasar más allá de la separación sujeto/objeto” (Hébraud, 2014)
Es por ello que se acerca al cine, desde su posición primera de filósofa. El
texto no le resulta suficiente y busca un modo de conocimiento que se sitúe
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los pasos espirituales y físicos del poeta y teórico Antonin Artaud, así como la
estancia del cineasta y ensayista Sergei Eisenstein durante el rodaje de “¡Qué
viva Méjico!” y buscando el paso suspendido de la Gradiva literaria de Wilhelm
Jensen (1918). Todo ello guiada por su por su obsesión por tema del ritmo del
caminar (tarahumara significa etimológicamente “el pueblo del pie que corre) y
la pensée-cinéma (pensamiento-cine).
Filmaron allí una quincena de películas (Figura 1) que se sitúan entre la antropología, la experimentación fílmica y la poesía. Con ellas, dan tanto a conocer
una forma de vida, como un modo de pensamiento, a la vez que abren un tiempo
cinematográfico de sensaciones visuales y auditivas de pura contemplación.
Son películas que pueden resultar sencillas y muy repetitivas. En ellas
vemos a menudo lo mismo: pies de los tarahumaras caminando o corriendo,
sus rituales (sobre todo sus bailes y estados de trance), el trabajo cotidiano o
algunos paisajes con, frecuentemente, figuras observándolos. Pero esta aparente simplicidad intriga y alienta a interrogarse sobre lo que se esconde detrás,
proponiendo una lectura activa puesto que no dirige mucho la interpretación.
A pesar de lo aburrido que puedan parecer, la imágenes tienen un aire de ensoñación que magnetiza. Un espectador activo se dejará conducir por las impresiones y las trazas de ideas leídas en los subtítulos o escuchadas en la voz en off
(textos de las conversaciones de la cineasta con los chamanes o de los escritos
de Artaud), para comprender que lo que Carasco (2014) quería era “compartir
no un secreto pero el culto al secreto, el culto del misterio y del trance” (Brenez,
1999). Dicho secreto es lo que se esconde entre lo visible y la actividad mental.
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Figura 1 ∙ Raymonde Carasco, Ciguri 99. Le dernier chaman,
1999. 16mm, 65’ Francia. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Raymonde Carasco, Tutuguri. Tarahumara 79, 1980.
16mm, 25’, Francia. Fuente: Propia.

2. Tiempo y repetición

A mayores, en sus textos, Carasco analiza Gradiva como una metáfora del montaje cinematográfico: estructura que anima las imágenes petrificadas, construyendo en el “entre", en los pasajes de un movimiento al otro. Es la repetición
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fuera del lenguaje, una manera de transmitir a partir de las imágenes y los sonidos:
un cine que es visibilidad pura, comprendiendo la visibilidad no solo como algo
propio al sentido de la vista, si no como una sinestesia que implica evidentemente
al oído pero que también invita todo el cuerpo a involucrarse. El cine es para ella
como un espejo embrujado que en vez de interpretar tiene la potencia de reenviar
en una multiplicidad de reflejos y sabe exponer más de lo que el ojo puede ver.
Paralelamente a la experiencia mejicana, Carasco dedicó parte de sus escritos al jeroglífico de Eisenstein (2002): el cine como un lenguaje universal, leíble
y comprensible por todos. Compartía con el director ruso la utopía cinematográfica de un cine democrático y directo. Reconocemos, también, en estas ideas el
pensamiento artaudiano, de una comunicación gestual anterior al leguaje discursivo. Artaud encontró en los tarahumaras unos perfectos aliados intelectuales. El pensamiento que descubrió allí fue el padre de su cuerpo sin órganos, en el
que la encarnación está basada en el abandono, disolución, troceamiento y desposesión de si mismo para acoger su pluralidad. Carasco relaciona este cuerpo a
la visión-pensamiento, que a su vez relaciona con el cine: el cuerpo explotado que
reúne sus órganos en un proceso de subjetivación en la que se abre una nueva
la relación con lo visible. En ambos autores encontramos una revolución positivista que promueve una manera de mirar que potencia las energías posibles y
rompe con los estrictos esquemas occidentales, defendiendo un conocimiento
que no es solo intelectual, que se realiza también desde el hígado y que encuentra su origen en el terreno de lo primitivo.
Es en la búsqueda de un conocimiento de las imágenes que la autora se acerca
a la figura de la Gradiva de Jensen (1918), desde una lectura personal que no se
relaciona con el análisis de Freud. Esta novela trata el momento del encuentro,
del acto amoroso en su singularidad, a través de la historia de un arqueólogo que
descubre un bajorrelieve de una mujer caminando y se obsesiona. Carasco halló
en Méjico no solo una Gradiva, si no una multiplicidad de Gradivas (Figura 2). El
paso suspendido de la mujer, que el arqueólogo identifica con el de una joven en
la calle, podría entenderse como ese percepto: en él se congela el tiempo y, a la
vez, a través del lenguaje visual, se vuelve al recuerdo sin pasar por las palabras.
El arqueólogo no sabe porqué, se ofusca tanto con su descubrimiento, algo fuera
de su entendimiento le captura, incitándolo a querer saber más.
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Figura 3 ∙ Raymonde Carasco, Artaud et les Tarahumaras,
1995. 16mm, 50’, Francia. Fuente: Propia.
Figura 4 ∙ Raymonde Carasco, Artaud et les Tarahumaras,
1995. 16mm, 50’, Francia. Fuente: Propia.
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en diferentes formas: el éternel retour como ritmo del movimiento que revive el
recuerdo. Una película se construye por impulsos de una imagen a la siguiente,
como una teoría de la relatividad en la pantalla. El cine es movimiento, no
reproducción de movimiento, es la vibración misma del desplazamiento: sucesión o línea de fuga, un paso en su vuelo.
La repetición está muy presente en las películas, tanto en el montaje, como
en los sujetos más filmados: los bailarines. El baile es un ir y volver que construye
una coreografía, una aritmética secreta que edifica una continuidad. Además,
la figura del círculo aparece en todas las coreografías (en un solo sujeto que da
vueltas sobre si mismo o por grupos). El montaje, que es en si mismo una coreografía de elementos, añade un elemento al baile, descompone y recompone el
movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, hay momentos en que la cámara sigue
el giro del bailarín. Cabría cuestionarse sobre el simbolismo del círculo, elemento fundamental en el baile y origen de la película, puesto que esta no deja
de ser una cinta magnética que da vueltas sobre un eje.
El ritual del baile fue una fuente de conocimiento para la realizadora,
como lo había sido para Artaud, en su dimensión de lenguaje corporal y gestual que aún sin utilizar la palabra comunica. Podríamos hacer referencia a Aby
Warburg, quien según nuestras investigaciones (Michaud, 2012), Carasco no
habría estudiado, a pesar de lo próximo de su interpretación de su experiencia
con los indios en el ritual de la serpiente y la de Artaud en Méjico, así como la
proximidad conceptual con el historiador en el interés por el movimiento petrificado o las energías fosilizadas en la imagen.
Las largas y frecuentes escenas de baile resultan casi hipnotizantes, el cuerpo
del espectador se deja absorber por el ritmo. Se crea un efecto espejo con el que
baila puesto que, a pesar de ser una actividad muy física por la cantidad de horas
que dura y las condiciones climáticas extremas, es relativamente sencillo en sus
movimientos y el espectador puede imaginarse bailando, creándole un impulso
corporal, que será mayor si está acostumbrado a bailar. También se produce dicho
efecto en el dejarse llevar del otro: como dijo Artaud, frase leída por Jean Rouch
en su película “Artaud et les Tarahumaras” (Figura 3): "Mirar cuerpos temblar
como el mío”. La fascinación ayuda a esta asimilación de la identidad del que es
mirado, la persona se olvida de si mismo para perderse en el otro. Encontramos,
a mayores, otras imágenes que fomentan este impulso corporal, por ejemplo, los
repetidos planos de pies saltando. Tanto en este caso como en el baile, el montaje
tiene un rol imprescindible para promover la implicación física de la mirada.
Cuando el espectador olvida sus pensamientos para identificarse con la
película, su consciencia se hace cine: pensée-cinéma y habita temporalmente

176

la imagen. Aquí se conecta, de nuevo, la experiencia fílmica con la ideología
tarahumara: vida en lo visible. Los tarahumaras se sitúan constantemente en
una espera que no espera nada viviendo en lo que observan. Su filosofía es la
de dejarse llevar por el tiempo, que domestican en la ausencia de horarios fijos.
“Una espera fuera del tiempo que es tiempo, el tiempo del “aquí y ahora”, la
eternidad del instante” (Carasco, 2014:20), un devenir hors-temps.

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

3. Herramientas del montaje

El cine de Carasco aspira a ser materia que, más que describir la apariencia de
los fenómenos, desea restituirlos en un conjunto de eventos que constituyen
esquemas fragmentados. Es una experiencia inmersiva en sensaciones vividas
por la autora y propuestas al espectador, quien comparte el ritual con ella en vez
de asistir desde una mirada externa. Lo adentra en la acción y de una manera
que solo el cine permite: acercándose al detalle, repitiendo las imágenes, ralentizando lo importante…
Es un montaje relativamente rápido, con numerosos cortes y giros. Pero a
pesar de que los planos no son tan largos, son lo suficiente pausados como para
que el tiempo permita perderse en la observación, reforzado esto por la repetición de escenas, que muy similares, aunque sean capturas de momentos diferentes, acentuando esta impresión de eternidad, de tiempo flotante.
La autora dedicó gran parte de su carrera a estudiar el montaje, investigaciones que puso en práctica en sus películas, alejándolas del estilo de la antropología visual habitual. En sus textos defiende la creación de un tiempo particular cinematográfico creado al contraponer velocidades y composiciones. Todo
lo que ocurre en la pantalla es una forma que afectará al espectador. Algunas
de las herramientas de montaje que Carasco estudió y puso en práctica son: el
juego con las direcciones del movimiento dentro o fuera del plano, con pliegues
y desdoblamientos de espacio-tiempo; el ralentizado, intensidad congelada
cuando es extremo, o desestabilidad cuando es casi imperceptible; la tactilidad a la imagen aumentada por las texturas como los desenfoques resultados
de las ondas de la bruma de calor, o el grano de la película; etc. La proyección
es como una piel que el espectador siente poder tocar e incluso fundirse con
ella. Podríamos considerar simbólicos los planos de los cuerpos pintados que
aparecen recurrentemente (Figura 4), o de barro húmedo en el que la mirada
se hunde y deja huella o la tierra seca cuyo polvo ocupa el espacio y penetra las
cavidades. Los planos detalles ayudan a esta sensación carnal.
Por último, el sonido es tan importante en estas películas como la imagen. La
música tarahumara está presente prácticamente siempre: violines, percusiones

177

o voces. El ritmo repetitivo atrapa al espectador, lo adentra en la escena. El
canto reiterativo parece a menudo componerse de ruidos, en vez de palabras,
la voz es comunicación que es música y no lenguaje. Para ellos la música es la
palabra secreta que deja lo natural y lo místico expresarse.
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Conclusión

Con una investigación ética y estética sobre las formas de acercarse al otro,
Raymonde Carasco quiso renovar las formas descriptivas y anclarse a la materialidad de las presencias y los movimientos, que como buscaron también
Artaud (1971) e Eisenstein en Méjico, provocasen una relación novedosa con el
arte, para separase de la mirada didáctica occidental burguesa.
Su obra escrita y fílmica es un buen ejemplo de cómo la teoría y la práctica
se funden en un objeto. Defendió con sus textos lo que puso en práctica en sus
películas, le dio un cuerpo plástico al pensamiento. Ello para, con una cierta
mística, defender la necesidad de forzar la mirada: perder el equilibro, desestabilizarse, desorientarse, descomponerse... Es por ello que consideramos su cine
como un tiempo suspendido antes de volver a lo concreto, el pie levantado en el
paso, un territorio en movimiento que absorbe la mirada.
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Resumo: Neste trabalho procuro discutir o

Abstract: In this paper I discuss the fact that two

fato de dois dos filmes do cineasta brasileiro
Andrea Tonacci serem exibidos aos espectadores como material bruto. Meu argumento é
de que nesses dois casos (os filmes inacabados
Os Arara, 1980—, e Acervo Andrea Tonacci /
Encontros na América Indígena, 1978—) a opção de não montar deva ser encarada como um
gesto significativo de montagem.
Palavras-chave: Andrea Tonacci / inacabamento / montagem.

of the films of the Brazilian director Andrea Tonacci are displayed to viewers as raw footage. My
argument is that these two cases (the unfinished
film The Arara, 1980—, and Collection Andrea
Tonacci / Meetings in Indigenous America,
1978—) the non-editing option should be seen as
a significant gesture of editing.
Keywords: Andrea Tonacci / unfinished / montage.

Eu acho que, se tem alguma verdade, se existe alguma vida na obra, ela vem desse processo. Se isso consegue ser impregnado na narrativa, mantemos o frescor
para quem vê e tem a descoberta. É isso que me interessa. (Tonacci, 2008:138)

O interesse de Tonacci pelo processo é, portanto, uma aposta, sua e de seus
colaboradores, na experiência do filme, nas relações que essa experiência proporciona para os envolvidos: cineasta, equipe, sujeitos filmados e espectadores.
É daí que Tonacci busca a matéria com a qual trabalha e não em representações,
formatos ou quaisquer expectativas convencionais e anteriores à própria experiência do filme.
Nas análises sobre sua obra, o processo é uma chave valorizada (Xavier,
1986; 1993; 2008). Transparece nas análises de Ismail Xavier o investimento
desse cinema no processo e a possibilidade criada a partir daí de desestruturar a narrativa e sua finalidade, restando ao espectador seguir numa espécie de
deriva ao longo do filme. Xavier relaciona o investimento no processo à fragmentação que faz com que a narrativa não progrida e o filme seja uma sucessão
de sequências mais ou menos autônomas que não conduzem o espectador de
forma segura até uma conclusão.
A partir de Bang bang a dimensão processual não apenas se mantém, mas
se acirra, especialmente nos subseqüentes filmes indigenistas. Desde o final
da década de 1970, Tonacci mantém uma série de encontros com diferentes
grupos indígenas e indigenistas, não apenas no Brasil, mas em toda América
Latina, no Arizona e no Novo México (EUA, 1979-1980). A partir das relações
que daí advêm, realizou os filmes Conversas no Maranhão (1977-1983), Serras
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Andrea Tonacci é dos mais relevantes cineastas em atividade hoje no Brasil.
Sua trajetória completa meio século de engajamento em 2016. Ao optar por um
cinema que valoriza o processo, o cineasta criou uma obra vigorosa, que se endereça ao espectador solicitando que ele elabore uma outra maneira de perceber o mundo ainda impensada.
Na década de 1960, Tonacci se introduz no cinema, participando de diversos
curtas e médias-metragens, “fazendo um pouco de tudo” (Tonacci, 2007: s/p).
Seu primeiro trabalho como diretor foi o curta-metragem Olho por olho (1966).
Em 1970, realiza seu primeiro longa-metragem, Bang bang, que integra a cinematografia do movimento do cinema marginal brasileiro (Ramos, 1987:63).
Em entrevistas, Tonacci costuma reiterar a aposta no processo de seus filmes, na busca de que se tornem elementos centrais na narrativa e que sejam
percebidos pelos espectadores.
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Figura 1 ∙ Andrea Tonacci entra em cena no terceiro episódio
inacabado do filme Os Arara (1980-) Fonte: Frame de Os
Arara, de Andrea Tonacci.

1. Os Arara e Acer vo Andrea Tonacci / Encontros na América Indígena

A atuação de Andrea Tonacci nunca é unicamente comprometida com a finalização de um produto ou com um propósito específico, mas sim com a investigação de um processo em que todos os envolvidos estão, em alguma medida, em
cena — mesmo nos momentos em que permanecem no extracampo — e, logo,
em relação.
Os Arara é constituído por dois episódios de 60 minutos que documentam o
contexto político vivenciado pelos Arara, no momento em que a Rodovia Transamazônica foi construída, atravessando suas terras no estado do Pará, no Brasil. O terceiro episódio é composto por cerca de quatro horas de imagens brutas
referentes ao primeiro contato com os Arara.
Em Acervo Andrea Tonacci / Encontros na América Indígena, o cineasta apresenta três depoimentos de pessoas com os quais tomou contato ao longo de suas
filmagens na América Indígena. Cada depoimento tem uma dinâmica própria e
não há uma preocupação em criar uma concatenação lógica externa a eles por
meio da montagem. Diferentemente, a preocupação de Tonacci parece ser exatamente deixar evidente por meio da montagem a singularidade de cada sujeito,
daquele encontro e de seu depoimento. Assim, o depoimento de Jimmie Durham,
ativista Cherokee, que narra a história da organização e resistência indígena nos
Estados Unidos, o depoimento de Dona Aurora sobre a saga de deslocamentos
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da Desordem, além de Os Arara e Acervo Andrea Tonacci / Encontros na América
Indígena. Neste artigo pretendo discutir a decisão de Tonacci de não-montar os
filmes Os Arara e Acervo Andrea Tonacci / Encontros na América Indígena. Ambos permanecem inacabados (o primeiro desde 1980 e o segundo desde 1978).
Entretanto, o cineasta opta por mostrá-los aos espectadores assim mesmo —
inacabados — o que me leva a entender essa decisão como um gesto de montagem, como uma opção narrativa.
Mesmo que inconscientemente, e ainda que não-intencionalmente, Tonacci opta por não submeter o material filmado a uma organização narrativa. Nesse
sentido, é como se o material bruto de Os Arara e de Acervo Andrea Tonacci /
Encontros na América Indígena colocasse em cheque a convenção da narrativa
cinematográfica, afinal o gesto de montagem é interrompido, suspenso. Ao tomar essa decisão, ele mantém, quem sabe, o material filmado mais próximo do
universo ameríndio (seu modo de vida e cosmologia), ao mesmo tempo em que
mantém formalmente um vínculo extremo com a experiência vivida e filmada. Acredito que esses dois trabalhos figuram uma imagem-inacabamento, que
pretendo investigar neste artigo.
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forçados e condições precárias de vida até chegar a Caieira Velha no litoral do
estado do Espírito Santo no Brasil e uma discussão ideológica num intervalo do
encontro indígena em Ollantaitambo, Peru, com participação de Constantino
Lima, não oferecem ao espectador uma narrativa acabada ou linear.
Na pintura, um tríptico é um quadro formado por três painéis que se relacionam. Podemos imaginar Os Arara como um tríptico, no sentido de que se trata de
uma série composta por três episódios contíguos, coextensivos, entretanto heterogêneos. E, podemos considerar os três depoimentos de Acervo Andrea Tonacci
/ Encontros da América Indígena também como um tríptico, na medida em que
são depoimentos heterogêneos mas que permitem inúmeras articulações. Essa
é uma forma de se elaborar as relações que se estabelecem entre os episódios ou
entre os depoimentos, para além da análise de cada unidade em separado.
Em Francis Bacon: lógica da sensação, Gilles Deleuze dedica um capítulo a
responder à pergunta: “O que é um tríptico?”. Sua hipótese: “Haveria uma ordem nos trípticos, e essa ordem consistiria na distribuição de três ritmos fundamentais, dos quais um seria como que a testemunha ou a medida dos outros
dois.” (Deleuze, 2007:79).
Entre os três episódios da série Os Arara há uma diferença sugerindo que
algo acontece para além da linearidade narrativa de um filme. Entre os três depoimentos idem. Nessa diferença de nível entre um episódio e outro, entre um
depoimento e outro, localiza-se, talvez, o potencial narrativo dessas duas experiências de Tonacci.
Tal como observa Deleuze em relação ao tríptico, é como se houvesse uma
distância muito grande entre cada um dos painéis (no caso os episódios de Os
Arara ou os depoimentos de Acervo Andrea Tonacci / Encontros na América Indígena), mas, ao mesmo tempo, eles estão ligados.
É um imenso espaço-tempo que reúne todas as coisas, mas introduzindo entre
elas as distâncias de um Saara, os séculos de um Aion: o tríptico e seus painéis
separados. O tríptico, neste sentido, é uma maneira de ultrapassar a pintura de
cavalete: os três quadros permanecem separados, mas não estão mais isolados; a
moldura ou as bordas de um quadro remetem não mais à unidade limitadora de
cada um, mas à unidade distributiva dos três. (Deleuze, 2007:90)

Nos dois filmes de Tonacci, observa-se a distância entre os episódios e entre
os depoimentos, mas ao se relacionarem, eles ampliam o sentido um do outro
justamente por suas diferenças e por sua forma aberta. A heterogeneidade formal dos filmes como um todo, de algum modo, revela as diferenças que perpassam os diversos níveis em que as temáticas abordadas se deixam inscrever.
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Figura 2 ∙ Depoimento de Jimmie Durham, ativista Cherokee,
que compõe o filme Acervo Andrea Tonacci / Encontros na
América Indígena (1978-) Fonte: http://www.forumdoc.org.br/
reviews/acervo-de-andrea-tonacci/
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Dito de outro modo, seria como se o cineasta não quisesse unificar a experiência vivida durante as filmagens sob a chancela da montagem. Pelo contrário,
ele parece interessado em usar da montagem como uma forma de expor a singularidade da experiência e a heterogeneidade do material, tornado aberto a
múltiplas conexões.
Mas como essas várias instâncias do filme se relacionam sob a forma de um tríptico? Como é que a experiência de ver cada um dos episódios/depoimentos modifica, ressignifica o outro episódio/depoimento visto? Afinal, é essa a questão que Deleuze endereça aos trípticos: ver um dos painéis modifica a forma de ver os outros.
Se tomo o filme composto sob a forma dos três episódios ou dos três depoimentos, cada um dando sequência ao outro — o que me parece ser o objetivo de
uma narrativa — seria preciso nos perguntar: como fica o todo do filme a partir do momento em que os episódios/depoimentos não se encerram em si próprios, numa moldura claramente definida, mas se abrem uns aos outros, numa
unidade distributiva?
Os Arara apresenta três estágios do contato entre homens brancos e indígenas, estágios esses que se interrelacionam. No primeiro estágio, os índios estão
no extracampo. No segundo, tensionam a cena a partir de seus vestígios. No
terceiro, composto por material não-montado, o contato se efetiva. Justamente porque se trata de um material inacabado, o filme não apresenta elaboração
ou conclusão sobre o contato. Ele expõe seus termos e parece interrogar a todo
tempo: como se aproximar do outro? Como enquadrá-lo? Como fazer do cinema uma experiência que envolva o vínculo e a reciprocidade ao invés da captura
e da assimetria?
Em Acervo Andrea Tonacci / Encontros na América Indígena, os três depoimentos foram colhidos em locais e em momentos distintos e tratam de diferentes questões. Entretanto, apesar de sua heterogeneidade, por meio de sua
aproximação via montagem, eles parecem concernir uns aos outros, criar um
ambiente comum, onde as falas singulares podem ser expostas umas às outras.
Ao que parece, acontece no nível narrativo desses trabalhos algo que haveria acontecido também no nível da cena. Se a cena se fende pela experiência de
reversibilidade, pela sua abertura, a narrativa se torna distributiva e cada episódio/depoimento parece se abrir ao outro, sem uma moldura que os separe.
Tal como já acontecia em seus trabalhos anteriores, o objetivo de Tonacci não
parece ser avançar, mas exatamente expor o conflito, expor a impossibilidade
de sintetizar, de colocar um ponto final, de alcançar uma finalidade. E, por outro lado, a necessidade de seguir adiante, experimentando aquilo que é singular
em cada processo, atento aos “termos da conversa”.
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Pelo fato de se tratar de um material inacabado, os filmes não apresentam elaboração ou conclusão sobre o tema que abordam. Tonacci investiga suas motivações, expõe seus termos, assume um posicionamento favorável aos indígenas sempre, mas o tempo todo parece se interrogar: como se aproximar do
outro? Como enquadrá-lo? Como promover o encontro entre os vários grupos
indígenas? Quais os sentidos dessas imagens? O que elas prenunciam?
Arrisco a dizer que ambos os trabalhos propõem uma abertura da História
no mesmo gesto em que questionam a narratividade ocidental. A História a que
essa experiência alude seria uma espécie de História bruta, em curso, que resiste
a uma elaboração racional, mantendo, contudo, uma latência que sugere o caráter catastrófico do contato entre a sociedade não-indígena e sociedade indígena.
Em todas as duas situações percebe-se a escolha de outros caminhos, outras
formas de narrar, nos quais a História possa aparecer de forma complexa, não
reduzida a uma perspectiva linear, homogênea e teleológica. Todo o esforço que
se faz é justamente no sentido de expor o encaminhamento dos eventos (existe
uma clara percepção da catástrofe por vir) sem desconsiderar os outros caminhos
possíveis, o desejo de que a relação interétnica venha de algum modo alterar o
rumo previsível e abrir outras trilhas ainda inexploradas no âmbito da linguagem.
Tonacci parece sugerir que mais importante do que o desfecho da História é
a mudança das formas de fazer e se relacionar que a constituem e que incidem
sobre a linguagem. Por isso, acredito que a decisão de sustentar, de manter o
inacabamento dos filmes envolva do ponto de vista formal explicitar a relação
complexa entre cena e montagem nos filmes em questão. Nesse caso, o inacabamento seria uma forma de fazer com que a montagem (ou a decisão de não-montar) acolhesse e projetasse a experiência vivida em toda sua amplitude na
forma do filme. E, obviamente, de pensar uma História por vir em que o encontro seja fundante.
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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar a

Abstract: The objective of this paper is to analyze

arte de Roberto Rodrigues, tendo como recorte
ilustrações publicadas nos anos de 1928 e 1929,
baseado em apetos do Modernismo brasileiro
e em estudos de Freud sobre o inconsciente.
Palavras chave: Roberto Rodrigues / modernismo / modernismo no Brasil / ilustração.

the art of Roberto Rodrigues, within the cutout
of illustrations published in the years 1928 and
1929, based on aspects of Brazilian Modernism
and Freud’s studies on the unconscious.
Keywords: Roberto Rodrigues / modernism /
Brazilian modernism / illustration.

Tanto é belo um idílio romanesco como um crime bárbaro.
Roberto Rodrigues (s.d.)

Introdução

Este artigo reflete sobre a obra do artista gráfico brasileiro Roberto Rodrigues
(1906-1929), como um representante da Modernidade nas Artes Gráficas no
Rio de Janeiro, através de ilustrações publicadas na década de 1920.
Nascido em uma família de jornalistas, publicou seus primeiros desenhos
aos 13 anos e ingressou na Escola de Belas Artes em 1923, onde contestava e
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O Modernismo do
Amor e da morte de
Roberto Rodrigues
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atacava o academicismo da instituição. A partir de 1925, dedicou-se às ilustrações em revistas e nos jornais de sua família, A Manhã e Crítica, onde aos 23
anos, foi assassinado no lugar de seu pai.
A tragédia sempre esteve presente em seus trabalhos. Na revista Paratodos
costumava ilustrar poemas e contos com seus grafismos de traços mórbidos e
inquietantes, marcas de uma obra caracterizada por dois temas: o sexo e a morte.
Na revista Paratodos, por demonstrar uma relação mais pessoal e simbólica
com os textos na criação das imagens, Roberto exibiu seus trabalhos mais gráficos, assim, optou-se pela análise dessa publicação. Seu acervo em linha, do
projeto J. Carlos em Revista (s/d), não contém os números 481, 495, 498, 505 a
541 e 563, de 1928 a 1929, e o 577, de 1930, não sendo possível precisar a data de
publicação da imagem “Elogio da Cocaína”, a qual manteve-se por ser uma das
mais representativas sob o ângulo de aborgagem do artigo.
1. O Cronista do Amor e da Morte

Filho do jornalista Mário Rodrigues (1885-1930), Roberto Rodrigues (Figura
1) teve como irmão mais famoso Nelson Rodrigues (1912-1980), jornalista,
escritor e dramaturgo, responsável, pela modernização do Teatro brasileiro.
Também era irmão de Mário Filho (1908-1966), que hoje dá nome ao “Estádio
Jornalista Mário Filho”, mais conhecido como “Maracanã”. Seu filho, Sérgio
Rodrigues (1927-2014), tornou-se um dos mais conhecidos arquitetos e designers do país, criador da famosa “Cadeira Mole” (1957).
A primeira coisa que se via em Roberto Rodrigues eram os olhos. Escuros, enormes, circulados por olheiras profundas e sobrancelhas espessas e pretas. Eram olhos de “sampaku” –
aqueles em que a íris é cercada de três lados pelo branco do olho e que, segundo os japoneses,
trazem a morte violenta para quem os possui. (Castro, 1992: 72)

Nascido em 1906, no Recife, foi o segundo de quatorze irmãos e irmãs. Durante
seu curso na Escola Nacional de Belas Artes, trabalhava como ilustrador das matérias policiais nos jornais. Participou de vários salões da Escola e conquistou algumas
medalhas. Lá conheceu Candido Portinari (1903-1962) – a quem a família Rodrigues
ajudou nos estudos – e com sua energia juvenil reformista e o peso do jornal Crítica,
eventualmente escrevia artigos onde atacava veementemente artistas como Rodolfo
Amoedo (1857-1941), Helios Seelinger (1878-1965) e Eliseu Visconti (1866-1944).
1.1 A Tragédia

Apesar de ser um jornal de carácter político e de apoio ao governo, a página
mais popular de Crítica era a policial, onde os crimes e escândalos, por vezes,

Eu estava lá. Êle estava conversando comigo e o chofer Sebastião […], quando chegou a
criatura. Perguntou ao chofer Sebastião: “Dr. Mario Rodrigues está?” Meu pai não estava,
[…]. Então ela… ela foi andando até a sala da frente […] pra ver se tinha alguém lá. Não
tinha. Então voltou e dirigiu-se a êle: “O senhor podia me dar um minuto de atenção?” –
Foi na frente. Êle que estava do outro lado da mesa, fêz a volta e a acompanhou. Quando
entrou lá levou um tiro. […]. Eu ouvi. Quando o detetive Garcia, que frequentava a redação
e estava lá, entrou com o revólver, a criatura disse: “Eu não vou fazer mais nada, vim aqui
pra matar Mario Rodrigues ou um de seus filhos” (Tavares, 1974: 9).

Levado ao hospital, Roberto morre no dia 29 e amargurado com a perda, seu
pai morre 67 dias depois. Como final da tragédia familiar, um golpe militar em
24 de outubro de 1930 destitui o Presidente e, por seu apoio ao antigo governo,
“Crítica” tem as portas definitivamente encerradas no mesmo dia.
2. A Semana de Arte Moderna de 1922

Em 1922, comemorava-se o centenário da Independência do país em um cenário de agitações políticas e questionamentos. Procuravam-se desde o início do
século novas estéticas que pudessem libertar as artes das correntes académicas
europeias e caracterizassem uma Arte tipicamente brasileira, com as suas legítimas influências indígenas, africanas e europeias. Era o período do pós-guerra
e na Europa vivia-se a efervescência cultural de novas experiências.
O conceito do Modernismo chega ao Brasil através do poeta Oswald de
Andrade (1890-1954) que em viagem à Europa em 1912, conhece o movimento
Futurista. Nas Artes Plásticas, marcam o início do movimento a exposição
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eram exagerados. Mario Rodrigues não apoiava esse desvio editorial, mas não
censurava a disputa entre as editorias policial e política.
No dia 25 de dezembro de 1929 não havia uma pauta política para a primeira
página. Mas, a editoria de polícia apurou rumores sobre a separação de uma mulher
que traía o marido com um conhecido médico da cidade. A senhora, Sylvia Thibau,
tentou em vão que colegas jornalistas suspendessem a matéria. Mas quando finalmente foi à redação da Crítica, a edição já estava fechada e pronta para impressão.
No dia seguinte, o jornal estampa a manchete “Entra hoje em juízo nesta
capital um rumoroso pedido de desquite!”, “Será o conhecido radiologista Dr.
João de Abreu o causador directo da dissolução do lar daquelle seu illustre collega?”, com uma ilustração de Roberto: uma mulher sentada com um médico a
examinar-lhe as pernas (Figura 2).
A Sra. Thibau vai à redação e procura por Mario Rodrigues e por Mario Filho,
que não estavam. Encontra Roberto, e pede para ter com ele a sós. Seu irmão,
Nelson, testemunhou os acontecimentos:
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Figura 1 ∙ Roberto Rodrigues, Auto Retrato. Revista Paratodos,
nº 478 (11/02/1928). Fonte: www.jotacarlos.org.
Figura 2 ∙ Primeira página do Jornal Crítica nº 346
(26/12/1929). Fonte: www.bndigital.bn.br/acervo-digital
/critica/372382.
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expressionista de Lasar Segall (1891-1957), em 1913, e a primeira exposição de
Anita Malfatti (1889-1964), em 1917. O escritor Monteiro Lobato (1882-1948)
escreveu uma crítica implacável acerca da exposição:

Graças à sua rispidez, a crítica serviu de estopim para a aglutinação dos
jovens artistas e a organização do movimento modernista no país.
A Semana de Arte Moderna decorre em São Paulo entre os dias 11 e 18 de
fevereiro, onde em cada dia destacava-se um aspeto cultural: pintura, escultura, poesia, literatura e música. Esta marcou uma verdadeira rutura com os
modelos vigentes, ao apresentar novos conceitos e ideias na busca de renovação, experimentação e afirmação da brasilidade.
De fato, ela vinha sendo incubada há tempos. Ninguém supunha é que fosse aquele estrondo.
A novidade interdisciplinar era tão grande como a variedade, a ousadia e o talento dos
intelectuais e artistas que reuniu. Como pôde São Paulo elucubrar, no meio daquela italianada laboriosa, tanta criatividade artística e tamanha originalidade brasileira? (Ribeiro,
1985: 464A)

1. O Modernismo nos Desenhos de Roberto Rodrigues

A tragédia e a sensualidade sempre estiveram presentes nos trabalhos de
Roberto Rodrigues. Em “O Estilista do Amor e da Morte”, artigo publicado no
jornal O Globo de 24 de abril de 1933, seu irmão Nelson, escreve:
É a faúlha sensualista que lampeja a cada gesto dos tipos apresentados. Talvez mantivesse
a superstição de que os sensuais são os verdadeiramente bons, os únicos capazes, não só das
exaltações supremas da carne, como também de todos os belos transportes afetivos. Amam
com um amor pleno, profundo, universal [...]. (Vasconcellos, 2012)

A partir da dualidade Amor-Morte, Rodrigues criou imagens de intensa
sensualidade e angústia, onde apresentava o instante em que o sofrimento
íntimo das personagens era trazido à tona, em uma atmosfera densa de sentimentos e simbolismos.
Pessoas para quem as crenças se perderam e suas últimas esperanças se
tornam actos de desespero, onde o amor existente entre as personagens há
muito já foi esquecido, e numa espécie de dança ao mesmo tempo sensual e de
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A outra especie [de artistas] é formada pelos que vêem anormalmente a natureza, e interpretam-na á luz de theorias ephemeras, sob a suggestão estrabica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furunculos da cultura excessiva. São productos do cansaço e do sadismo
de todos os periodos de decadencia: são frutos de fins de estação, bichados ao nascedoiro.
(Lobato, 1917)
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Figura 3 ∙ Roberto Rodrigues, Clamor. Revista Paratodos,
nº 576 (28/12/1929). Fonte: www.jotacarlos.org.
Figura 4 ∙ Roberto Rodrigues, Elogio da Cocaína.
Fonte: www.trimano.blogspot.pt/2014/06/roberto-rodrigues-oelogio-da-cocaina.html
Figura 5 ∙ Roberto Rodrigues, Na Terra do Maxixe V – Faca
de Ponta. Revista Paratodos (08/1928). Fonte: Desenhos de
Roberto Rodrigues. Cordel Urbano
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despedida, corta sinuosamente a imagem, rasgando a estrutura da composição.
Uma mulher se joga aos pés do artista, que tem as feições e as mãos fechadas
e encrispadas em característico expressionismo, os músculos retesados como
quem se prepara para desferir um golpe fatal. A mulher posiciona-se como contraponto antagônico à sua arte, o cavalhete ao alto à esquerda, em um ambiente
claustrofóbico, estreito e comprido, onde o ponto de escape se encontra em
uma minúscula janela negra (Figura 3).
Rodrigues pode ter representado uma experiência pessoal, pois atraía
amiúde os olhares femininos e que teve ao menos um conhecido caso fora de
seu casamento. Uma representação, talvez, de um desejo inconsciente, como
nos diz Freud (1856-1939), "embora tenha permanecido latente na consciência,
a representação continuou presente em nossa psique" (apud Brito, 2007: 55).
Na oposição do preto opressivo e do branco imaterial, Rodrigues nos exibe
aqui uma curiosa representação de um estado alterado de consciência (Figura
4). Facto comum na década dos anos 1920, o uso de cocaína, foi um tema
abordado por ele em algumas ilustrações. Vemos aqui uma grotesca descorporificação onde a presença de três figuras semi-despidas de pessoas jovens,
com seus corpos musculosos, transforma-se em uma fusão, com expressões
de êxtase. O rapaz com suas asas negras – que carrega as duas mulheres que
parecem beijá-lo, ou de alguma forma tentam experimentá-lo, consumí-lo –
comanda aqui todo o dinamismo da imagem, levando as jovens em direção
aos céus, em uma transcendência dos sentidos – "Morte e vida das hipóteses.
Da equação eu parte do Cosmos ao axioma Cosmos parte do eu. Subsistência,
conhecimento, antropofagia", conclama Oswald de Andrade (1990) em seu
"Manifesto Antropófago" de 1928. As figuras fogem de uma realidade de emoções desprezadas representada pelo mar abaixo delas, pesado e escuro, onde
só há pedras, em uma dualidade dissociativa com o espaço claro e aberto do
céu, que oferece escape e fuga em todas as direções.
As criações de Roberto retrataram variados crimes e violência; os desafortunados, os drogados, os famintos e as prostitutas; os cabarés, os cortiços e os
subúrbios, nada que lembrasse a propalada alegria dos anos 1920, encarnada
pelas melindrosas e almofadinhas, personagens recorrentes nas ilustrações de
seus contemporâneos (Figura 5).
Nesta imagem da série de ilustrações intitulada "Na terra do Maxixe" –
dança popular criada pelos negros, em moda na época – Roberto Rodrigues
nos apresenta em um cenário simples e quotidiano do subúrbio “motivos sombrios e traços sensuais” (Andrade, 2012). Seus personagens são a prostituta e
dois homens que lutam violentamente por ela. Estes apresentam-se em uma
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elegante e intensa coreografia de luta, onde um, com expressão selvagem, consegue esfaquear o outro, já roto, com o paletó aberto e parte do peito nu à mostra. A luta caracteriza a dualidade animalesca do homem frente à figura feminina que aparece com um comportamento ausente / distraído como se nada
acantecesse. Qual o motivo dessa ausência? Tem-se a impressão de que a luta
e a mulher não pertencem à mesma cena, numa dissociação espacial do tema:
Rodrigues nos deixa a dúvida, estamos qual um flâneur baudelairiano a deambular e a observar uma cena recorrente da realidade de violência nos subúrbios
cariocas, ou toda a movimentação é apenas uma visão de desejos inconscientes
da mulher "ausente", por algum estado alterado de consciência?
Sobre as representações das prostitutas de Roberto, escreve seu irmão Nelson:
Através de jogos de traços, movimentos de volumes, fazia a reconstituição de organizações psíquicas internas. Ilustrou almas esquisitas: almas lívidas que olham sem gratidão
as horas possuídas e esperam sem encanto as horas virgens do porvir. (Vasconcellos, 2012)

Conclusão

Segundo Freud (apud Lima, 2010: 29): “uma representação inconsciente é, portanto, aquela que não percebemos, mas cuja existência admitimos, com base
em outros indícios e evidências”. Neste sentido, a obra de Roberto Rodrigues
nos revela todo um submundo latente da sociedade contemporânea urbana brasileira, captado além das representações artísticas da cartilha social burguesa.
Tal qual Marx (1818-1883) escreve em seu “Manifesto Comunista”, Roberto
rompe com todo um rol de antigos preconceitos e opiniões, toda a sólida representação descritiva é dissolvida e o homem é levado a encarar, sóbrio, suas
reais condições de vida.
Desta forma, Roberto Rodrigues encarna não apenas em questões estéticas o movimento Modernista de sua época, mas principalmente, em
sua temática, aquilo a que Oswald de Andrade clama em seu “Manifesto
Antropófago”: “A fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses urbanas.
Contra os Conservatórios e o tédio especulativo.”
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and Klaas van Gorkum (Markina-Xemein, 1976
and Delft, 1975) have focused on near sociological
research creative processes. Their proposals show
how altering some protocols causes modifications
with unpredictable results.
These are the starting points for some of their projects such as Police Training (2011) and Last Words
(2013). In them, the artists make visible aspects
implicit in the speeches of certain groups and focus
on the analysis of their performative quality.
Keywords: Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum /
speech acts / contemporary art / re-enactment.

Introducción

Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum se definen como un equipo de artistas que
ha aceptado la presencia en sus propios procesos del “conflicto y la disputa”
(EHUsfera, s/d).
A menudo su producción lleva implícita una interrogante sobre el trabajo.
De este modo, se plantean cuestiones como ¿qué diferencia el tiempo y el
resultado de la producción en la fábrica o la oficina, del tiempo del trabajo
ocioso que se produce durante la jubilación? ¿Qué caracteriza y de qué modo
se produce la diferenciación entre el trabajo en arte y el producido en y para
otros contextos? En definitiva, ¿qué es lo que diferencia un objeto cualquiera
de un objeto artístico?
Por otro lado, en los últimos tiempos se han venido interesando asimismo
por los enunciados performativos, aquéllos que – siguiendo a John L. Austin –
son constitutivos de realidad. Les interesan en tanto se basan en la autoridad
que de manera hipotéticamente consensuada se otorga desde la sociedad a
aquéllos que los pronuncian.
Los artistas se proponen cuestionar esa autoridad y el modo en que sus
enunciaciones nos afectan en tanto configuran determinadas realidades.
Una situación concreta en la que observan la especificidad de estos actos de
habla son los procesos judiciales. Mas en términos más amplios profundizan
desde su práctica artística en los procesos de diálogo, atendiendo a los roles asumidos en ellos por diferentes partes. Situaciones comunicativas fuertemente

197

Abstract: In their later works artists Iratxe Jaio

Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum (MarkinaXemein, 1976 y Delft, 1975) se han centrado
en procesos creativos cercanos a investigaciones sociológicas. Sus propuestas evidencian hasta qué punto la alteración de determinados protocolos causa modificaciones de
resultados imprevisibles.
Son los puntos de partida desde los que abordan algunas de sus obras como Police Training
(2011) y Últimas Palabras (2013). En ellos, los
artistas visibilizan aspectos implícitos en los
discursos de ciertos colectivos y se centran en
el análisis de la cualidad performativa de estos.
Palabras clave: Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum
/ enunciados performativos / arte contemporáneo / reenactment.
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Resumen: En sus últimos trabajos los artistas

198
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

pautadas y marcadas por las expectativas que cada uno de los dialogantes
alberga en relación a ese otro al que se dirige.
Poniendo en marcha procesos que permiten que estos aspectos salgan a la
luz y se muestre abiertamente el entramado oculto que ordena los comportamientos de unos y otros, los artistas nos hacen ver el valor de la disidencia y la
reflexión crítica. Desde su práctica nos hacen ver que el solo hecho de cortocircuitar los discursos dominantes, romper sus flujos, puede ser un muy importante primer paso para replantearnos cómo se construye el poder de las diferentes jerarquías a las que nos sometemos.
Objeto de estudio

En estos dos proyectos los artistas tratan de establecer estrategias para llegar a
comprender cuáles son los mecanismos de la representación que se encuentran
tras el aparato judicial y en ultima instancia en el seno de las relaciones de los
poderes estructurales y los agentes que en ellos operan.
Las dos propuestas se afanan en desnudar el dispositivo que sustenta la
lógica de la representación para, de este modo, hacer patentes las contradicciones implícitas en el proceso performativo y los engranajes de los mecanismos
implicados en cualquier proceso de autorepresentación ante una audiencia, sea
esta un jurado – y por lo tanto el proceso sea un proceso judicial- o cualquier tipo
de representación con una estructura audiencia/receptor.
En los dos casos las piezas se postulan como un proyecto en el transcurso
del cual el proceso es en sí mismo un experimento que trata de demostrar las
estructuras que se establecen en los lenguajes del poder. Recogen y analizan el
potencial retórico de cada discurso su representación y su estructura constructiva como maquinaria impositiva.
En Ultimas Palabras (2013), los artistas establecen una suerte de artilugios capitaneados por el recurso del re-encatement donde los que consiguen es evidenciar que
el poder judicial y los procesos que de él dependen están sometidos a las leyes de la
representación. Así, tal y como ocurrió en el caso concreto de Alfredo Astiz ponen al
descubierto el giro teatral que el militar utilizó en su alegato final para fagocitar cualquier atisbo de realidad que pudiera encontrarse en el proceso judicial, y así tratar
de desplazar la percepción del proceso hacia la lógica del espectáculo, donde todo
es posible, más si es susceptible de ser interpretado. De este modo la realidad se ve
liberada de la carga histórica y se convierte en mero suceso. Un acontecimiento que
deviene hiperreal, un acontecimiento performativo en pura esencia.
En el alegato final que hizo “el ángel rubio de la muerte” el poder de la representación despliega toda su potencia anulando así, mediante su atractivo como

199
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

acción preformativa constitutiva de nuevas realidades, la carga simbólica y
contextual. Lo real con su poder de sumisión, fagocita cualquier posibilidad de
análisis mas allá de lo que deviene. De lo que esta siendo.
La estrategia es aquella que utilizó a su vez Jaques Verges “la defensa de
Ruptura” (Iratxe Jaio + Klaas van Gorkum (s/d), aquella en la que se intentar
desafiar la moralidad el proceso y de la propia estructura judicial, llevándolo al
extremo la propia estructura del estado.
El video de casi treinta minutos de duración se estructura como una secuencia temporalmente completa. En ella, el instructor comienza por hacer un análisis formal del alegato final de Astiz, el tipo de letra, la división y la estructura
del discurso por párrafos y la importancia de los aspectos destacados mediante
recursos lingüísticos y de escritura. En un segundo momento, se da paso a la
lectura (por primera vez por el actor), y a la interpretación del legado de Astiz.
En este instante es donde el lenguaje de video empieza a desplegarse y a establecer una dialéctica a dos bandas entre instructor y actor. El primero trata de
interpretar el texto incorporando las correcciones del instructor; el segundo,
por lo contrario, boicotea y entrecorta constantemente los intentos interpretativos del primero. En esta suerte de partido a dos paredes editado mediante
el recurso de plano contraplano, se establece una conversación que reproduce
tanto a nivel visual como a nivel a nivel discursivo, las estructuras de poder,
donde uno de los personajes es constantemente sometido y coaccionado, para
que desplegar su potencial resulte imposible.
Los planos medios y primeros planos enfatizan esta estructura de poder y
le otorgan al video un ritmo rápido, secuenciado, en el que entre la interpretación, la implacable rotundidad del texto y la edición, se crea una tensión difícil
de soportar por el espectador. Cierto es que en momentos donde esta tensión,
anteriormente mencionada, alcanza cotas altas y se vuelve incómoda, los artistas han optado por abrir el plano, dejando que el aire entre en la composición
de la imagen y el en encuadre y haciendo que la estructura del entramado para
llevar el re-enactement y registrarlo se manifieste.
De este modo, se establece una suerte de mise-en-abyme donde se da un
salto atrás y la estructura propia de la representación actoral y artística se pone
al descubierto. Este recurso audiovisual otorga un respiro al frenético y tenso
ritmo de la pieza al mismo tiempo que nos integra en la obra a los propios artistas, y por lo tanto subraya y enfatiza una vez más la sensación de estar observando una representación.
Police Training (2011), a diferencia de Últimas Palabras es un proyecto colaborativo donde los artistas son participantes de un taller que se plantea como
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Figura 1 ∙ Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, “Ultimas palabras”,
2013. Video still. Fuente: www.parallelports.org
(Imagen reproducida con la autorización de los artistas).
Figura 2 ∙ Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, “Ultimas palabras”,
2013. Video still. Fuente: www.parallelports.org
(Imagen reproducida con la autorización de los artistas).
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Figura 3 ∙ Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, “Ultimas palabras”,
2013. Video still. Fuente: www.parallelports.org
(Imagen reproducida con la autorización de los artistas).
Figura 4 ∙ Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, “Ultimas palabras”,
2013. Video still. Fuente: www.parallelports.org
(Imagen reproducida con la autorización de los artistas).
Figura 5 ∙ Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, “Ultimas palabras”,
2013. Video still. Fuente: www.parallelports.org
(Imagen reproducida con la autorización de los artistas).
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un experimento sociológico. En él se les insta a formar parte de un curso de
técnicas de interrogatorio, donde poner en práctica mediante juego de roles las
capacidades de cada participante para hacer uso de esta técnicas.
En este mismo taller se anima a cada participante artista a que aplique los
conocimientos a su practica personal a través del estudio y análisis de literatura pertinente al caso. De este modo podríamos decir que Police Training es
una especie de preludio a Últimas Palabras, ya que en ella los artistas empiezan a mostrar interés por los entresijos del lenguaje, por la estructura invisible
que lo sustenta y su capacidad para erigirse como herramienta discursiva del
poder. Ahondar en la capacidad del lenguaje para perpetuar y transmitir los
lugares simbólicos del poder, metamorfosearse y desdibujar las fronteras entre
la representación, el discurso y lo textual.
Así pues este proyecto participativo de carácter colaborativo se formaliza
mediante el registro de unas fotografías del proceso. Su interés reside en el capital simbólico personal que cada participante se lleva con lo que, además de ser
el germen para proyectos posteriores, en él los artistas se enfrentaron por primeara vez a la experiencia de abordar una propuesta experimental procesual de
corte sociológico y su relación con la construcción del lenguaje.
Hemos de subrayar que, a pesar de que formalmente se resuelven de modo
muy distinto, y de que en ninguno de ellos dos se establece ningún tipo de juicio o posición moral, las lógicas que operan en uno y otro son similares y por lo
tanto se establecen una suerte de sinergias y de implementaciones entre uno y
otro proyecto. Así una y otra propuestas se enriquecen mutuamente y establecen un dialogo en el cual se muestra claramente el interés de estos dos artistas
por mostrar el engranaje performativo y de representación de las dialécticas del
poder. De este modo, operar en el seno del lengua del poder, en sus discursos,
performar la violencia del discurso, termina por convertirse el la forma de desnudar el discurso de la violencia.
Conclusiones

En los cuerpos de trabajo analizados nos encontramos con algunas de las líneas
maestras de la investigación artística de Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum.
De este modo, Police Training (2011), pone de manifiesto el interés de los
artistas por trabajar desde la colaboración y su búsqueda de una inserción de
sus trabajos en el devenir real de los acontecimientos del presente. En este
caso, el contexto es su actividad en el seno del colectivo Social Experiment.
Así, por medio del proyecto Police Training, Jaio y van Gorkum revisan los
comportamientos asumidos en las prácticas policiales interrogatorias,

203
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Figura 6 ∙ Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, “Police Training”,
2011. Vista del taller. Fuente: www.parallelports.org
(Imagen reproducida con la autorización de los artistas).
Figura 7 ∙ Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, “Police Training”,
2011. Vista del taller. Fuente: www.parallelports.org
(Imagen reproducida con la autorización de los artistas).
Figura 8 ∙ Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, “Police Training”,
2011. Vista del taller. Fuente: www.parallelports.org
(Imagen reproducida con la autorización de los artistas).
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propiciando que cada uno de los participantes tenga que aplicar lo aprendido tanto en el rol de quien pregunta como el de quien es preguntado. Del
mismo modo, el carácter práctico y teórico del curso implica que cada integrante del grupo tenga que reinventarse, colocarse en el lugar del otro, y al
mismo tiempo pueda verse proyectado en los comportamientos y actitudes
de sus iguales. Por otra parte, la proximidad para con los instructores policiales, y la convivencia de la totalidad de los asistentes al taller en un contexto
de temporal aislamiento que genera una sensación de proximidad y confianza, hace surgir contradicciones e incertidumbres impensables en otras
circunstancias, construyendo una inmejorable ocasión para el aprendizaje.
Consideramos de interés señalar que ésta fue la respuesta de los artistas a
una invitación para organizar un workshop práctico con estudiantes de arte.
Las implicaciones en cuanto a posicionamiento político de los artistas resultan evidentes, mas son expresadas además de manera muy certera por Elke
Uitentuis – una de las componentes de Social Experiment , cuando afirma "I
want to understand the world and make it better" (Iratxe Jaio + Klaas van
Gorkum, s/d), considerando, por supuesto, el arte como una vía perfectamente idónea desde la que afrontar ese deseo.
Por su parte en Últimas Palabras (2013) el ejercicio de re-enactment posibilita que adquieran una nueva dimensión y resonancia las palabras pronunciadas por Astiz, trascendiendo su propia adscripción geográfica y convirtiéndose en paradigmáticas de las constantes negaciones y ocultamientos a los que somos sometidos y sobre los que se escribe la historia. Si, como
ciudadanos, tenemos siempre la sensación de no llegar hasta el fondo de las
cuestiones espinosas, de que nunca podremos conocer en su totalidad la verdad de tantos acontecimientos, el discurso de Astiz nos pone frente a frente
no solo con el hecho de la negación sino con la insolente tergiversación del
discurso que termina –o lo pretende- haciendo ver al acusado como héroe
sacrificado, sometido a la persecución y víctima de la conspiración. Una
argumentación a la que, desafortunadamente, desde diferentes contextos,
hemos sido habituados.
Aquí los artistas Jaio y van Gorkum nos ponen cara a cara con la realidad de la eficacia del discurso, y nos transportan de manera indirecta hacia
las herramientas que la propiciaran en la situación original. Una buena
expresión, buena oratoria, colocar el énfasis en el lugar apropiado de la
frase, acompañarlo con los gestos adecuados, con una correcta colocación
de las manos y de todo el cuerpo, he aquí los instrumentos del engaño y la
persuasión. Sin embargo en su trabajo, todas estas herramientas quedan
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desmanteladas por medio de la repetición hasta el desnudamiento de la
estructura, y la referencia a la propia realidad preformativa del acontecimiento. Su trabajo nos prepara y nos pone alerta, nos advierte acerca de lo
que quizá ya sabemos, que debemos buscar detrás o bajo la superficie de
todas esas estratagemas, que debemos estar alerta y cuestionar los imperativos de esas representaciones.
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Resumo: Las instalaciones de Juan Muñoz se

Abstract: The installations of Juan Muñoz stand

distinguen por la recuperación de la estatuaria
bajo un enfoque alegórico, materializada en un
abanico de figuras sometidas a estrategias de
despersonalización, cuyo análisis en relación
a su imagen y disposición escénica explica el
cuestionamiento de la propia identidad en el
receptor. Las expectativas de auto-reconocimiento derivadas del aparato de representación teatral convencional son problematizadas
reflejando una identidad múltiple, fragmentada y extrañada.
Palavras chave: despersonalización / estatuaria / teatralidad / auto-reconocimiento.

out for the recovery of the statuary under an allegorical approach, embodied in a range of figures
subjected to depersonalization strategies, whose
analysis in relation to their image and scenic staging, explains the questioning of identity in the
receptor. Self-recognition expectation, derived
from conventional theatrical representation device, becomes problematic by reflecting a multiple,
fragmented and strange identity.
Keywords: depersonalization / statuary / theatricality / self recognition.

1. Figuración Alegórica: Humanoides Muñozianos

La reinterpretación de la estatuaria en obra de Juan Muñoz podría asumir el
sustantivo transversal de humanoide en la medida en que, aproximándose a la
imagen del humano, jamás llega a alcanzarla plenamente, concitando en el orden de semejanza un grado simultaneo de diferencia. En este sentido, Muñoz
pasó gran parte de su actividad creadora en busca del que denominó grado cero
de la figura humana, esto es, una imagen que se distanciara tanto del retrato
como de la abstracción en los términos escénicos emprendidos por Giotto, tal y
como afirmaba el propio Muñoz en conversación con James Lingwood:
[...] cuando ves la obra de Giotto, ves la misma cara repetida casi idénticamente. La
Virgen María siempre es la Virgen María, no una madre en concreto, Cristo siempre es
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Juan Muñoz (Madrid, 1953-2001), artista que trabajó en una variedad de medios
como dibujos y grabados hasta piezas radiofónicas, pasando por realizaciones
escénicas, y, muy especialmente, esculturas e instalaciones, se cuenta entre los
componentes de una nueva generación de escultores europeos que, frente a la
abstracción previa dominante, recuperó a partir de los 1980’s la figuración humana desde parámetros contemporáneos.
El halo de anonimato que proyectan sus figuras antropomorfas, tanto a nivel
individual -en relación a sus propiedades de configuración e imagen- como en
su dimensión escénica -inscripción de forma individual o conjunta en un espacio de carácter escenográfico- constituye una de las características más significativas de una obra reiteradamente tildada de teatral.
El análisis de las tipologías de figura planteadas en el conjunto de su creación –la elaboración de una suerte de gabinete de personajes típicamente
muñozianos- bajo parámetros de imagen –reconocimiento de una fisionomía
individualizada y en relación a determinados horizontes de figuración- como
de puesta en escena –enmarcado espaciotemporal, disposición de un lugar para
la mirada y de las figuras en escena- ha permitido dilucidar las estrategias de
despersonalización implicadas así como los efectos emocionales y de sentido
que sobre la identidad del/la receptor/a son proyectados.
Las conclusiones alcanzadas han requerido del estudio del proceso perceptivo que secunda el reconocimiento fisionómico con objeto de explicar cómo
se obstaculiza o impide la identificación, así como de la puesta en relación con
horizontes de figuración histórico-artísticos y cotidianos que desencadenan
determinadas expectativas en el/la receptor/a.
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Cristo, no una abstracción. Se les despersonaliza, convirtiéndoles de alguna forma, en
irreales […]. Creo que si pudiera crear una figura que fuera igual de inexistente, podría
trabajar un millón de años. No es que quiera crear un símbolo, más bien es una imagen
definitiva. (Muñoz 1996: 62)

Las resoluciones conceptuales y formales a dicha aspiración abarcan desde tallas toscas o terracotas modeladas a modo de hieráticos kurois; muñecos
articulados, fragmentados o disfuncionales; enanas y enanos de frente o de espaldas a su propia imagen; siluetas y sombras; roles relacionados con las variedades como bailarinas o figuras colgantes; hasta tipos genéricos con su mitad
inferior esférica –a modo de tentetieso — sin pies o facciones diferenciables así
como tipos étnicos árabes y orientales.
De esta forma, nos topamos con formatos de estatuas o personajes que, siguiendo el giro textual en arte, movilizan el horizonte de conocimientos y experiencias del/la receptor/a-lector/a para desencadenar la rememoración de
imágenes reconocibles que remiten a tipologías de figuras procedentes bien
de la historiografía artística –personajes absortos y solitarios de los cuadros de
Seurat, estatuaria griega, mitos y metáforas alusivas al parecido icónico como la
silueta o el reflejo en un espejo perfectamente fraguado, etc.- o bien a sustitutivos o modelos de humano que registran una desviación de la imagen normativa
-una suerte de estética de lo anómalo—, así como personajes próximos al mundo del espectáculo.
La ostentación de su carácter de signo que, exento de referente específico
en la realidad y diferenciado del símbolo gracias una neta desvinculación entre
significado y significante, evidencia su condición de sustitutivo perteneciente
al orden del lenguaje visual, apuntando a la figuración alegórica característica
del arte posmoderno expuesta por Craig Owens (Wallis, 2001).
2. Estrategias de Despersonalización

Las estrategias empleadas para evitar la identificación de la figura como individuo único, para conseguir una imagen despersonalizada que se erige en alegoría de la alteridad, abarcan desde el empleo de técnicas de representación
distanciadas del realismo — la distorsión de facciones manteniendo la semejanza global propia de la caricatura, talla y modelado de baja iconicidad o la reducción de detalles de sombras y siluetas — , hasta el empleo de imágenes que
se reivindican como sustitutivo del humano o técnicas de enmascarado.
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Figura 1 ∙ Juan Muñoz, Mirando al Mar I (detalle), 1997.
Resina de poliéster, cartón y espejo. Exposición “Juan Muñoz.
Una retrospectiva”, 2009, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid.
Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Juan Muñoz, Escena de Conversación (detalle),
1994. Bronce. Exposición “Juan Muñoz. Una retrospectiva”,
2009, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Fuente: propia.
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Figura 3 ∙ Juan Muñoz, Enano con tres columnas (detalle),
1988. Terracota. Exposición “Una retrospectiva”, 2009,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Fuente: propia.
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Centrándonos en estas últimas, si los procedimientos de ocultación de las
facciones faciales mediante objetos se llevan a cabo por interposición de cestas, bolsas o máscaras — véase la pieza Mirando al Mar I (Figura 1) — e incluso
eliminando la mitad superior del esquema corporal de la figura, y con ella el
rostro, también detectamos estrategias de enmascaramiento derivadas de las
facciones representadas.
En este sentido cabe destacar que Muñoz se vale de un mecanismo de reconocimiento fisionómico descrito por E. H. Gombrich como máscara mediante el
cual se recurre a la identificación de la persona basándose en un sólo rasgo muy
significativo que, además, impide el mecanismo alternativo de identificación
detallado de la cara, fundamentado en una cantidad ingente de información
variante e invariante inscrita en cada rostro particular. Es el caso de las facciones propias de las figuras orientales que conforman piezas como Many Times,
cuya dominante étnica dificulta o impide un reconocimiento individualizado
de cada una al/la receptor/a occidental. El proceso es similar para lo/as enano/as, con sus características morfológicas propias y diferenciadas del humano
normativo. Una expresión facial tendente a lo grotesco como risas desaforadas
o gritos también puede distorsionar la apariencia reconocible desde factores
variables llegando a tornar la sonrisa en máscara social.
Estos humanoides son presentados en el seno de un contexto que responde
a la concepción escénica del espacio en artes figurativas apuntada por Jacques
Aumont, que, emprendida por Giotto como predecesor de la perspectiva, plantea la unidad de los cuerpos en el espacio.
Muñoz comenzó componiendo escenas en que la convivencia de varias figuras en un mismo ámbito espacial no hacía más que subrayar la introspección
de cada una de ellas, derivando con el transcurrir de los años en planteamientos
de corte más relacional. Entre las escenas de varias figuras son frecuentes los
desdoblamientos, pudiendo materializarse, por ejemplo, mediante una iluminación dramática que simula poner en relación a la estatua y su sombra -como
en el caso de las confidencias que cerca de la pared parece compartir la sombra con la estatua que la genera en Sombra y boca- o duplicando la propia figura
–como en Enano Doble donde el que aparece en pie podría querer emprender
una marcha en sentido opuesto al que permanece sentado-. En ambos casos, la
similitud y cercanía entre las figuras que conforman la pareja sugiere el desdoblamiento de un solo individuo.
En los casos en que se incluye un número mayor de figuras con sólo ligerísimas variaciones en una línea común de semejanza, la uniformidad en el
vestuario, altura, rostro, etc. no hace sino reforzar las dificultades de identifi-
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cación elevando a la ene el efecto de despersonalización y desorientador en el/
la espectador/a.
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3. Teatralidad y Expectativa de Auto-reconocimiento

Así, la teatralidad en las piezas de Muñoz supera la noción de falsedad para
aludir al aparato de representación teatral convencional asentado en occidente
desde la Grecia de la Antigüedad hasta nuestros días, habiéndose extendido a
campos artísticos varios. Un esquema de convenciones que promueve la idea
de ficción como reflejo especular de la realidad, despertando la expectativa de
identificación del /la espectador/a con los personajes, especialmente cuando el
tamaño de las figuras es ligeramente inferior al 1:1, tal y como puede apreciarse
en la Escenas de Conversación (Figura 2).
La multiplicidad de personajes en una escena común o la figura única enfrentada a un espejo tiene su proyección en la concepción subjetiva de una mirada que ve impedido el reconocimiento de sí mismo/a como el sujeto unificado, centrado y estable que la modernidad había promulgado y que permanece
en el inconsciente colectivo. Así, los modelos de identidad en que se pone de
relieve el diálogo interno — Batjin — o la visión de la identidad en relación a la
alteridad — Lévinas — cobran actualidad en la obra de Muñoz, rompiendo con
el canon normativo de unicidad y estabilidad. Por un lado se interpela y moviliza la búsqueda del auto-reconocimiento planteando una escena que remite al
marco teatral tradicional mientras, por otro, se rechaza la identificación por la
distorsión y multiplicidad detentadas por las diferentes imágenes propuestas,
que terminan funcionando para la mirada “como un espejo que no puede reflejar” (Muñoz 1996: 62).
4. Identidad Múltiple, Fragmentada y Extrañada

La ruptura de las certezas alusivas a la propia identidad deriva en un efecto
emocional intenso que no pretende en absoluto satisfacer a la mirada. En ocasiones, en aras al auto-reforzamiento, determinadas personas gustan de observar a los llamados freakies, humanos con deformidades o rarezas en exposición
grotesca, fenómeno que podemos observar desde los más antiguos espectáculos ambulantes hasta la parrilla televisiva actual. Pero cuando aparecen en
contextos y actitudes similares a las de los normativos ¿qué sensación despiertan? el motivo que apunta Juan Muñoz para la elección del enano como figura
humana en su obra –véase el Enano con Tres Columnas (Figura 3) — subraya la
emoción de la extrañeza:
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Al crear al enano, no me interesaba su presencia física; no era un problema de tamaño,
más bien era una referencia a una sensación de extrañeza. […] Cuando estoy con un
enano me siento incómodo, no sé por qué puesto que no es mi culpa, pero me siento
raro. (Lingwood 1996: 123)
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Conclusión

En consecuencia, la imagen alegórica del humano anónimo que Muñoz introduce en sus escenas concita la concurrencia entre valores en oposición que
despliegan expectativas relativas a las convenciones escénicas que derivan
en deseo frustrado de auto-reconocimiento apaciguador de la mirada. Muñoz
despliega un amplio repertorio de estatuas despersonalizadas que sitúa en un
espacio escénico arrojando como reflejo una identidad múltiple, fragmentada
y extraña.
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Cabello & Ana Carceller shown at the 56th Venice
Biennale (2015). In it, according to the curatorial
proposal, the artists refer to the figure of Salvador
Dalí. The project crystallized in an instalation
that includes both a video and the presentation
of certain items, quotes and symbolic objects that
structure the audiovisual frame. Thus, referring
to the enigmatic relationship of the artist with the
mysterious Amanda Lear, Cabello & Carceller
display multiple references that refer to the construction of identity and the political capacity of
the drag as a space for the realization of dissent.
Keywords: Cabello-Carceller / 56th Venice Biennale (2015) / the drag is political / dissent /
gender / identity.

Introducción

Las artistas Helena Cabello y Ana Carceller alientan desde su trabajo, posicionamientos críticos desde los que tratan de contrarrestar la capacidad inmovilizadora de los discursos con los que, desde las esferas de poder, se nos inculca la
desconfianza en nuestras propias capacidades y se nos orienta hacia la inacción.
En este sentido, sus obras constantemente nos recuerdan que la realidad puede
ser otra, al tiempo que nos hacen ver que es necesaria nuestra implicación activa
para que dicha posibilidad se vea materializada.
Resulta significativo que ambas simultaneen su trabajo como artistas con la
docencia universitaria; de este modo, se autodefinen como “académicas y artistas
visuales” (Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museo, s/d). Asimismo,
sus investigaciones se formalizan en infinidad de formatos, más allá de la producción de objetos artísticos y su exhibición, lo cual incluye una amplia actividad
comisarial, así como la constante publicación de textos desde los que extienden
y desarrollan las cuestiones fundamentales presentes en su obra (audio)visual.
De su producción de los últimos años, quisiéramos subrayar varios rasgos esenciales: la idea de performativización del género, en el sentido de las teorías de Judith
Butler y Eve K.Sedgwick. La deconstrucción y reenunciación de imaginarios, siendo
especialmente relevantes, en este sentido, sus revisiones de las tipologías surgidas
de las estructuras cinematográficas. La idea de trabajo en proceso, que permite que
sus desarrollos se fundamenten en periodos de investigación no acotados temporalmente y susceptibles de proporcionar resultados distintos a lo inicialmente previsto.
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Abstract: This article refers to the work of Helena

Helena Cabello & Ana Carceller mostrado en
la 56 Bienal de Venecia (2015). En él, según propuesta comisarial, las artistas se refieren a la figura de Salvador Dalí. El proyecto cristaliza en
una instalación que comprende tanto un video
como la presentación de ciertos elementos, citas y objetos simbólicos que estructuran la trama audiovisual. Así, aludiendo a la enigmática
relación del artista con la misteriosa Amanda
Lear, Cabello & Carceller despliegan múltiples
referencias que remiten a la construcción identitaria y la capacidad política de lo drag como
espacio para la realización de disidencias.
Palabras clave: Cabello-Carceller / 56 Bienal
de Venecia (2015) / lo drag es político / disidencia / género / identidad.
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Resumen: Este artículo se refiere al trabajo de
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Y, por último, la idea de archivo, esto es, la cita y reelaboración, con proyección de
futuro, de trabajos anteriores de otros y otras artistas y teóricas.
La mayor parte de estos aspectos distintivos se encuentran presentes en el
trabajo que nos ocupa, llamado El estado de la cuestión, un ensayo performativo.
En él todos y cada uno de estos elementos adquiere una dimensión determinada
que contribuye a añadir nuevos matices a una trayectoria de investigación que se
consolida en cada una de las nuevas experiencias que las artistas nos proponen.
Objeto de estudio

El Estado de la cuestión, un ensayo performativo forma parte de la muestra comisariada por Marti Manem para el pabellón español con ocasión de la bienal
de Venecia y comparte espacio con propuestas de Pepo Salazar y Francesc Ruiz
bajo el genérico titulo de Los sujetos. En ella se pretende abordar de un modo
desinhibido y personal, la figura del artista español Salvador Dalí.
Enmarcada dentro de este proyecto colectivo, la propuesta de las artistas Cabello
& Carceller se muestra como una instalación seccionada en dos habitaciones. En
la primera de ellas se puede observar el audiovisual proyectado sobre la pared y
acompañado por un dispositivo que alude al tablado, a la peana, al carácter representacional y teatral de la acción performativa que en ella se muestra. En la segunda
habitación se muestran el conjunto de objetos que son parte tanto de los referentes
que las artistas han abordado para la ejecución de la pieza, como del imaginario
personal que las protagonistas van desplegando a lo largo del video. La muestra,
dividida espacialmente entre estas dos habitaciones, crea constantes alusiones
entre los referentes y piezas que se muestran en uno y otro espacio.
Centrándonos en la pieza Audiovisual, en el video de carácter performativo, pero con
inminentes matices que aluden a la ficción como espacio representacional, hay ciertos
aspectos destacables que inevitablemente apelan al espacio expositivo que lo alberga.
El espacio del pabellón de España en la bienal se convierte en excusa y eje donde la
acción performativa se despliega. El audiovisual resulta doblemente site specific; por un
lado, porque la propuesta fue expresamente creada para ser expuesta allí, pero también
porque la acción performativa ficcionada que en ella se muestra fue grabada allí mismo.
El espacio del pabellón español, pasa de ser un mero contenedor a formar parte
del contenido de la propuesta de las artistas. La apuesta de las autoras por haber
llevado a cabo la pieza en ese espacio y en el tiempo suspendido entre muestra y
muestra, toma especial relevancia y pasa a ser significativa en la constitución de
sentido del audiovisual, donde el contendor se convierte en un objeto simbólico
que permite apelar a la reflexión, a la crítica y al cuestionamiento de las actitudes
que las democracias mantienen sobre identidades disidentes.
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Figura 1 ∙ Cabello Carceller, “El estado de la cuestión, un
ensayo preformativo”, 2015. Vista de la instalación Sala
Principal, pabellón español de la Bienal de Venecia. Fonte:
Cabello / Carceller (2015a). Imagen reproducida con la
autorización de las artistas.
Figura 2 ∙ Cabello Carceller, “El estado de la cuestión, un
ensayo preformativo”, 2015. Vista de la instalación, espacio
dos, Pabellón Español de la Bienal de Venecia. Cabello /
Carceller (2015a). Imagen reproducida con la autorización
de las artistas.
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Figura 3 ∙ Cabello Carceller, “El estado de la cuestión, un
ensayo preformativo”, 2015. Video still. Cabello / Carceller
(2015a). Imagen reproducida con la autorización
de las artistas.
Figura 4 ∙ Cabello Carceller, “El estado de la cuestión, un
ensayo preformativo”, 2015. Video still. Cabello / Carceller
(2015a). Imagen reproducida con la autorización
de las artistas.
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El proyecto articula así una reflexión y una mirada crítica sobre los sujetos excluidos, y su papel en las democracias europeas que hoy más que nunca se muestran
en declive. Democracias puestas en jaque, donde solo los sujetos en construcción y
las identidades no nucleares son capaces de construirse desde un posicionamiento
personal, y por lo tanto son capaces de producir un cuestionamiento de las macro
políticas de las naciones, que perpetúan una y otra vez las prácticas de exclusión
que operan en el seno estructural de las llamadas democracias.
El resultado audiovisual de la performance de ficción, se estructura en cinco
actos en los cuales los distintos personajes van desplegando sus inquietudes y a
su vez sus estrategias para afrontar dichas imposiciones estructurales. Ellas son
los que entre acto y acto van desarrollando un espacio para la construcción y significación de los sujetos. Para ello en los distintos actos cada uno de ellos va mostrando objetos simbólicos relevantes para el personaje que dan título a cada uno
de los actos. Objetos que, a modo de notas al pie, despliegan el poder de alusión y
referencia a un pasado cercano, a una posición en lo personal y lo político. Objetos
que aluden a situaciones personales como; el cuadro del mar bravo — que alude a
la frontera y al viaje hacia un nuevo futuro, una flor de porcelana, el anillo con la
inscripción “resiste”, o la foto en blanco y negro donde se muestra la imagen de
tres personajes caminando con seguridad y certeza hacia “un futuro”.
Por otro lado, podemos encontrar fuertes guiños a la noción de espera y de
latencia, a la que también se señala con el espacio escogido, el cual enfatiza su
presencia en el audiovisual mostrando a los distintos personajes en un estado de
tránsito, en espacio temporales suspendidos, donde se nos hace creer que están a
la espera de una entrevista de trabaja o de un casting. Intersticio temporal donde,
por otro lado, las identidades se van construyendo y desplegando hasta llegar al
acto final en el cual, y con un guiño al musical, se mostrarán como un auténtico
misterio. Así pues, lejos de un stand by, la espera se muestra como un espacio temporal donde lo significante acontece, donde es posible establecer el encuentro entre
sujeto y subjetividades, entre lo periférico y lo asumido. La espera se erige como
el único lugar habitable en “estas blandas democracias avocadas a la melancolía”
(como mencionan las propias autoras (Cabello / Carceller, 2015b).
La elección de los actores, como suele ser habitual en estas creadoras (actores
amateurs) posibilita que la estrategia de interpretación se vaya desarrollando de
un modo orgánico, consiguiendo así que la articulación entre los distintos actos
que configuran la pieza audiovisual, produzcan un efecto de extrañamiento, en el
sentido Brechtiano, un territorio ambiguo entre el salto temporal y la anacronía,
permitiendo que los actores/ performers de la ficción encuentren una brecha desde
donde poder integrar sus aportaciones y sus experiencias propias implementando el
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Figura 5 ∙ Cabello Carceller, “El estado de la cuestión, un
ensayo preformativo”, 2015. Video still. Cabello / Carceller
(2015a). Imagen reproducida con la autorización
de las artistas.
Figura 6 ∙ Cabello Carceller, “El estado de la cuestión, un
ensayo preformativo”, 2015. Video still. Cabello / Carceller
(2015a). Imagen reproducida con la autorización
de las artistas.

Conclusiones

El estado de la cuestión ofrece un recorrido ficcionalizado a través de las identidades
de cuatro actores-actrices ejecutantes que han sido invitados a construir el ser que
interpretan desde sus propios recorridos personales. De este modo presentan y representan al mismo tiempo el carácter al que dan cuerpo, asumiendo en un sentido
situado el carácter performativo de la construcción identitaria y su visibilización.
Todos ellos hablan desde la consciencia de la importancia de la aceptación “de
unos géneros siempre indefinidos y [a] la ruptura de las fronteras impuestas sobre
ellos” (Cabello / Carceller, 2015c). Todos ellos terminan compartiendo reflexiones
y vivencias expresando una consciencia política fundada en sus personales trayectorias vitales, que a su vez los aproximan y les permiten fortalecerse mutuamente.
Al mismo tiempo, las artistas se sirven del entrecruzamiento y la reapropiación de
referencias a diferentes discursos, como las investigaciones surrealistas, concretadas, en
este caso, específicamente, en la pieza Un Perro Andaluz — de autoría compartida Luis
Buñuel/Salvador Dalí –, o las rupturas formales godardianas y sus equivalentes ideológicos, traídos a su obra por medio de la cita al baile que tiene lugar en el film Banda Aparte.
Referentes que, junto con el sustrato de pensamiento de Bao Ninh, Franz
Kafka o Carla Lonzi — recuperados a veces por medio de la réplica en el interior
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trabajo actoral y enriqueciendo el resultado final, estableciendo resonancias discursivas con lo real. Para ello, las artistas hacen uso del recurso de disociar la imagen y
el sonido. Recurso formal que utilizan en diversas de sus propuestas y que además
de convertirse en rasgo estilístico, les permite enfatizar la naturaleza no profesional
de los actores, a la vez que se potencia la idea de ficción del acto performativo.
La segunda habitación se configura como un espacio más destinado a albergar el
plano objetual del proyecto. En ella se muestran tanto los referentes de la propuesta,
en formato de archivo, a través de dispositivos expositivos que crean reminiscencias
al ámbito antropológico, y los objetos simbólicos que los personajes portan en el
video. Así pues se construye un espacio que hace converger el pasado referencial y
el detritus de la acción con el futuro proyectivo de sus articulaciones y resonancias,
haciendo que las referencias sean proyectadas como flechas hacia el horizonte del
futuro, y se establezcan como único modo para poder construir una relectura de la
cuestión del sujeto desde los márgenes, desde las historia y las vivencias personales.
El resultado de la propuesta es tan contundente que consigue que los territorios
de lo simbólico, lo ficticio y lo real friccionen entre sí, en un acto performativo
donde la ficción se encuentra con su poder constructivo y se exploran los referentes
del pasado cercano, erigiendo sobre ellos un nuevo tiempo capaz de agrietar el
presente y postular una resolución de la historia reciente.
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de la obra misma, nuevamente godardiana — enfatizan, multiplicándolo, el poder
de sus propuestas. Todas las personas citadas, de diferentes modos, ponen de
manifiesto la importancia y el valor de la diferencia.
Es este sentido en el que Cabello / Carceller retoman — en relación al hilo
conductor curatorial — la figura de Salvador Dalí. Para ellas es un punto de partida
del que rescatan determinados rasgos. En particular se interesan por los enigmas
acerca de la sexualidad de este artista, y, vinculado a ellos, el momento específico
de su relación con la artista Amanda Lear.
Así, se apropian de un tema musical de ésta última y con él construyen un momento
de especial plenitud en el audiovisual. En él los / las protagonistas, desde el formato
del musical, reivindican la ambigüedad y el misterio en torno a la sexualidad, consiguiendo una especial intensidad, un momento de energía compartida, de contagiosa
potencialidad expansiva, que directamente alcanza a espectadores y espectadoras.
Por otro lado, de entre los diferentes objetos con los que nos involucran de
manera directa, reconocemos — pues las artistas los vienen empleando desde
tiempo atrás (Cabello & Carceller, 2005) — el valor que se concede a la pancarta, en
la que se formalizan las “estéticas transitorias, aunque no por ello menos eficaces,
de los momentos de cambio revolucionario” (Cabello / Carceller, 2015b) y la cualidad de sujetos imprevistos (Cabello / Carceller, 2015b) de las cuatro protagonistas.
De este modo, la pancarta recoge y sintetiza de un modo que no deja fisuras a la interpretación una de las ideas primordiales que atraviesa todo el audiovisual, la afirmación inequívoca de que “el drag es político”. Con ella las
artistas subrayan el valor del espectáculo como espacio para la realización de
las disidencias en la constitución de las subjetividades. Como lugar en el que
travestirse supone probar y probarse nuevas identidades superando las lógicas
limitadoras y coercitivas que se nos imponen desde los órdenes hegemónicos.
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Resumo: O artigo apresenta dois recentes tra-

Abstract: The article presents two recent works of

balhos do Corpos Informáticos, um coletivo de
artistas que se constitui também como grupo
de pesquisa ligado à Universidade de Brasília.
A apresentação e a reflexão sobre tais trabalhos
proporcionam o conhecimento de alguns princípios que norteiam as proposições do grupo e
seus questionamentos sobre a natureza da arte.
Palavras chave: corpos informáticos / iteração / proposição artística.

Corpos Informáticos, a collective of artists that
also constitutes itself as a research group attached
to the Universidade de Brasilia. The presentation
and reflection on such works provide the knowledge of a few principles that guide the group’s proposals and its questions about the nature of art.
Keywords: corpos informáticos / interaction /
artistic proposition.
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Introdução

Uma arte de ocupação do espaço público seja ela da rua ou da Internet, consistindo, dentre outros princípios, como uma maneira de criar um paradoxo
entre a realidade mecanizada e uniformizadora. Este é um dos fios condutores
do processo de criação e ação do grupo Corpos Informáticos, surgido em 1992,
coordenado pela artista, professora e pesquisadora Bia Medeiros.
Segundo sua coordenadora, o grupo nasce do entendimento de que a performance possui a potência de estar em relação. A ação coletiva com o outro
forma grupo e nisso é sincrônico. Necessita-se, porém, da diacronia, da subjetividade do outro em diálogo para que a desejável percepção em complexidade
ocorra. A percepção dos vários afectos e como estes se integram na ação geram
uma organicidade desejável à experiência artística.
Como coordenadora do Grupo Corpos Informáticos, esta é, então, minha primeira
afirmativa: grupo = organismo = corpo formado por diversos corpos sem órgãos que
reunidos vivem em uma unidade orgânica. (Medeiros, 2013: 3)

Desde seu início, o grupo foi formado por diferentes corpos, vinculados ou
não ao programa de pós-graduação do Instituto de Arte da Universidade de
Brasília. Atualmente, o grupo é composto por Ayla Gresta; Bia Medeiros; Diego
Azambuja; João Stoppa; Maria Eugênia Matricardi; Mariana Brites; Mateus de
Carvalho Costa; Natasha de Albuquerque; Rômulo Barros, mas também daqueles que o próprio grupo chama de ‘corpos expandidos’ os “sempre queridos iteratores; exCorpos Informáticos ou simplesmente admiradores: Bianca Tinoco;
Kamala Hamers; Márcio H. Mota; Tiago Moria; Victor Valentim entre outros.”
(Medeiros, 2015: 1473)
1. Sobre o Corpos

O Corpos Informáticos funda-se na Universidade de Brasília, como grupo de
pesquisa, coordenado pela profª Drª Maria Beatriz de Medeiros. Realiza, portanto, não somente as experimentações e práticas artísticas como performance, vídeo-instalação, web art, teleperformances, mas também empreende a
construção de um corpus teórico sobre arte e ação. Uma importante ideia sobre a qual o grupo cultiva seu trabalho é a percepção de que o tempo atual se
desenrola como uma ‘era dos dobramentos’, referindo-se às camadas do cotidiano, incluso o ciberespaço. As diversas dimensões (camadas) que compõem
o cotidiano são percebidas e experimentadas de modo que a ação do grupo e
de cada componente seja provocadora de “retroações, conexões, proliferações,
na fractalização desta infinidade infinitamente redobrada” (Deleuze, 1991: 42).

A “iteração” é a manobra da arte que convida o ex-espectador a se tornar participante,
no caminho do processo, se juntar a ele. Esta frase é um duplo pleonasmo: “iter” é
caminho, processo. Esta arte deixa-se acariciar, tocar-se, machucar-se na ação dos
presentes neste caminhar. (Medeiros, 2013: 3)

Assim, o grupo cria e compõe um corpo teórico sobre iteração, performance,
ações e reações à arte que se distancia e questiona as galerias, sem deixar de
ocupá-las. Sobre este aspecto, é interessante ressaltar que, ao ocupar o espaço
institucionalizado da arte, sejam museus ou galerias, por várias vezes o grupo
monta a exposição em sua abertura ao público, no vernissage. Tal prática
provocativa visa enriquecer a percepção e a sensibilização para o trabalho,
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Tomando como base a figura da voluta, em sua contínua indicação de movimento e complexidade, os com-ponentes (corpos) do grupo realizam ações que
provoquem a configuração de nós (atar, desatar, reatar) com o outro, com o espaço, consigo mesmo.
O grupo possui uma produção artística que se transversaliza da performance à arte tecnológica, atualmente embrenhando-se pelo que o grupo denomina
de “composição urbana”. Elege esta terminologia uma vez que, segundo seu
pensamento, os termos intervenção ou interferência remetem à implantação
daquilo que não cabe na urbis ou no corpo. As proposições do Corpos Informáticos é de acariciar o cotidiano, experimentando-o e saboreando ações dos
corpos em encontro com outros. “A composição urbana não interfere nem intervém, compõe e decompõe com o corpo próprio, com o corpo do outro, com o
espaço ‘público’, com a internet.” (Medeiros e Abuquerque, 2013: 26)
As ações resultam das proposições performáticas nomeadas pelo Corpos
como ‘fuleragem’, palavra do vocabulário popular que tanto significa algo que
burla e trai, como aquilo que é reles, sem requinte, indigno de confiança. Esse
termo escolhido para denominar as ações, re-vela, re-fere-se, designa o caráter
de criação dinâmica, coletiva, de encontro e de inteira experimentação, sem
método, sem caminho traçado previamente, construindo a composição no presente (‘presentação’) entre os componentes e abrindo-se a todos aqueles que
queiram se envolver (iteratores). O iterator é mais que o espectador, mesmo no
entendimento que o espectador nunca é passivo, pois o olhar é também uma
ação que mobiliza a percepção e afeta. O iterator, ao agir, ‘apaga’ o autor, não se
submete à intenção inicial deste último, mas compõe a invenção. Na iteração,
a autoria do proponente inicial é suspensa: artista e iterator tornam-se ação. A
iteração é a real modificação do trabalho iniciado exercida pelos corpos expandidos, ou seja, por aqueles que não são os componentes do grupo.
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convidando a todos o que ali estão à participação e à ocupação artística.
Nessa perspectiva, os trabalhos realizados pelo grupo, bem como sua elaboração teórica geram ensejos de questionamento e reflexão sobre a natureza
da arte ao ampara-se nas questões cotidianas e no binômio simplicidade/complexidade. Tal elaboração também é construída de modo particular. Os textos
do grupo, em especial de sua coordenadora, são engendrados objetivando (ou
subjetivando) a provocar, a articular, a estampar, o modo como o grupo atua.
Ler um texto do grupo é caminhar nas dobras e vielas de sua ação.
Arte é reflexão? Inflexão, proposição e até despacho. Ela escoa, não se fixa nas paredes.
Derrete o suporte, não suporta. Importa? O suporte, se suporte for, não abraçará
aquilo que deve surgir sem pedir licença no espectador, no expectador (aquele que está
na expectativa) ou no “iterator”. (Medeiros, 2013: 3)

Em sua ação artística, o Corpos Informáticos instiga, trama, revela o seu
corpo e o do outro na relação com as coisas percebidas e que se instituem como
obra na intenção em fazer arte. Nesse processo, ressalta-se o caráter da arte, a
ampliação das possibilidades do fazer artístico e sua forma de pertencer e integrar a realidade.
2. Proposições: Kombeiro e Birutas (e)Vento

A cidade conforma-se, há algum tempo, em um contexto dinâmico, cujo ritmo
de mudanças e transformações, por muitas vezes, impele os indivíduos ao embotamento de suas percepções ou de uma construção de visualidade pela qual
se perde o vigor da subjetividade. Tais processos fazem avançar para um modo
de orquestramento das experiências individuais e coletivas, o que pode fazer resultar em comportamentos e ações associativas e, de certa forma, homogêneas.
Em dois de seus mais recentes trabalhos, o Corpos Informáticos envolve-se com o espaço urbano, criando paradoxos com a realidade e propondo aos
indivíduos transeuntes uma maneira particular de perceber a cidade. O que inicialmente este artigo aborda é a proposição Kombeiro, iniciada em 2011, uma
instalação/composição urbana, composta atualmente de sete kombis coloridas
e desenhadas, implantadas ao longo de uma via rodoviária de Brasília, próxima à Universidade, nas quais também foram plantadas várias espécies nativas
(Figura 1 e Figura 2). O lugar é palco de diversas manifestações do grupo — uma
espécie de atelier aberto — e tornou-se referência de sua produção na cidade.
Às pessoas que passam desavisadas pela instalação, de automóvel pela via
de velocidade ou a pé acessando o Centro Olímpico da Universidade, o Kombeiro causa estranhamento. As carcaças do que foram automóveis estão plan-

A Kombi parada ali na grama é uma casinha, um ninho. As crianças interagem bem
com a proposta. O lúdico que diverte. O elogio da fuleragem. Com(de)posição do lugar
comum e do baixo astral. Composição por muitas mãos. Exposição por muitos pés.
Provocação por muitas bundas. (Medeiros & Aquino, 2012)

O segundo trabalho, intitulado Birutas (e) vento, consiste em uma exposição/evento/ocupação, realizada no ano de 2014 na galeria Espaço Piloto da
Universidade de Brasília, e que se expandiu em outras práticas e proposições do
grupo que alcançaram eventos em outros lugares do país.
A exposição/evento/ocupação Birutas (e) vento contou com exposição do Corpos
Informáticos, cerca de trinta performances ocorreram na abertura (sábado) e
em três terças-feiras de tarde e de noite. Na abertura, a exposição foi montada em
performance: colar imagens, fazer os desenhos na parede, instalar objetos etc. E, nas
terças-feiras, o espaço continuou sendo tomado por performances, fuleragens, 7 seus
resíduos e outras intervenções. Enfim, Birutas (e) vento foi evento-processo, evencesso
procento (Medeiros, 2015A: 1463).
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tadas junto à relva e conjunta às arvores e plantas do cerrado. No mesmo ambiente, uma trilha asfaltada que vai do nada pro lugar nenhum e que também já
foi palco de uma outra composição urbana somente vista em sua totalidade do
alto, em helicóptero, chamada ‘Mar(ia-sem-ver)gonha’.
Uma memória vivenciada que ainda é presente nas pessoas de meia idade
e que pode ser acessada pelas mais jovens em filmes e fotos, é da Kombi como
veículo de uma coletividade afeta às transformações da contra-cultura (o movimento hippie dos anos 60 e as comunidades alternativas surgidas também no
Planalto Central, onde se localiza Brasília, atraídos pelas regiões de natureza
ímpar, como a Chapada dos Veadeiros e a cidade de Pirenópolis). Esta característica do coletivo — não diretamente ao da contra-cultura — e de uma maneira diversa de engendrar as ações pode ser reconhecida nas ações do grupo: “É
como se os artistas reconhecessem a potência de você ser mais de um, de você
ser grupo, de estar no apoio” (Medeiros, 2015B).
As carcaças dos veículos são todas apropriadas pelo grupo, seja pela modificação da forma, seja pelas pinturas, e fixadas em posições diversas. A composição de plantas originárias desse bioma faz refletir sobre a relação do indivíduo
com suas criações — mnemônicas, técnicas, artísticas, políticas, de conhecimento etc — no espaço geográfico e social: um empreendimento construído ao longo
do tempo que faz das invenções as extensões da existência, tanto do indivíduo
como das coletividades. A invenção é um modo próprio de perceber e compor:
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Figura 1 ∙ Kombeiro. Fonte: http://corpos.blogspot.com.br/
Figura 2 ∙ Ayla Gresta, Kombeiro. Fonte:
http://corpos.blogspot.com.br/

Conclusão

Na aproximação ao trabalho do grupo Corpos Informáticos evidencia-se a preocupação de seus componentes em realizar um trabalho que esteja sempre em
processo, ao re-haver, re-ver e re-vigorar aquilo que chamamos de prática artística. Os corpos procuram outros na intenção do encontro, mas também na de
realização. Fugir do encastelamento da autoria para trair as estruturas e com-formar novos caminhos de fazer arte.
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As ações desenvolvidas durante o evento aproximam-se, em algumas ocasiões, de gestos cotidianos como brincar em piscinas com amigos (Figura 4),
realizar uma festa de aniversário, fazer um churrasco (mixurrasco: churrasco
‘mixuruca’, feito com mixuê). São estas ações que interessam ao pensamento
desenvolvido neste texto: as apropriações da realidade realizadas pelos componentes do grupo e que consistem como artísticas, considerando a intencionalidade e o campo de estudo e atuação destes componentes. As ações empreendidas pelo grupo abrem-se à iteração daqueles que se propõem a compor, não
mais espectadores, mas corpos expandidos, ao enfatizar o processo, a ação, a
presença e a experiência e “agrupa as criações que se ancoram nas circunstâncias e se mostram preocupadas de tecer com a realidade” (Ardenne, 2006:15)
Gestos e ações costumeiras realizadas, entretanto, como arte, provocam a
ampliação das percepções sobre a realidade, mas também sobre a natureza do
fazer artístico atual, consiste, portanto, em uma maneira subjetiva de apreender o cotidiano ao tentar desfazer aquilo que está, de certo modo, normalizado
pela rotina. As birutas usadas pelos componentes (Figura 3, Figura 4) dão a pista
sobre o que quer o grupo: deixar o gesto em movimento, se disponibilizar ao
encontro, fluir o pensamento e ocupar a cidade com ela compondo, traindo a
rotina, a normatização e o método.
Tudo que compunha a exposição (vídeos, pinturas, jogos, performances,
fuleragens etc) surgia como uma provocação à estesia — ficar isento ao que ali
estava a se apresentar configurava-se bastante difícil. Assim, tal proposição
produziu um conjunto de trabalhos que se imbricaram com a realidade e não
simplesmente a representavam em grau ilustrativo. Conjugada à experimentação da obra pelo processo de iteração, tanto aos componentes como àqueles
que a eles se juntaram, a possibilidade de desdobramento de pensamento sobre
a simplicidade e complexidade dos gestos e das ações na sincronicidade entre
espaço, tempo e eventos. Nessa perspectiva, provoca-se a reflexão sobre no que
as circunstâncias e os procedimentos cotidianos contribuem na perda ou na
formação de subjetividades, sejam estas individuais ou coletivas.
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Figura 3 ∙ Birutas (e) Vento. Fonte:
http://corpos.blogspot.com.br/
Figura 4 ∙ Birutas (e) Vento. Fonte:
http://corpos.blogspot.com.br/
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Como grupo de pesquisa, o Corpos vem produzindo textos e trabalhos provocadores não só de reflexão sobre seu próprio trabalho e sobre a arte, mas
também da apropriação de um modo de escrever mais afeto às questões da
arte. A escrita reverbera aquilo que o grupo propõe em ação, em performance,
em fuleragem.
A iteração, que inibe o lugar de passividade do espectador, convocando-o
à sensibilidade e, contudo, à criação, anuncia a intencionalidade do grupo de
estar dentro e fora do espaço instituído da arte (galerias e museus), espalhando-se em cada encontro que sua ação pode provocar. O lugar da arte é a rua, o
indivíduo desavisado que se espanta com as gambiarras e transgressões, o transeunte que junta ao movimento: corpos expandidos nos quais a possibilidade
resulta em significação.
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Resumo: Este artigo propõe apresentar o pro-

Abstract: This article proposes to present the

cesso pictórico e operativo do artista visual
Victor Costa, e a forma como este se organiza e desenvolve. Os pressupostos fundadores
do ato criativo do artista no desenvolvimento
de uma obra passam pela e intervenção digital no mapeamento da imagem como estudo
visual, pela repetição e pelo uso do padrão.
O que subjaz à pintura do artista, refere-se à
transferência da imagem feita de luz/píxels
para uma imagem artística elaborado com
pigmentos em atelier.
Palavras chave: processo pictórico / digital /
repetição / padrão.

pictorial and operational process of the visual
artist Victor Costa, and the way it is organized
and develope. The assumptions founders of the
creative act of the artist in developing a work go
through a digital intervention in mapping an
image as visual study, through repetition and
the use of pattern.
What underlies the artist painting, refers to the
transfer of the image/pixels for an artistic image
made with pigments in studio.
Keywords: pictorial process / digital / repetition / pattern.

Introdução

Os pressupostos fundadores deste artigo residem na prática em atelier do
artista Victor Costa – um processo pictórico pessoal de autor, tomado como caso

O que subjaz a obra

A ideia central deste artigo é apresentar o processo operativo do artista visual
Victor Costa. A produção estrutura-se inicialmente na exploração do tema
através da fotografia, depois na manipulação cromática e compositiva com uso
da repetição e padrão em computador e, finalmente, a sua abordagem física e pictórica através do uso da tinta acrílica sobre tela.
A Arte é o reflexo do imaginário da sua época, e em cada momento da história
os artistas produzem as suas obras com as ferramentas disponíveis e atuais da
fase histórica em que se enquadram. No enquadramento atual, as novas tecnologias trazem as novas ferramentas e um infindável mundo de possibilidades para
se produzir, sentir e até ver a arte. É deste universo que Victor Costa retira possibilidades de manipulação através de computador para a sua prática artística.
O computador tem sido, desde a década de 70, motivo de investimentos em
projetos e reflexões, com destaque para o que diz respeito à sua relação com o
homem. Potenciando diferentes formas de comunicação num único suporte, os
objetos vão-se tornando progressivamente mais integrados no universo da multimédia. Este envolvimento tecnológico reflete-se nas capacidades humanas como
outras formas de raciocinar e agir. E a criatividade?
Na procura e reflexão sobre o que fazer, sobre o que criar, Victor Costa vem
a direcionar a sua pesquisa processual para um aprofundamento do pensamento operativo e especulativo centrado numa realidade tecnológica, de forma
a perceber de que forma o processo operativo pode ser manipulado e acelerado
através do computador. Como resultado dessa reflexão e pesquisa, Victor Costa
define uma estrutura digital de trabalho.
Num primeiro momento processa-se o registo fotográfico.
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operativo disponível, com abertura para outros possíveis, ao qual se aliam os conceitos de repetição e padrão, que dele emergem, para questionar, como objetivo
de estudo, o potencial do estudo prévio na criação do produto final evidenciando
a semelhança, a diferença, e acréscimo de sentidos.
Pretende-se evidenciar, desconstruir (apontando vantagens e inconvenientes), e justificar (com potencialidades e condicionantes) a criatividade potenciada pela repetição e pelos meios digitais como meio de estudo de composição.
Tem como finalidade apresentar o potencial do uso da repetição, impulsionada pela manipulação digital e a vontade de criar. A prioridade é conferida à (re)
significação do resultado visual alcançado através das composições manipuladas
digitalmente, um diálogo entre o manipulável e o digital, integrantes de uma
nova atualidade.
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Após o registo de centenas de fotografias esta foi a eleita pelo artista, aquela que
representa melhor o enquadramento e composição necessária ao produto final.
Num segundo momento, a imagem é lançada em Photoshop e manipulada,
explorando as diferentes possibilidades cromáticas e compositivas através do uso
da repetição, padrão, sobreposição de camadas e aplicação de filtros na criação
pictórica a partir dos meios operativos da “composição” digital.
O computador enriquece o processo, produzindo uma imagem (virtual) como
uma dimensão intermediária entre o projeto e a obra final.
A amplitude das possibilidades criadas pelos estudos digitais, possibilita não
só um alargamento de horizontes, mas também a intensificação da experiência. A
imagem manipula-se e multiplica-se, instala-se como um labirinto, com todas as
suas significações por descobrir e que se enquadram em vários tempos e espaços,
tornando a eleição da imagem final uma ação fundamental. Assiste-se a uma
perda de referências pelo excesso proporcionado pela multiplicação de alternativas (a imagem desvincula-se do seu referente à medida que é multiplicada e
alterada), e talvez este seja o seu maior sintoma para construir a sua definição no
campo visual e cognitivo. Esta característica parece ser uma apelativa qualidade
para o desenvolvimento do projeto do artista.
Se nenhuma pintura conclui a pintura, se mesmo nenhuma obra está absolutamente concluída, cada criação muda, altera, esclarece, confirma, exalta, recria ou cria de antemão
todas as outras. Se as criações não são algo adquirido, não é apenas porque, como todas as
coisas, passam, é também porque têm quase toda uma vida à sua frente. (Merleau-Ponty,
1992: 74)

O produto dos estudos desenvolvidos pode ser considerado como mapa processual ou imagens mapeadas. Se para uma exposição com vinte trabalhos o
artista produzir dez estudos digitais para cada um, o universo visual está inevitavelmente multiplicado, tem-se duzentas possibilidades de imagens. Mas apenas
uma das dez, ou vinte das duzentas é o mapa que leva o artista ao seu destino.
Mas como é feita essa seleção? Através do processo pictórico pessoal do
autor, que visa acentuar a importância de um pensamento plástico sistemático
na criação das formas, em intimidade com a racionalização teórica, aí contextualizando a intuição e descoberta de novos significados. Trata-se de colocar
em campo a necessidade de criar uma lógica conceptual e percetiva, criando
sistemas caracterizados por meticulosidade, regularidade e repetição, de forma
a manipular a ordem de entendimento dos diferentes níveis do que se repete,
analisando de que forma eles se apresentam, dialogam ou interagem com a realidade criativa/plástica.
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Figura 1 ∙ Victor Costa, Registo fotográfico no processo
de pesquisa, 2009. Fonte: artista.
Figura 2 ∙ Victor Costa, Estudos digitais, 2009. Fonte: artista.
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Segundo o artista, há uma necessidade de distanciamento temporal, para
depois a escolha se tornar mais natural, baseada nos conceitos de composição,
cromatismo e harmonia que correspondem aos padrões do artista ( que se
baseiam na experiência, no passado e na memória). Os resultados globais afunilam numa nova eleição, nova escolha, trata-se de eleger a imagem que se coloca
na posição da tela em branco, que na soma dos seus processos consiga agregar
as melhores qualidade e variações visuais sugeridas pela repetição, variação e
sucesso na composição.
A repetição revela-se nesta e em toda a obra do artista desde 2007 como
conceito operativo, possibilitando diversas apropriações, e como instrumento,
criando uma imensa variedade de resultados pelo seu uso.
A ideia de repetição é pensada por Victor Costa a partir das noções mais clássicas de série nas artes plásticas para uma expansão contextualizada que afirma
um novo pensamento plástico que não só é resultado das tecnologias digitais,
como intenção assumida e declarada pelo próprio artista.
A utilização de processos repetitivos permite e recorre ao uso da tecnologia para
criar resultados originais. O recurso à repetição neste trabalho é da ordem da ordenação, organização e combinação, e está associado à necessidade de organizar uma
rotina, um quotidiano e, simultaneamente, de rompê-la e fazer surgir algo novo.
A repetição ocorre como método, conceito e prática (aplicação do conceito) e
recurso artístico, sendo elemento integrante da produção e estando patente na
composição da obra final.
Através da formação continuada de imagens, o artista pretende com a repetição responder ao desvanecimento do que é real, no esforço de manufaturá-lo.
A obra Diferença e Repetição, de Gilles Deleuze (Deleuze, 2000), é referência
para o debate e reflexão sobre a repetição, e aproveitada por variados investigadores de diversas áreas do saber. Permanece como obra importante para qualquer alusão à questão. Assim sendo, ao abordar a problemática da repetição na
pintura de Victor Costa (no seu sistema artístico), assenta-se na interpelação de
alguns dos conceitos discutidos e desenvolvidos por Deleuze.
Deleuze diz que:
em suma, a repetição é simbólica na sua essência; o símbolo, o simulacro, é a letra da própria repetição. Pelo disfarce e pela ordem do símbolo, a diferença é compreendida na repetição. (Deleuze, 2000: 41)

Na obra do artista a forma como a repetição se apresenta pode sempre ser distinta
pelas suas pequenas diferenças. As suas obras demonstram uma necessidade de desdobramento, sempre em forma de sequência, regenerando a forma inicial para que
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Figura 3 ∙ Victor Costa, sem título, 2010. Acrílico sobre tela,
143×143 cm. Fonte: artista.
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esta caminhe para uma desconstrução dela mesma. Aproxima a forma do informe,
pois a composição desconstrói-se em vez de se compor, a expressividade sobrepõe-se a qualquer outro valor artístico e a pintura gera-se a si mesma. Victor Costa mostra
como uma forma se desmaterializa e se renova numa sequência de trabalho.
A repetição, que constitui tanto o ato criativo como o ser humano, afirma a
diferença, o que nos leva ao pensamento de Bloch (Bloch, 2005), pelo facto de
que cada obra se projeta como inacabada permitindo a constante produção da
novidade, está em ininterrupta composição, compreendendo e produzindo
a diferença. E, por este motivo, pode ser pensada como um processo de transgressão e de esperança no devir.
A repetição no trabalho do artista caracteriza-se pela soma e pelo valor das
diferenças. A repetição é singular.
“Sob o prisma da obra em processo, a produção de sentido configura-se nas
operações realizadas durante a sua instauração” (Rey, 2002: 129) evidenciando
alguns conceitos que irão articular a produção prática com a teórica, sustentando
e especificando o trabalho.
Já no campo do terceiro momento, em que o artista passa à prática tradicional
da pintura com o uso da tinta acrílica sobre tela, a pintura de Victor Costa caracteriza-se pelo modo como cada superfície é preenchida e (re)coberta, pelo processo
de acontecimentos que originam cada intervenção. Compreende cada possibilidade final da imagem como imagens de uma pesquisa, que constituem um único
objeto de arte, como uma grande tela infinita.
Trata-se de uma construção centrada sobre o processo.
O ato criativo determina como fim abrir espaços e criar novos sentidos. A
transformação surge quando a diferença e o novo irrompem no sistema dado
como pronto ou predeterminado, preconizando a repetição e seus afluentes.
Constatando o resultado final da obra, não podemos deixar de falar no valor
visual do padrão, um dos afluentes da repetição. Tomando por base o objecto de
cimento que observamos na Figura 1, a sua aparição modular nos estudos e na
obra final origina, pela sua variedade e repetição no mesmo espaço, um padrão.
O padrão é o reflexo da soma dos processos modulares, ou seja, é um conjunto de vários módulos que subentende uma estrutura. É repetição dum código
dando à obra um pequeno recorte de algo muito maior. E a sua montagem, e a sua
organização segundo regras, padroniza a composição.
O padrão aparece aqui como prova da possibilidade de uma vasta combinação de variáveis visuais, temáticas e narrativas que tornam as obras da exposição onde esta peça se integra, diferentes entre si. O seu valor está justamente na
composição de arranjos/combinações possíveis.

Conclusão

A pertinência na análise desta obra cinge-se à definição e apresentação dos processos na elaboração de um trabalho: interrogando sobre o aspeto da sua estrutura, situando o seu lugar e a sua função e/ou a sua perceção e representação no
sistema visual. Estudar atentamente a articulação sistemática das substâncias
em causa, dar à sua própria heterogeneidade uma interpretação estrutural. É um
descobrir da história das formas de Victor Costa e suas composições.
Recorrendo ao uso da tecnologia ou não, a arte foi sempre a produção de
mundos fantasiosos, espaços alternativos ao mundo material existente. Mas,
com a tecnologia, o mundo parece ter ganho a densidade de uma imagem.
Talvez se possa definir o processo operativo de Victor Costa como: a substituição
da imagem, pela imagem de uma imagem. Será então esta proposta que subjaz à
obra de Victor Costa: a criação da obra artística por meios tecnológicos digitais,
para posterior produção da obra, pela obra de uma imagem? Possivelmente, trata-se
duma obra sempre diferida, cujo destino é o de se (re)produzir indefinidamente num
espaço de coordenadas mapeadas pelos estudos repletos de possibilidades infinitas.
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Poder-se-á dizer que, para cada obra final Victor Costa cria um padrão, originando que na variedade de obras presentes numa exposição se traduza num conjunto
de padrões que reunidos criam a série que define o tema da exposição em causa.
O conceito parece bastante apropriado e de grande relevância, na medida
em que, como foi referido acima, ao pensar-se a repetição pensa-se onde está a
diferença numa imagem que apresenta sempre os mesmo conteúdos, à primeira
vista. Nesta obra específica, onde está a diferença de bloco em bloco?
A resposta encontra-se na alteração de perspetiva, na mudança de cor dos
diferentes planos internos de cada objecto, na plasticidade e textura aplicada a
cada um, a diversidade na relação individual com o fundo envolvente, e ainda, a
ausência de um objecto na parte superior direita cria uma diferença, a memória
do objecto cria a sua localização. O que o artista pretende é descobrir e compreender o que se evidencia com o objecto repetido.
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Resumo: O artigo trata de um ensaio fotográ-

Abstract: The article surveys about a photogra-

fico de Amauri Fausto, desenvolvido durante
dois anos em um terminal subterrâneo de
transporte em Porto Alegre (Brasil), sobre as
chegadas e partidas de imigrantes que trabalham na região metropolitana. O objetivo
é tratar de temas como o exílio, a viagem, as
sombras, o modo negativo, e os lugares de
transformação e passagem, como câmaras
e salas escuras, elementos ligados à filosofia
da fotografia e ao processo de conhecimento.
Palavras chave: exilio / viagem / sombras.

phy essay by Amauri Fausto, developed during
two years in a subway terminal, about the movement of arrivals and departs of immigrants that
works in the outskirts of Porto Alegre (Brazil). The
goal is thinking about themes like exile, journey,
shadows, the negative mode, and the places of
transformation and passage, as cameras and
dark rooms, from philosophy to photography,
into a process of knowledge.
Keywords: exile / journey / shadows.

Introdução

O tema do artigo é a série Triângulo, onde o fotógrafo brasileiro Amauri Fausto
busca em fotografia de prata sombras fugidias de homens que, embora não sendo
de prisioneiros de uma caverna escura, são quase: moradores da periferia da
cidade grande, entre eles novos imigrantes africanos e caribenhos: trabalhadores

1. Os males da ausência

O homem sempre temeu a escuridão, apesar de ter iluminado e domesticado a
noite. Abrigos e caverna são locais ambivalentes: a obscuridade associa-se a estes
lugares de passagem que são férteis à imaginação e, por isso mesmo, misteriosos. Cavernas eram antigos lugares de cultos de divindades, de nascimentos. Na
alegoria da caverna de Platão, a câmara era estágio de punição e dor, onde as
almas humanas se encontravam presas. O espetáculo de sombras que os homens
distinguem projetadas em uma parede simbolizava o mundo das aparências, que
os enganavam: estes prisioneiros teriam que sair da caverna para contemplar o
mundo verdadeiro, o mundo das ideias (Pastoreau, 2007).
Para Dante, o inferno é um lugar escuro, e está destinado aos pecadores
que se esqueceram de Deus. Mas as imagens, como a fotografia, não podem
ser nem escuras demais, nem iluminadas demais. Luz demais pode prejudicar a memória. Na Divina Comédia, os conteúdos da memória são concebidos mnemonicamente, imagens colocadas em determinados lugares. O curso
da narração passa e repassa os lugares em sequência. Nesses locais, há uma
sequência ordenada de conteúdos transformados em imagens. O artista da
memória precisa invocar em série as imagens. Portanto, é sempre uma paisagem onde acontece tal arte, e nessa paisagem, tudo o que deve ser lembrado
tem seu lugar determinado.
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condenados a um ir e vir constante, fazendo da estação terminal uma metáfora
dos seres que vagueiam no escuro, condenados à eterna passagem e a não permanecer em lugar nenhum. Procurar-se-á apresentar uma reflexão sobre o vasto
tema do exílio, sobre os males da ausência, sobre o modo negativo e da sorte do
homem sobre a terra: obrigado a trabalhar nos grandes centros contemporâneos,
o homem se vê ao mesmo tempo condenado por questões econômicas a uma
errância constante do centro à periferia, lugar onde habita.
Acompanham estas sombras a dolorosa obsessão pelo retorno a casa. Maria
José Queiroz lembra que a língua grega tem termo próprio para esta experiência
negativa, de separação e distância: apoikia, o afastamento do lar (Queiroz, 1998).
Distantes, banidos, o castigo se transfere agora a viagens de riscos no dia-a-dia,
onde o escuro terminal de ônibus é como uma caverna, passagem e abrigo.
O artigo conclui com uma metáfora do percurso do homem pelos círculos do
inferno e dos males que acompanham a ausência; ausência da luz, da casa, do
equilíbrio interior. E relaciona as imagens com o conceito de viagem, memória e
esquecimento, assim como sobre a passagem pelo modo negativo na filosofia da
fotografia, a sombra e a câmara obscura, lugar onde se formam as imagens.
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Nas fotografias de Fausto, as sombras predominam (Figura 1). A ausência
é marcada pela falta de luz. Há todo um exercício de recuperação e de permanência destas imagens quase que perdidas na paisagem interior, engolidas pelas
sombras. A memória acontece em negativo, pela ausência dos rostos na escuridão. Podemos dizer que Fausto trabalha na face oculta das imagens, rostos marcados pelo infortúnio e esquecimento de casa. Parece que, diante da privação
geral, do negativo e do irremediável, não restou ao fotógrafo outra alternativa
senão o caminho da melancolia.
O poeta Mário Quintana, fumante de tempos onde este hábito não era condenado, dizia que “o fim de um cigarro é triste como um fim de linha” (Quintana,
2006:36). As imagens escuras do terminal lembram também o princípio, quando
Deus criou a terra. O negro precedeu a todas as cores. É a cor primordial, nascida
com um estatuto negativo. Cansadas de seu quotidiano, e como penitentes de um
eterno purgatório, suas almas projetam nas paredes do terminal sombras fugidias, débeis reflexos de dramas da memória e do esquecimento. O tema do exílio
representa ruptura, renuncia, mas de uma reconstrução, uma criação. A determinação supera toda a tristeza. A ideia de recomeço supera. O exílio é antes de tudo
uma condição, um meio ou instrumento que estimula o trabalho. É a integração
da parte ao todo.
O terminal Triângulo é um lugar de penumbra. E o escuro é o lugar onde a
memória acontece, como num laboratório de revelação de fotografias. A necessidade da imagem matriz ser projetada em uma certa obscuridade traz uma série
de componentes particulares: o mistério, a concentração. Até a apreensão do
espaço é modificada. E como na linguagem dos sonhos, as fronteiras são abolidas, os movimentos transformam-se em perpétuos. O ampliador projeta o filme,
o negativo, e nós nos projetamos no papel sensível.
Lembro do laboratório químico de fotografia para falar sobre o ato de fazer
imagens, como algo movido por esta vontade orgânica, quase mítica, de representar as coisas. Talvez seja por isso que a experiência de percorrer as fotos de
Fausto tenha provocado imediatamente a relação com câmaras escuras, onde se
formam imagens. E a uma consequente reflexão sobre a origem do processo criativo. Estas imagens funcionam como o negativo: pela ausência, começam a revelar a presença. Como a fábula de Jonas no interior da baleia: quanto mais escuro
o horizonte, mais o homem se aproximaria da luz divina.
2. O modo negativo

A fotos da série Triângulo são de uma estética em negativo, pela ausência de luz.
A maneira natural através da qual vemos as imagens que nos circundam, são
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sempre em positivo. A proposição de Amauri Fausto nos surpreende pelo inusitado: E se de repente invertêssemos nosso modo de ver, o que poderia acontecer?
O modo com que lidamos com as coisas à nossa frente pode ser totalmente modificado pelo exercício da inversão, que está no interior de todas as coisas.
Através das matrizes originais e dos negativos já se apresenta também a dialética do processo: Trata-se de um princípio básico e por vezes oculto do público e
da maior parte dos estudos publicados sobre a fotografia: O da inversão na construção da imagem. A prova positiva é adorada, e por ela acabar sendo a única
difundida, apreciada. E onde e como fica o negativo? Alguém poderia aqui invocar as imagens digitais, tanto a fotografia como a gravura. Mesmo nelas existe
uma etapa de estruturação da matriz, que prevê uma espessura do negativo.
Georges Didi-Huberman (1997), no texto do catálogo da exposição
L’Empreinte, realizada no Centro Georges Pompidou em Paris em 1997, lembra
do grau zero da impressão: toda a marca deixada por uma aplicação direta de
dedos, da mão ou de moldes antropométricos, traços no chão, queimaduras, corrosões, pulverizações em torno de um corpo, quando retirado deixa visível a sua
impressão em negativo, ou seja: a impressão de ausência de algo.
O que o fotógrafo Amauri Fausto despertou com seu ensaio foi o pensamento
de uma economia do modo negativo, um princípio (Figura 2) E que se encontra
oculto do processo como um todo da formação e na dialética da imagem. É como
se o responsável pela difusão da ação e suas consequências permanecesse eternamente condenado, como um exílio.
E se falarmos em métodos tradicionais de fotografia de prata, haverá sempre a
interface em negativo, elaborado em sua espessura física. É o fator que aproximaria fotografia e escultura. E que é uma imagem invertida: ele próprio apontando
ausência, um signo de ausência, sinal de um passado inacessível, quem sabe
recuperável, mas imperturbável, perpetuamente presente, exilado. Ausência
marcando presença. Um mistério que trabalha no momento cego. Distância ao
mesmo tempo afirmada e abolida, que segundo Phillipe Dubois provoca o desejo,
o milagre (Dubois,1994).
E nos traz a lembrança de Walter Benjamin, que, em busca do exílio, não
conseguiu atravessar a fronteira que o separaria dos nazistas. Ficaria no meio do
caminho, na passagem. Embora buscasse o fim do túnel, o fim da caverna escura,
a luz que vem da escuridão. A metáfora da ausência é latente em toda a imagem, sobretudo na fotografia. A simples presença do modo negativo criaria uma
nostalgia da ausência, uma melancolia do exílio. A vida é tudo o que avança, se
multiplica e se transforma, em direção à morte. O negativo é o que procura permanecer, a ser indestrutível, que aspira à eternidade. Os negativos são imagens
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Figura 1 ∙ Amauri Fausto. Triângulo#5, 2015, 30×40 cm.
Fotografia de prata.
Figura 2 ∙ Amari Fausto. Triângulo#4, 2015, 30×40 cm.
Fotografia de prata.

Conclusão

Voltemos ao jogo da ausência-presença, tratado por Plínio, o velho, representando o nascimento da pintura, e trabalhado por Amauri Fausto: a importância
que o fotógrafo dá à luz em sua relação aos sujeitos. O jogo de sombra e de luz
que banha os corpos em uma duração visível é análogo ao processo fotográfico.
Graças à iluminação tênue, as sombras sublinham a analogia entre o sujeito, a
representação da luz e a luz real. A presença do negativo traduz em seu trabalho
uma interrogação sobre o lugar obscuro da câmara obscura, as recuperações de
sombras perdidas e sobre a dimensão do exílio: mas mesmo diante do desespero
da perda do que se deixa para trás, vem a esperança do recomeço.
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mortas, e como tais, ausentes e eternas. É esse aspecto de nostalgia da ausência
que aproxima a fotografia do tema do exílio, da distância e do desterro (Figura 3).
É graças à sombra que Deus aparece aos homens. Nas sombras tudo se passa,
e o divino pode se manifestar. O negro, mesmo o mais sombrio, é sempre um
caminho possível a Deus, porque ele contém o traço virtual do divino. O profeta
Jonas, que se encontrava na própria sombra propícia à manifestação do poder de
Deus, diante da tempestade, é jogado ao mar. No negro de uma câmara obscura,
o ventre da baleia, aquilo que aparece ao profeta é a pura luz divina, o negativo
de uma positividade pura. Jonas alcança, assim, Deus. É graças à sombra que o
homem torna-se um ser iluminado
Para sair do Inferno, na Divina Comédia, Dante deve passar pelo corpo de
Lúcifer, extremidade do cone que ele descerá em companhia de Virgílio. Uma
vez alcançado esse ponto do inferno e do universo, Dante se dá conta de algo
importante: ele não desce mais, ao contrário, ele passa a subir. Retornando ao
rochedo, ele contempla uma nova imagem do mundo satânico: O mal personificado, Lúcifer, o homem do mundo subterrâneo, de cabeça para baixo. Dante vê
agora o demônio invertido. Após essa visão, não há mais inferno, porque a chave
do lugar está decifrada. Dante e Virgílio podem assim se dirigir à saída, e essa
parte do poema termina.
Tal qual a imagem se forma invertida na câmara, o leitor de Dante termina
por ter uma visão que contém um segredo, o contrário, uma chave para compreender o mundo que o precedeu, e que se revela em seu modo inverso. Assim
Dante pode prosseguir seu caminho pelo exílio, passando pelo purgatório, até
chegar à sua última visão, a da contemplação da luz absoluta. A primeira sombra,
aquela que Dante notou e se deu conta através dela que o sol nascia, representa
o nascimento do dia. E se o dia nasce com a sombra, com a sombra igualmente
nasce a imagem, e a arte da imagem.

Figura 3 ∙ Amari Fausto. Triângulo#6, 2015, 30×40 cm.
Fotografia de prata.
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Amauri Fausto manipula as sinuosidades e superfícies do material fotossensível, numa matriz, como se estivesse gravando. Trata-se a cada vez de
dosar, de avaliar no laboratório químico, a dupla (e a inversa) quantidade de
presença e ausência de luz e sombra que vai entrar e se infiltrar nessas camadas sensíveis e profundas do material fotográfico. De novo Plínio, o Velho:
Naquela primeira sombra, e naquela primeira imagem da arte, há a história
de uma união, que era marcada pela separação, por uma ausência, um exílio,
uma perda. Mas onde há sempre a esperança do recomeço, do retorno, no
impulso que desencadearia o ato criador.

248
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Fioravante e o vazio:
o desenho como estratégia
de ausência
Fioravante and the emptiness: the drawing
as strategy of absence

EDUARDO FIGUEIREDO VIEIRA DA CUNHA*
Artigo completo submetido a 24 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*Brasil, artista visual. Bacharelado em Desenho, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Master of Fine Arts (MFA) no Brooklyn College, City University of New York (CUNY).
Doutorado em Artes e Ciências da Arte, Université de Paris-I Pantéon-Sorbonne (Paris-1).
AFILIAÇÃO:Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Rua
Senhor dos Passos, 248 Cep 90020-180 Porto Alegre Rio Grande do Sul Brasil. E-mail: ppgav@ufrgs.br

Resumo: O artigo trata da produção de Marcos

Abstract: The article surveys about Marcos Fio-

Fioravante e a estética do abandono, isolamento e vazio. O contraste entre o branco do papel e
a sobreposição de zonas sombrias no desenho,
que traz um caráter tátil ao desenho, são aqui
relacionadas com a tensão entre a presença (do
desenho) e a ausência (do referente, a fotografia) O objetivo é refletir sobre uma possível filosofia da ausência e o desejo de transformação
dos documentos de trabalho do artista em
obras, e, com metodologia dialética, tratar do
tempo de espera e latência da fotografia e do
desenho.
Palavras-chave: ausência / desejo / latência.

ravante’s drawings, and his aesthetics of abandonment, isolation and emptiness. The contrast
of the paper’s whiteness and the overlaps of shadow zones brings a sense of tactility to drawing,
here compared with the tension between the presence (of drawing) and absence (of the reference,
the photo). The goal is to think about a possible
philosophy of absence and the desire of transformation from artist’s documents in drawings, with
dialectical methodology to think about the time of
waiting and latency of photography and drawing.
Keywords: absence / desire / latency.
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Para tratarmos da ampla ideia do vazio, da falta, e da ausência como elementos
de sublimação na arte, escolhemos o viés da análise das estratégias que o artista
se utiliza para completá-los e superá-los através de sua poiética, com um tempo
de espera, de latência. Se a marca do desejo é a carência, e o tempo de espera da
completude é um elemento essencial, estaremos tratando também do vazio do
papel, do motivo do início, da gênese do trabalho, e seu processo temporal de
preenchimento, à procura das múltiplas implicações que este trabalho nos abre
como desejo. E, mais ousadamente, procuraremos explicar o trabalho artístico
como a mediação de uma ausência, uma perda.
As referências e os documentos de trabalho, que acompanham uma série de
desenho do brasileiro Marcos Fioravante de Moura, desenvolvidos entre 2013 e
2015 durante seu Mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) já nos servem de indício para esta confrontação com a
filosofia da ausência: a fonte de inspiração são imagens mecânicas, de natureza
bidimensional. Mas as imagens resultantes falam de uma economia da perda.
Como estímulo, buscamos entender a transformação de um olhar sintético da
foto ao desenho, à procura da perfeição do detalhe, nos motivos que falam a
mesma linguagem do vazio: casas abandonadas, containers, construções ocas e
com profundas zonas de sombra. Este é o lugar do início da aventura da invenção, motivo que leva o artista à necessidade de materializações, e seus processos de preenchimento.
O transporte da imagem fotográfica inicial para o desenho é um primeiro
passo, que acontece a partir de “necrópcias” da imagem: a imagem fotográfica
como um véu, e o desenho desvelando e revelando esta imagem. Deste modo,
o lento agregar de tempos e camadas modificam a hierarquia e a própria natureza do instantâneo fotográfico. O instante único é revertido em vários tempos
agregados no desenho.
Procedimentos como este, que Fioravante utiliza em seu processo, valorizam a contenção, a ordenação, a seleção, a ocupação e a deposição. Estes atos
também encontram diálogo no próprio motivo, seja pela organização e função
do representado, seja pela sensação de vazio. O desenho, além de representação, revela-se como aparecimento, que nasce no interior do processo. A escolha
do preto e branco, com negros de carvão ou de grafite, contribui para revelar
uma imagem sombria, que se recusa a uma fácil compreensão. O vazio torna-se
um intervalo, um hiato, um elemento entre fotografia e desenho, tornando-se
presença que configura o espaço.
A conclusão do artigo trata do sentimento filosófico da ausência e do vazio,
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localizado entre branco do papel, que não deve ser visto como um nada (Doctors, 2013), mas um espaço ativado por estes elementos. O desejo aparece como
uma latência, revelado posteriormente nas zonas de sombra dos trabalhos do
artista. Há uma reflexão crítica sobre o desenho, partindo do fato fotográfico
ao fato gráfico, da economia da ausência à presença, da imanência à transcendência, e da falta à plenitude do desejo. Busco investigações filosóficas sobre a
perda e sua recuperação em um trabalho plástico, e poéticas, sobre a percepção
e seus hiatos, do estranhamento à experiência da imaginação e do sonho.
1. Contenção, ausência e vazio

Containers, recipientes vazios, isolados em meio à folha vazia do papel. Os motivos dos desenhos de Fioravante nascem da busca de referências em catálogos
de imagens deste tipo de recipientes que são espalhados pela cidade, para a coleta de entulhos. Eles apontam, na poética de Fioravante, a um lugar sombrio
a ser preenchido, lugar onde depositamos nossa imaginação, nossos sonhos. A
fotografia faz a mediação entre o real e o desenho: é um espaço intermediário,
mas é um lugar de ausência: ausência do referente (o real), fantasma, espectro. São vazios e ausências ativos (Shendel, 1996). A ausência é elemento filosófico na constituição da obra plástica e do processo de invenção do artista, e
garante a dimensão metafísica da obra. Ao se colocar diante destes desenhos
sobre o vazio e a ausência de um conteúdo físico e material, o espectador é
transportado a uma dimensão diferente do real, e experimenta um sentimento
de suspensão. Se a foto, como uma imagem de relação (Mondzain, 1995), representa uma ausência, o desenho surge como tensão entre ausência e presença.
No desenho de Fioravante, encontramos a textura que preenche o espaço vazio,
e traz o tacto. É como se os containers passassem a receber e a acumular passo a passo a matéria táctil do desenho (Figura 1): o carvão, o negro de fumo, o
pastel, o grafite. Diferentes tons de preto, do negro profundo ao negro brilhante, sobrepostos, absorvendo a luz. A dimensão de aparecimentodo desenho é
salientada, ultrapassando a dimensão de representação da fotografia (Castello
Branco, 2013). Este é um elemento rico o suficiente para provocar um enigma.
Falta algo. E há uma busca pelo preenchimento deste espaço de contenção. É
um hiato, e há uma latência, uma antecipação, uma expectativa. Trata-se de
um elemento conceitualmente capaz de dar um novo sentido no jogo da vida e
da arte, onde ausências podem ser mais intensas e vibrantes que as presenças
que as acompanham.
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Figura 1 ∙ Marcos Fioravante, Campus, Cliver,
Trintaequatro, Oito, Trinity, Duque. Série de desenhos com
pastel sobre papel, medindo cada 30 x 40 cm. 2014.
Foto do artista.
Figura 2 ∙ Marcos Fioravante, The hurt. Desenho com
pastel sobre papel medindo 30 x 40 cm., 2014.
Foto do artista.
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1.1 Presenças ausentes, desejos, perdas e latências

Para Mondzain, a imagem é “uma modalidade específica da presença, pela qual
se manifesta toda a ausência” (Mondzain, 1995: 29). Trabalhando com paradoxos, Fioravante utiliza a fotografia como matéria-prima para seus desenhos, salientando a relação de ausência na imagem fotográfica e a presença no desenho.
Embora sendo também uma imagem, o desenho tem a singularidade do tacto.
Toda a obra de arte carrega em si a possibilidade de uma perda. Perda do
referente, perda do tempo, perdas infinitas e permanências infinitas (Soulages,
2007). Se a fotografia é um meio empregado como recuperação e permanência
destas perdas, através do processo de revelação e latência, o processo é amplificado no desenho pela dimensão de um programa amoroso, próximo à sedução. Barthes, em Fragmentos de um discurso amoroso se refere a esta angústia
da espera, “como ingrediente imprescindível para a recompensa do amor e
como sublimador do sentimento amoroso” (Barthes, 1997: 25). A espera, para
Barthes, é um momento rico de expectativas, onde se vivencia o luto da perda,
ou a possibilidade de uma ausência. Fioravante refere-se ao trabalho em atelier
como espaço mágico, que marca a experiência da criação através da manipulação de elementos que circundam e habitam o espaço do artista: documentos
de trabalho em processo de espera, “testemunhos do silêncio do fazer, e identificam o percurso e as estratégias de construção e desdobramento do trabalho”
(Fioravante, 2015: 69).
Fioravante fala de seus desenhos como desejos circunscritos pela ausência,
que trazem a ideia de lacuna, paralisia e estranhamento, mas de “desejos de
tornar uma imagem desenho” (Fioravante, 2015: 10). Ele se refere também a
um “esvaziamento no sentido metafórico, fruto das relações de feitura e escolha de tais imagens, motivos, que contam com uma ideia ou sensação de ausência, abandono ou isolamento” (Fioravante, 2015:130). Podemos localizar aí
o sentimento, as casas vazias, abandonadas, cheias de sombra (Figura 2). Se há
esta melancolia da perda em toda a fotografia, há uma inquietação, e é o desejo
que alimenta a busca pela completude, e recuperação através dos desenhos.
2. O desejo

A palavra desejo tem uma origem poética, pois origina-se no verbo desiderare,
que por sua vez deriva-se do substantivo sidus (mais usado como o plural sidera), significando a figura formada por um conjunto de estrelas. Marilena Chauí
lembra que a marca do desejo como falta, vazio, ausência e carência reaparece
na Fenomenologia do Espírito de Hegel (Hegel, 1989) na medida em que o desejo só se efetiva pela mediação de uma perda, uma ausência. Na psicanálise, o

Conclusão

O trabalho do artista é um risco: estamos sempre arriscados à perda contínua.
Fracassos possíveis, ruínas iminentes, tensão entre expectativas e possibilidades. O risco do desenho de Fioravante traz esta marca do insaciável, do vazio
que precisa ser completado, na arriscada tarefa de experimentar. Se imaginar
é construir ideias com imagens, seja pela câmara em relação às outras coisas,
o desenho é a marca da transformação: ora afirmando, ora negando a imagem
original da fotografia. Nascido de uma perda, representada pela foto, o trabalho
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desejo aparece também como falta, carência, vazio. E sua relação com o tempo
é fundamental quanto à espera, latência. Se o desejo envolve uma antecipação,
uma expectativa, há no desejo um elemento de incitação, de espera.
Podemos localizar no desenho este tempo de prolongar, protelar a satisfação, apesar do risco. Pensemos no tempo intrínseco à escolha das referências
empregadas pelo artista, como quando ele trabalha com a fotografia: A fotografia digital prescinde deste tempo de espera. Entre a imagem latente e a imagem
final não há um intervalo, uma espera. Tudo acontece consequentemente. A latência aqui acontece no atelier do artista, no lento movimento das escolhas Já a
fotografia química possuía este tempo de espera, de antecipação, “um intervalo angustiante entre o clique e a imagem consumada” (Fontcuberta, 2014:45).
Como uma semente plantada no vazio da fotografia, a imagem latente revela-se
no desenho, como uma memória esquecida, promessa antes escondida, lugar
dos desejos do artista. Como em uma paixão, a imagem do desenho submete o
artista a uma espera que passa pelas escolhas, pelo risco, e posteriormente pelo
prazer, em um tempo de sedução, e de consumação do trabalho final.
Fioravante se refere ao flerte com a sombra, e ao mistério da separação e do
abandono, com sua origem mítica onde a sombra circunscrevia uma ausênca
anunciada, uma perda iminente. Plínio, o Velho, descreve a história do nascimento da pintura pelas sombras: uma jovem chamada Dibutade teria se apaixonado por um soldado que estava prestes a partir para a guerra. Ela convidou,
então, o apaixonado, a comparecer ao atelier de seu pai, que era um oleiro, e o
desenhou, circunscrevendo a sombra do jovem projetada na parede. A partir do
desenho, a moça pediu a seu pai para que ele executasse a obra.
O fato de o nascimento da pintura e da representação artística ocidental ter
nascido nas sombras, em negativo, tem uma importância indiscutível. Quando a pintura nasceu, ela já fazia parte da dialética presença/ausência: presença
da pintura, ausência do corpo. Ausência do corpo, presença da sombra, ou sua
projeção. Uma espécie de ausência anunciada, que se completa com o desejo.
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do artista é o desejo da busca desta perda, deste vazio e destas sombras, desta
ausência que não cessa de estar presente na materialidade do desenho. O desejo aqui não é a necessidade ou apetite, algo dirigido ao tempo presente, à satisfação imediata, mas manifesta-se em latência, na construção lenta de traços
do desenho. Na ritualização da espera, o desenho de Fioravante cria-se em uma
rede monopigmentária muito sutil, que gera infinidade de reflexos. Do reflexo
à reflexão, o desejo no desenho constrói-se em temporariedades, revelando todas as inflexões da latência, e da economia da ausência, da perda, e a possibilidade de sua sublimação através da arte.
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Resumo: O presente texto reflete sobre o tra-

Abstract: This paper discusses the artwork of Pa-

balho de Patrícia Francisco, jovem artista
Brasileira que vem privilegiando a criação de
filmes em sua produção artística para desenvolver versões do real. O texto realizado a
partir de entrevistas estabelece relações com
o pensamento de escritos de Joan Fontcuberta
em Câmera de Pandora: a fotografia depois da
fotografia e focaliza de que forma a artista explora o conceito slide na fotografia e o articula
com a imagem digital e a influência do cinema em suas obras recentes.
Palavras chave: slides / arte / fotografia / mosaico / cinema.

tricia Francisco, a young Brazilian artist who has
been creating movies in her artistic production to
develop image versions about reality. This text,
referring to interviews, puts the focus on how the
artist explores “slides” as a concept of photography, its articulation upon digital image and the
influence of cinema in her recent artwork. Some
thoughts of Joan Fontcuberta in his writings on
“Pandora’s Camera: photogr@phy after photography” are used as reference here.
Keywords: slides / art / photography / mosaic
/ cine.

Introdução

Há alguns anos Patrícia Francisco cria vídeos, documentários autorais nos quais
o roteiro é delineado a partir das suas memórias e de memórias alheias. São filmes que abordam histórias de cegos, lembranças de sua avó, histórias de algumas
mulheres ou um diário de sua percepção sobre casas abandonadas na cidade de
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Slide: some artworks of Patrícia Francisco
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São Paulo. A artista nascida nos anos 1974 e formada no Instituto de Artes da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciou suas experimentações com
filmes em situação de exposição com o projeto Cinema para dois, apresentado
na Usina do Gasômetro em Porto Alegre, 2000. Naquela proposta, convidava os
espectadores a adentrarem em uma cabine, construída em madeira e projetada
para duas pessoas assistirem a uma sequência criada a partir de fragmentos de
filmes pornô encontrados em um depósito, o filme projetado em super-8, apenas
sugeria tais imagens, pois o tratamento de edição feito pela artista envolveu raspar e tingir as películas antes de montá-las.
No início de 2005, época de realização de seu Mestrado na ECA, USP, passou a
trabalhar com filmes abordando o tema da memória. Os filmes Eu trilho, Retratos
da Vó Ana, ambos de 2008, iniciam o adensamento dessa pesquisa artística,
além de A Inventariante de 2011. Em trabalhos realizados em São Paulo, Patricia
Francisco desenvolveu documentários sobre música brasileira, sobre a cegueira
e trabalhou para filmes de outros diretores. Em 2013 passou a investigar o uso de
fotomontagens a fim de criar séries inspiradas pelo cinema. Tais trabalhos fazem
o uso de citações a obras de artistas, como Leonardo da Vinci. Para isso se apropria de slides de coleções alheias, depois os escaneia e remonta em programas de
edição de imagens, que posteriormente resultam em imagens impressas ou projetadas, como em Eu Como Um Canto; Leonardo (Figura 1); Vetores; Dominó; Antes/
Depois e Sinal Vermelho. Nos projetos mais recentes, voltou a explorar o audiovisual
em formas de apresentação que extrapolam a simples projeção, retomando o seu
interesse pela instalação do filme no experimentado no início da década de 2000.
Na exposição Slide (Figura 2, Figura 3), realizada na galeria Mamute, em
Porto Alegre 2015, articula objetos, filmes e fotos para criar uma narrativa. Sobre
isso diz “Algo a mais que não é possível construir só na imagem em movimento
(cinema), é da construção no espaço, pois é dessa origem, não é da origem da
construção em um filme” (Patrícia Francisco, comunicação pessoal, 2015).
1. Sobre as obras presentes em SLIDES

A fotografia Série Leonardo, Dos imigrantes vista de longe é um plano com muitos tons de azul, aos poucos conforme nos concentramos vamos identificando a
estrutura de uma imagem – uma paisagem urbana, nas palavras da artista “junto
da imagem há uma camada como uma retícula ou cortina de molduras de slides azuis sem imagens que vão alternando sua opacidade e transparência, dando
uma sensação de junção à imagem em filme cromo positivo” (Patrícia Francisco,
comunicação pessoal, 2015). Na outra fotografia da série, Da Natureza, composta
por slides marfim, azul e preto e branco, quando nos aproximamos, percebemos
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Figura 1 ∙ Patrícia Francisco, Série Leonardo, Das Cidades,
150×106 cm, 2000 slides empilhados, 2015. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Patrícia Francisco, Série Leonardo, da Natureza.
Galeria Mamute, 2015. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Patrícia Francisco, Vista da exposição Slide. Galeria
Mamute, 2015. Fonte: própria.
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que é constituída por múltiplas cenas contidas em molduras de slides ou fotos
que foram escaneados. São segundo ela – “apropriação de fotografias de botânica, fotografias do céu em preto e branco, citações de trechos do livro ‘Tratado
de Pintura’ de Leonardo da Vinci escrito sobre as bordas da moldura e o meu
desenho das décadas de todo o século dezenove colocado dentro das molduras, no lugar das imagens. O século escolhido se refere ao redescobrimento da
obra de Leonardo nessa época” (Patrícia Francisco, comunicação pessoal, 2015).
Olhando atentamente constatamos que a repetiçāo é uma operação presente
nessa obra, para ela “um serialismo com progressão para o infinito”.
Já a obra Das Cidades (Figura 1) – “uma fotomontagem com imagens do céu
em cores, contrapondo com o céu PB da outra fotomontagem da série” (Patrícia
Francisco, comunicação pessoal, 2015) foi realizada a partir das mesmas operações e acrescida da inclusão das molduras físicas para slides empilhadas e apoiadas numa base de vidro com mão francesa metálica fixa à parede, abaixo da fotografia impressa. Patrícia Francisco em sua descrição do trabalho afirma "A ideia era
relacionar o artista Leonardo à Arquitetura, compondo com as pilhas de slides e as
sobreposições de cinco fotografias preto e branco de panoramas de edifícios à construção e o crescimento das cidades, cidades que foram supostamente crescendo
desde a época do artista, no Renascimento"( Patrícia Francisco, comunicação pessoal, 2015). Ao incluir a legenda Leonardo da Vinci nas molduras empilhadas diante
da fotografia esbranquiçada, constituída por citações à suas pinturas, contidas em
múltiplas imagens de molduras, que por sua vez acabam por criar um mosaico constituindo outra imagem, Francisco nos leva a refletir sobre o pensamento artístico
que se interessa pelas coisas do mundo e pelas imagens que estruturam outras imagens, como ocorre com os mosaicos, as imagens em abismo, as citações.
A ideia de mosaico empregada pela artista expressa o modo como a fotografia, na atualidade parece pulverizar o significado das imagens, esse procedimento foi tema da obra Googlegrams, de Joan Fontcuberta, 2007, na qual o artista
catalão usa um software como o Mozaizer ou o Andreamosaic para formar figuras
a partir da ferramenta de busca de uma determinada palavra via “Google”. No
seu livro Pandora’s Camera o artista apresenta dezesseis ensaios sobre a fotografia na atualidade, nos quais busca elucidar o que resta da fotografia química
que ainda impregna a fotografia digital. No texto I Knew the spice girls o autor
aproxima os processos de pintura e de escrita ao funcionamento da imagem digital, apontando que em todos esses meios a feitura acontece por partes, não num
corte único, como ocorre com a fotografia química. Afirma: "A textura do suporte
e o caráter de mosaico que vem do fato de ser composta por unidades gráficas as
quais podem ser operadas individualmente, nos aproxima do pintar ou escrever."

1.1 O texto do filme Ambientes

A projeção Ambientes da Série Sinal Vermelho (Figura 4 e Figura 5) apresentada
na exposição Slide, faz menção ao filme de Agnés Varda O Catador e a Catadora
(2000) e foi criada a partir de mais de mil imagens digitais capturadas ao longo
de quatro meses (dez 2014 à março 2015) na Baía de Guanabara. A obra situa o
termo slide, não em relação a fotografia de base química, mas no uso atual do
termo. Slide na gramática digital significa uma nova tela. Uma tela que será parte
de uma sequencia, em alemão uma "Folie" = uma transparência. E transparência
é o efeito que a artista empregou para editar as imagens fixas em sobreposições
múltiplas numa sequencia de 63 minutos (primeira versão) e uma segunda versão
de 30 minutos. O filme aborda por meio de transparências um tema extremamente pertinente na atualidade – o descaso, descuido, desprezo de muitos com a
natureza, a artista faz isso ancorando a imagem da Baía de Guanabara e seu cenário histórico – o pão de açúcar em cenas em preto e branco. Sobre elas se somam
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(Fontcuberta, 2014:60) Fontcuberta apresenta o modus operandi técnico como
diferença entre pintura e imagem digital e afirma que a evolução da pintura poderia ter resultado diretamente em infografia. Para o autor a fotografia química, na
qual o registro óptico projeta a cena automaticamente sobre toda uma superfície de uma única vez, se insinuou entre os dois processos. Fontcuberta conclui
o raciocínio das relações entre fotografia química, pintura, escritura e fotografia
digital afirmando que a fotografia analógica é inscrição e a fotografia digital escritura. (Fontcuberta, 2014:60)
A fotografia digital contém esses dois elementos estruturantes: a captação óptica e o mosaico reticulado dos píxels que a constituem (Fontcuberta,
2014:60). A Série Leonardo, criada por Patrícia Francisco em formato digital, tem
como um de seus elementos o uso e a apropriação de slides (positivos fílmicos) e
suas molduras (que são como módulos para a artista) e por meio da edição ponto
por ponto resultam em mosaicos. Isto me fez lembrar de Vilém Flusser e a ideia
de que a fotografia é a primeira forma de imagem pós-histórica, pois são imagens
que se estruturam a partir de textos. Não são superfícies como as imagens pré-históricas ou históricas elas são mosaicos. (Flusser, 2002: 126-31)
Nessa série a metalinguagem é o recurso empregado na constituição de
obras que comentam a memória da fotografia e da história da arte. São imagens que contém as molduras como elemento formador do mosaico ao mesmo
tempo que são fotografias criadas na lógica da transmissão e compartilhamento
(Fontcuberta, 2014: 26) que evocam um momento no qual a lógica era a seleção,
o álbum, a veracidade.
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Figura 4 ∙ Patrícia Francisco, AMBIENTES Série Sinal Vermelho,
detalhe da projeção na Galeria Mamute, Porto Alegre, 2015.
Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Patrícia Francisco, AMBIENTES Série Sinal Vermelho,
Vista da projeção na Galeria Mamute, Porto Alegre, 2015.
Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Patrícia Francisco, Sinal Vermelho, detalhe
da projeção na Galeria Mamute, Porto Alegre, 2015.
Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Patrícia Francisco, Sinal Vermelho, Vista da projeção
na Galeria Mamute, Porto Alegre, 2015. Fonte: própria.
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centenas de fotos do lixo que se acumula diariamente na areia, na água daquela
praia (Figura 6). Uma metonímia do que nos cerca.
Pensando novamente sobre o como as obras da artista operam diretamente a
fotografia e suas múltiplas migrações na atualidade, lembro de uma afirmação de
Joan Fontcuberta na conclusão do livro citado "Existe uma diferença semântica
maior entre a fotografia analógica e a fotografia digital do que entre filme e vídeo,
e ninguém gostaria de chamar o vídeo cinema eletrônico ou cinema de fita magnética" (Fontcuberta, 2014:188).
Concordando com a diferença semântica, não fica claro a quem
Fontcuberta se refere, mas Cinema eletrônico talvez seja um bom termo para
classificar este trabalho de Francisco. Isto porque o trabalho formado a partir de centenas de fotografias, imagens em movimento, também com citações de pinturas de Natureza-morta e apresentado projetado em uma galeria, tem por parte da artista a intenção de ser um filme, ou seja de um filme
para ser visto do início ao fim, no entanto, é uma obra que não cabe num
rótulo, propõe uma abertura, pode ser vista também como imagem flutuante
(Tedesco, 2015) assim como os trabalhos Photo Color de Marina Camargo, da
série Familiar Spaces de Klaus W. Eisenlohr ou Futuro do pretérito de Rubens
Mano, que também são obras capturadas com câmeras fotográficas e sequenciadas em programas para edição de vídeo, estando sempre dependentes das
condições de apresentação.
AMBIENTES Série Sinal Vermelho propõe uma narrativa que vai do amanhecer ao anoitecer (Figura 7). Foi capturado com câmera de fotografia e é constituído por uma série de cenas fixas e outras em movimento que se sobrepõem,
tem como áudio uma trilha que encadeia sons urbanos, sons da Nasa, Beethoven,
sons do mar e músicas que recordam filmes de ficção científica. Junto ao encadeamento das imagens, nesse percurso que refere-se a um único dia, o áudio confere o clima. Tornando-o por fim uma escritura audiovisual. Bem melhor seria
que o caráter ficcional desse texto criado pela artista fosse realidade e que o lixo
encontrado por Patrícia Francisco nada tivesse de documental.
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Resumo: Este artigo reflete como a imagem

Abstract: This paper reflects how the animated

animada pode agregar contextos diversos através de caraterísticas consideradas pós-modernas. A obra em questão é o curta-metragem
Fado Lusitano (1995), do animador Abi Feijó,
que apresenta a colagem como principal caraterística. Através da técnica de recorte e de
apropriações variadas, agrega diversos contextos, criando uma representação da história de
Portugal.
Palavras-chave: Animação / Colagem /
Pós-modernismo na animação / Técnica de
recorte / Animação portuguesa / Abi Feijó.

image can aggregate different contexts through
considered postmodern characteristics. The work
analyzed is the short Fado Lusitano (1995), by
animator Abi Feijó, that shows the ‘collage’ as
main characteristic. Through cutout technique
and many appropriations, it puts together various contexts that result in a representation of
Portugal history.
Keywords: Animation / Collage / Postmodernism
in animation / Cutout technique / Portuguese
animation / Abi Feijó.
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Introdução

O objetivo deste artigo é refletir sobre como a imagem animada pode agregar
contextos históricos, sociais, políticos através de caraterísticas consideradas pós-modernas, através do estudo de Fado Lusitano (1995), do animador Abi Feijó.
Álvaro Graça de Castro Feijó nasceu em Braga, em 1956, e é um dos mais importantes animadores portugueses. Licenciou-se em Artes Gráficas, pela Escola
Superior de Belas Artes do Porto, e foi no Festival Internacional de Animação de
Espinho, o Cinanima de 1977, que despertou para a Arte Animada. Em 1984 participa de um estágio no National Film Board of Canada sob orientação de Pierre
Hébert (n. 1944) e, três anos depois, funda no Porto a Filmógrafo, com o objetivo de trabalhar a animação de forma autoral e artesanal (Ciclope, 2015). Realiza
e produz, entre outros, Os Salteadores (1993), em desenho a grafite, baseado no
conto homónimo de Jorge Sena; Fado Lusitano, em recorte; e Clandestino (2000),
em animação de areia, e tendo como estagiários animadores, hoje consagrados,
entre eles, José Miguel Ribeiro (n. 1966) e Regina Pessoa (n. 1969).
Em 2000, fundou no Porto a Casa da Animação, um centro cultural dedicado
à arte, que presidiu até 2004; participou da administração da Association Internationale du Film d’Animation (ASIFA), de 1995 a 2002, sendo seu presidente nos
últimos dois anos; ainda em 2002 fundou a Ciclope Filmes e produziu, entre outros, História Trágica com Final Feliz (Regina Pessoa, 2005), o filme português
mais premiado de sempre; e ainda é professor universitário desde 1999. Ao longo de sua vida Feijó recebeu mais de 40 premiações internacionais entre elas,
o Prémio Especial do Júri do Cartoon d’Or (1994), para Os Salteadores; o Prémio
SACD, para projeto (1989) e a Menção Honrosa (1995), ambos em Annecy, na
França, também para Os Salteadores (Ciclope, 2015).
Mas Fado Lusitano é o seu filme “mais português”. Utilizando a estética do
recorte, este encontra sintonia com a característica pós-moderna (Lyotard,
1993; Jameson, 1998; Featherstone, 2007) mais presente na obra: a colagem
(pastiche/bricolagem). A relação com o Pós-modernismo é aqui apresentada
considerando-se as questões da construção das imagens e de contexto histórico-social, tendo como referência principalmente os trabalhos de Sébastien
Denis e William Moritz, que estudam a imagem animada; e de Fredric Jameson
e Mike Featherstone, sobre o Pós-modernismo.
A animação que completou 20 anos, recebeu diversos prémios, entre eles, o
Prémio Alves Costa, no Cinanima (1995), em Portugal; o 1º Prémio e da Crítica,
no Festival de Larissa (1996), na Grécia; o Tatu de Prata (melhor montagem) no
Festival da Bahia (1996), no Brasil; e 1º Prémio de Curtas Metragens do Festival
Internacional de Cinema do Uruguai (1997).
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Fado Lusitano inicialmente foi uma encomenda feita por John Halas (19121995), que faleceu antes do término do projeto. O objetivo era criar um auto-retrato dos países então componentes da União Europeia, através de curtas-metragens de cinco minutos, visando o mercado televisivo. A obra foi finalizada de
forma independente, e utilizando elementos importantes para a História e Arte
portuguesas, “aqueles através dos quais uma pessoa se reconhece” (Feijó, em
entrevista à autora, 16 de nov. 2015). Devido à diversidade de representações,
a técnica de recorte em papel apresentou-se como a solução mais viável pois,
estes elementos “deveriam ser respeitados de alguma maneira” (Feijó, em entrevista à autora, 16 de nov. 2015).
A narrativa que acompanha as imagens, a contextualiza e várias vezes se
relaciona de forma cómica — “o texto ancora as imagens”, segundo Barthes
(2009:21) — e, juntamente com banda sonora de Manuel Tentúgal (n. 1956),
mantém a unidade da obra.
Com elementos muitas vezes estilizados, mas esteticamente datados, e com
a visualidade da Banda Desenhada, a história de Portugal inicia-se com sua individualização: “Portugal sente-se um pequeno país na cauda da Europa. Parece-se com Espanha... mas não é! Reparem nas fronteiras que cavámos... ao longo de 800 anos. Através dos tempos, refugiados de toda a Europa vieram para
este estreito pedaço de terra”. Essa necessidade decorre do fato de Portugal já
ter sido governado pela Espanha, além de observar que o território foi povoado
por quem procurava um lugar para si, sendo delimitado graças ao idioma, facto
representado por cabeças, cujas línguas estão atadas em nó.
Surgem então as caravelas e o navegador que marcam a saga portuguesa — que resultou nos descobrimentos e na criação de um império –, aventura
ilustrada por um oceano repleto de monstros. Ao dividir o Novo Mundo com a
Espanha, há uma ironia, verbal e visual, entre os dois processos de colonização: “enquanto os espanhóis demonstravam ser ‘hombres de cojones’ nós entretínhamo-nos a demonstrar como se usam os ‘cojones de 1’hombre’”. A narração
é acompanhada de imagens animadas e o resultado da colonização portuguesa
foi a criação de uma grande família — que Feijó representa através da união de
etnias variadas (Figura 1) — é a “aldeia global” (Page, 2015).
Mas com a morte do rei D. Sebastião (1554-1578), na Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, o país passa a ser governado por Felipe II (1527-1598), da Espanha. Nasce então o mito de retorno do rei que livrará o povo de todas as suas
mazelas. Tal situação é representada como a viragem da postura portuguesa —
antes corajosos e destemidos, então passivos e lamuriosos — com o suspirante Zé
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Figura 1 ∙ Still de Fado Lusitano (1995)
de Abi Feijó: a família “global” portuguesa.
Figura 2 ∙ Still de Fado Lusitano (Abi Feijó,
1995). A fadista e o “Zé Povinho”.
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Figura 1 ∙ Still de Fado Lusitano
(Abi Feijó, 1995).
Figura 2 ∙ Augusto Gomes (1910-1976), Sem Título
(1965), óleo sobre tela, 120x110mm, Coleção
particular. Fonte: http://www.escolaaugustogomes.
pt/mestreaugustogomes/galeria.html
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Povinho — personagem de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), que “confunde-se com o povo português amplificando todos os seus defeitos e virtudes” (Ensina RTP, 2014) —, e em silhueta, caindo da cadeira, António de Oliveira Salazar
(1889-1970), ditador que governou o país por 41 anos. É uma paródia, pois há a
crença de que este morreu ao cair de uma cadeira; e uma ironia, com o “seu lema”
em som de fundo, “orgulhosamente sós”. Como resultado dessa situação, ocorre
a diáspora, quando Zé Povinho sai à procura de melhores condições de vida — facto representado por cartões postais de conhecidas metrópoles mundiais.
“Mas há sempre uma voz que chama”: é a saudade — outro elemento imaterial da cultura portuguesa –, representado pelo canto do Fado (Figura 2). É o
clímax da obra, quando em travelling passam-se: o naufrágio, o surgimento da
guitarra portuguesa — que nasce dessa perda (e como Vénus) das ondas do mar
–, as mulheres dos navegantes e seus filhos que choram no litoral — “representadas por figuras dos quadros do pintor português Augusto Gomes” (Feijó, 2015)
(Figura 3 e Figura 4) — e a religiosidade portuguesa, através de uma procissão.
O som de uma buzina e a narração, pontuam uma outra época: “Se ontem, destemidos, partimos à descoberta do mundo, se ontem, resignados, partimos à procura da vida, hoje, confiantes e sem dúvidas, partimos para a nova aventura europeia”. A entrada de Portugal na União Europeia é representada por Aníbal Cavaco
Silva (n. 1939) — Primeiro Ministro, entre 1985 e 1995 –, de olhos vendados dirigindo um carro, que bate em cada curva, dispersando vários produtos portugueses — é
uma crítica à sitaução económica de então (Feijó, 2015). Ao final, percebe-se que é
um jogo eletrónico, em cujo mostrador aparecem os diversos programas de apoio
europeu, mas com uma mensagem final premonitória: “Game over, insert your coin”.
2. O Pós-modernismo e a Animação

Há inúmeros debates sobre o Pós-modernismo, o que não é pertinente nesse trabalho, mas algumas afirmações são consideradas: “O pós-modernismo
é de interesse para uma ampla gama das práticas artísticas e ciências sociais e
disciplinas humanas porque dirige nossa atenção às mudanças que ocorrem na
cultura contemporânea” (Featherstone, 2007:11); “considera-se ‘pós-moderna’
a incredulidade em relação aos meta-relatos” (Lyotard, 2009:XV-XVI); e o pós-modernismo expressa a verdade interior da ordem social recém-emergente do
capitalismo tardio, mas duas de suas características importantes, o pastiche e a
esquizofrenia, dão a chance de sentir a especificidade da experiência pós-moderna de espaço e tempo, respectivamente (Jameson, 1998:3). Onde o termo pastiche
refere-se a uma paródia, sem a presença de comédia (1998:4), ou mesmo a um
plágio (1998:9); e a esquizofrenia (baseada na teoria Lacaniana), como sendo uma

alguém que não rejeita o modernismo, em vez disso o reconhece como um estilo
entre muitos, mas rejeita as ideias de progresso e singularidade do novo que o
modernismo considera; alguém que ama a ironia e a dupla codificação, rejeita o
estatuto privilegiado de grande arte em oposição à arte popular, e sente-se livre
para misturar elementos do passado e do presente, abstrato e de representação,
apropriado e inventado, tudo redefinido e revelado para um novo público.

Conclusão

A utilização em diversos momentos da linguagem da Banda Desenhada, acontece não somente pelo vínculo visual e histórico existente entre os dois meios,
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“experiência de isolados, desconectados, descontínuos materiais significantes
que não conseguem ligar-se em uma sequência coerente” (Jameson, 1982:7). Isso
resume a total liberdade em criar uma obra sem respeito às origens temporais dos
elementos, numa mistura de passado e futuro que resultam em algo novo. São
“apropriações” (Barret, 1997:25) — paródia, colagem/bricolagem/pastiche, nostalgia — de elementos, formas de construção, linguagens, icones outros que aglutinados, remodelados, híbridos em um outro contexto, servem ao que se propõem.
A Animação nasce como arte, no final do século XIX, período Modernista,
mas apresenta uma série de características pós-modernas — Alan Cholodenko
(2007) afirma que é pós-moderna, e como Lyotard entendia a Pós-modernidade
como um momento de indeterminação dentro da Modernidade, Cholodenko
acredita que a Animação a antecipa e vem depois da Modernidade do Cinema
(Lamarre 2008). Pois, a Animação: é híbrida por base — é formada por uma expressão artística (o desenho), a Física (a Ótica), e o novo meio (a Fotografia); é
fragmentada (o movimento fragmentado em imagens, que expostas ao logo do
tempo permitem a ilusão, simulam o movimento); é simulação e ironia (o personagem parece vivo); é collage/bricolage (pode utilizar objetos, recorte, areia,
criando uma imagem mista); é paródia ou pastiche, ao se apropriar de situações
e recriá-las em um novo contexto com ou sem humor. Um exemplo é a série televisiva The Simpsons (1993): no episódio em que aparece o ator Leonard Nimoy
(1931-2015) — conhecido devido a outra série, mas de vida-real dos anos 1960,
Star Trek (Roddenberry, 1966-69) –, Homer canta a música de abertura de The
Flintstones (Hanna & Barbera, 1960-66), outra série da época (Denis, 2010:196).
A animação também pode ser pastiche, quando se apropria de algo (pode ser o
estilo), como em The Three Caballeros (Ferguson, 1944), que adota o estilo dos
musicais dos anos 1930/40 de Hollywood, mesclado com imagem filmada.
William Moritz (1997:107) bem resume as caraterísticas pós-modernas na
animação, ao referir-se ao animador Norman McLaren (1914-1987):

270
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

mas também por esta facilitar um resumo visual de uma história de 800 anos,
em cinco minutos. Essa mistura de linguagens é favorecida pela própria técnica
de recorte, o que possibilitou a criação de imagens uniformes, apesar do grande
intervalo temporal e de variação estética dos elementos apresentados, sejam representações do século XVI ou XX. Por consequência, conclui-se que, Fado Lusitano é uma obra pós-moderna, resultando numa grande colagem visual, através
de apropriações diversas: as lendas dos monstros marinhos, política e cultura (paródia); a linguagem da Banda Desenhada, da Animação e a estética de Augusto
Gomes (pastiche / bricolage); a mesclagem de momentos históricos criando um
outro momento (esquizofrenia / nostalgia); de pintura e fado (High and Low Art),
além da presença da ironia na própria narrativa (verbal-visual).
As obras de Feijó sempre apresentam um caráter político, crítico, sobre as
histórias que contam. Isso o coloca ao lado da corrente Marxista, não da “Arte
engajada” da Revolução Russa, mas da Arte que não é “Arte pela Arte” — um
lema do Modernismo (Encyclopædia Britannica, 2015) — mas que auxilia na
reflexão da condição do homem, seja ela política, histórica ou social. Como observa o próprio Feijó (2015),
as obras não são neutras, tem sempre uma posição política, as pessoas podem
querer esqueceer ou assumi-las mais claramente, mas em qualquer momento
é sempre uma posição política, mesmo o Disney é uma posição política. […] As
preocupações políticas fazem parte da minha formação. Nunca […] me identifiquei com a vida partidária, mas com uma visão política da questão, uma visão
humanista, […] sempre foi algo que faz parte das minhas preocupações e isso se
espelha nas minha opções e nas minhas escolhas.

Observa-se também que nas décadas de 1980 e 1990, foi um período em
que muito se discutiu sobre o Pós-modernismo. Assim, enquanto obra audiovisual, Fado Lusitano se apresenta como um relato e uma representanção de um
momento histórico, social e cultural de Portugal, além de reflexo do próprio
continente europeu.
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Resumo: Pensaremos neste artigo acerca da

Abstract: In this article we discuss the work “Self-

obra “Self-portrait of a female artist as part
of society”, da artista portuguesa Ana PérezQuiroga. Esta obra, que podemos definir
como social media art, vem sendo construída ao longo dos últimos 4 anos no aplicativo
Instagram e conta com mais de 16.000 imagens publicadas até o momento. Analisaremos
o trabalho a partir do conceito de “arte total”,
ou Gesammtkunstwerk, adotado pela artista
para determinar a sua busca poética intermediática, com a hipótese de que a arte pode se
tornar total ao encontrar-se com a vida num
conjunto de eventos sequenciais mediados
por objetos e imagens do quotidiano. Faremos,
ainda, uma breve relação com a obra «home”,
também de Ana Pérez-Quiroga, no sentido de
perceber como o social media pode servir de
veículo para uma “arte total” contemporânea
em ambas as propostas da artista.
Palavras-chave: social media art / obra de
arte total / arte intermédia.

portrait of a female artist as part of society”, by
the Portuguese artist Ana Pérez-Quiroga. This
work, which can be defined as social media art,
has been built over the last 4 years using the
Instagram app, and has over 16,000 images
published so far. We analyze this artwork based
on the concept of “total art”, or Gesammtkunstwerk, adopted by the artist to determine her
intermedia poetic search, with the assumption
that art can become “total” when connecting
to real life in a set of sequential events mediated by everyday objects and images. We will
also briefly relate this artwork with the project
“Home”, also by Ana Pérez-Quiroga, to find
out how social media can serve as a vehicle for
a contemporary “total art” in both projects.
Keywords: social media art / total work of art /
intermedia art.

1. Autorretrato em social media. O quotidiano
e a narrativa transversal como estratégias da arte total

A noção de “arte total” (ou Gesammtkunstwerk) teve sua origem no pensamento romântico alemão do século XIX, desenvolvido principalmente por Richard
Wagner em seus ensaios “Art and revolution” e “The Art-work of the future”
(1849-1993: 69-214). Conforme Matthew Smith, a Gesamtkunstwerk surgiu com
uma inextricável ligação com o desenvolvimento de novas tecnologias (mecanização) e o crescente domínio dos mass media em meados do século XIX (Smith, 2007). O autor nos diz que o conceito de arte total foi retomado e atualizado
constantemente ao longo século XX e XXI, passando pelo Bauhaus, o cinema
americano, a Disneylândia, o surrealismo e a transmedia storytelling contemporânea. Na ideia original de Wagner, o povo representa a força condicionante
de uma obra de Arte (Wagner, 1994: 78). Neste sentido, percebemos que a Gesammtkunstwerk não busca apenas uma união ou interação dos média artísticos, mas uma expressão de um ideal social: uma unidade do corpo social na arte
ou, como interpreta Ana Pérez-Quiroga, a relação entre “arte e vida”.
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Refletiremos acerca da obra “Self-portrait of a female artist as part of society” (Figura 1), da artista portuguesa Ana Pérez-Quiroga. Esta obra, que podemos definir
como social media art, vem sendo construída ao longo dos últimos 4 anos no aplicativo Instagram e conta com mais de 16.000 imagens publicadas até o momento.
A vida, conforme nos diz Ana Pérez-Quiroga (2015), pode ser observada a
partir de “um conjunto de eventos sequenciais mediados por objetos do quotidiano”. O aplicativo Instagram, espaço / dispositivo de criação e socialização
mediática, mapeia esse quotidiano, registando e organizando os objetos que
rodeiam a artista numa narrativa visual e sequencial (temporal). Para além da
temporalidade e da materialidade dos objetos e imagens, o choque entre o íntimo e o exposto, o público e o privado, representa outra dimensão do autorretrato, principalmente pelo alcance transversal que os social media podem ter.
Todos esses elementos fazem parte da estratégia da artista para unir a arte com
a vida, ideia chave do conceito de “arte total” (Wagner 1849-1993).
Analisaremos o trabalho, portanto, a partir do conceito de “arte total”, ou
Gesammtkunstwerk, adotado pela artista para determinar a sua busca poética
intermediática. Pensaremos acerca do conceito de social media art e faremos,
ainda, uma breve relação com a obra “Home”, também de Ana Pérez-Quiroga,
no sentido de perceber como o social media pode servir de veículo para uma
“arte total” contemporânea em ambas as propostas da artista.
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Figura 1 ∙ Ana Pérez-Quiroga, Self-portrait of a female artist as
part of society. Imagens extraídas do aplicativo Instagram. Fonte:
https://www.instagram.com/anaperez_quiroga
Figura 2 ∙ Ana Pérez-Quiroga, Self-portrait of a female artist as
part of society. Imagens extraídas do aplicativo Instagram. Fonte:
https://www.instagram.com/anaperez_quiroga
Figura 3 ∙ Ana Pérez-Quiroga, Self-portrait of a female artist as
part of society. Imagens extraídas do aplicativo Instagram. Fonte:
https://www.instagram.com/anaperez_quiroga
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Figura 4 ∙ Ana Pérez-Quiroga, Self-portrait of a female artist as
part of society. Imagens extraídas do aplicativo Instagram. Fonte:
https://www.instagram.com/anaperez_quiroga
Figura 5 ∙ Ana Pérez-Quiroga. Página do projeto “home”.
Cortesia da artista. Fonte: http://www.anaperezquirogahome.com
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Essa busca da relação entre “arte e vida” revela-se no caráter narrativo que
a obra Self-portrait of a female artist as part of society adquire no suporte dos social media. As imagens publicadas diariamente constroem uma linha do tempo,
da mais antiga à mais recente, descrevendo as relações sociais de Ana Pérez-Quiroga a partir de imagens da sua vida pessoal privada (Figura 2), bem como
por representações da artista enquanto figura pública (Figura 3). Desta forma,
surgem narrativas visuais interativas que permitem a participação do público,
seja por meio de interações textuais na plataforma do Instagram, ou pela participação direta enquanto personagem nas imagens do autorretrato.
É justamente a capacidade de transversalidade dos social media que inspira
Ana Pérez-Quiroga. Para a artista, no social media é possível atingir todo o tipo de
pessoas, construindo um público muito mais heterogéneo e participativo do que
em uma exposição tradicional. Ela explora, assim, relações com o público e com
outras obras suas (Figura 4), buscando quebrar o papel do expectador contemplativo, desafiando simultaneamente os conceitos de arte “maior” e arte “menor”.
Há, conforme percebemos, afinidades entre a transversalidade descrita por
Quiroga e o conceito de transmedia storytelling (Jenkins, 2003; Giovagnoli, 2011).
Max Giovagnoli define as “narrativas transmediáticas” da seguinte maneira:
Contar histórias simultaneamente em múltiplos média é como criar uma nova
geografia da estória, e isso requer que o autor e o público encontrem espaços novos e interativos para compartilhar conteúdos (...). Mas o mais importante: tudo
deve começar com uma estória. (Giovagnoli, 2011) (tradução nossa).

O transmedia storytelling é um conceito aplicado diretamente à comunicação massiva, ou à industria do entretenimento comercial (Giovagnoli, 2011:3).
Seus objetivos aproximam-se dos ideais da “arte total”, envolvendo diversos
média e, principalmente, o público na criação de objetos culturais. Suas finalidades, entretanto, afastam-se dos ideais anticomerciais do romantismo
(Wilson, 2007:24-6), isso porque visam o lucro de grandes produtoras de conteúdo. Percebemos que Ana Pérez-Quiroga questiona, justamente, esse caráter comercial das narrativas transmediáticas ao colocar em venda todas as
imagens que compõem seu autorretrato, bem como quase todos os objetos de
sua casa (projeto Home, Figura 5). Ao entrar na “loja virtual” do projeto Home,
o espectador/usuário pode se perguntar: “quem pagaria 62 Euros por uma batedeira usada?”. E logo, “o que há de especial nessa batedeira, então?” Ana
Pérez Quiroga propõe, portanto, uma instabilidade (uma chamada de atenção) na percepção quotidiana.

3. Mapeando e revelando o quotidiano.
Uma breve relação com o projeto Home

Ana Pérez-Quiroga pretende, seja com seu autorretrato em social media art ou
no projeto Home, revelar narrativas produzidas pela justaposição de objetos e
imagens do quotidiano. Para trazer à tona essas narrativas, a artista não pretende recortar os objetos de seus espaços utilitários, transportando-os para a
galeria de arte como propôs Marcel Duchamp em seu readymade. Ela lança mão
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Percebemos que os espaços sociais mediáticos são, com ou sem a presença
de anunciantes, muito mais solidários do que econômicos, uma vez que é fácil observar, por meio de vivências em Rede, que grande parte dos conteúdos
que se tornam virais em social media não possuem motivação (ou patrocínio)
comercial. Ana Pérez-Quiroga explora e desafia a diversidade dos social media,
buscando definir sua arte e o consumo online não pela natureza dos objetos e
imagens, mas pelo caráter crítico e relacional que esses objetos e imagens podem ter com o público, propondo um novo olhar sobre o banal.
Ben Davis (2010) caracteriza a social media art como um campo de criação
flutuante entre os média sociais e não sociais, entre a new media art, como o videogame, e a arte realmente colaborativa online. Para o autor, uma obra de arte
em social media pode conservar as características de criação colaborada e compartilhamento das redes sociais online não-artísticas, características essas que
podem figurar em maior ou menor grau em diversas obras de social media artists
analisadas em seu ensaio. Aqui, arriscamos definir a social media art a partir de
uma reflexão acerca da comunicação tecnológica de André Lemos (2015:40),
onde o autor observa que existem diferentes usos das redes sociais, dentro e fora
das lógicas do programa. Para Lemos, a tecnologia não pode ser pensada como
uma substância com essência em si, mas como campo associado a uma complexidade de fatores sociais, que se transforma consoante às relações coletivas
e individuais. A criação artística em social media pode surgir, então, das relações e apropriações simbólicas que o artista e seu público criam ao redor do dispositivo social-mediático, independentemente da natureza desse dispositivo.
Entendemos, então, que a possibilidade de ações diversas e não programadas em social media viabiliza a criação artística nesse domínio. Em seu autorretrato, Ana Pérez-Quiroga apropria-se do dispositivo Instagram para manifestar-se artisticamente, construindo uma narrativa de si própria para conectar-se
de forma transversal com seu público, que participa da obra em diversos níveis,
seja na construção ou no seu consumo.
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de diversos media (instalação, website, social media) para que paremos, observemos e vivenciemos os objetos e as imagens em seus habitats, uma vez que o
sentido se constrói na sequencialidade e no relacionamento entre as imagens,
os objetos e seu consumo.
No projeto Home há duas dimensões complementares: a casa da artista,
uma instalação que pode ser explorada pelo público presencialmente, e o website do projeto, que se assemelha a uma loja online (figuras 5), com um catálogo
de todos os objetos presentes na instalação (a maioria possui preço para venda).
Para poder comprar objetos, entretanto, o interessado deverá ter passado ao
menos duas noites na casa da artista, tendo vivenciado a relação do objeto a ser
comprado com o restante da instalação.
Na obra Self-portrait of a female artist as part of society, como vimos anteriormente, a narrativa é construída por uma linha do tempo com imagens do
quotidiano da artista. A identidade de Ana Pérez-Quiroga é representada pelo
conjunto de imagens publicadas diariamente no Instagram e pela interação que
essas geram com o público.
Percebemos, em ambas as obras, a necessidade da artista em construir um
breviário que dê sentido ao conjunto de objetos e imagens que a rodeiam, quiçá para preservá-los enquanto documentos/vestígios da sua identidade. Caso
ela não faça esse inventário, há a possibilidade de que esses objetos e imagens
banais desapareçam, como acontece com quase todos os objetos do quotidiano (descartáveis). Para Nestor Garcia Canclini, a arte contemporânea trabalha
com a iminência, com o que está por acontecer. O patrimônio, por sua vez, representa aquilo que está em perigo de se deteriorar ou de desaparecer. A prática artística não inaugura o sentido, mas o reinventa a partir de um patrimônio,
do que já está feito, dito e organizado (Canclini, 2009:129). Ao construir seus
breviários do quotidiano, a artista lança propostas de interpretação, crítica e,
conforme percebemos, de preservação das suas narrativas. Conservar o objeto
isoladamente não faz sentido. O que a artista propõe é preservar as relações
entre objetos e a vida.
Conclusão

A partir da obra Self-portrait of a female artist as part of society, um social media
art construído por Ana Pérez-Quiroga no aplicativo Instagram, pensamos neste
artigo acerca do conceito de “arte total”, adotado pela artista para descrever sua
busca poética de unir arte e vida. Para melhor compreendermos os conceitos
adotados pela artista, fizemos uma breve pesquisa bibliográfica, buscando definir arte total, social media art e transmedia storytelling.
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Tendo em vista que o foco deste artigo foi a obra de Ana Pérez-Quiroga, lançamos apenas em linhas gerais a definição de social media art. Para um maior
aprofundamento no tema, propomos a leitura do artigo “Social Media Art in
the expanded Field”, de Ben Davis (2010), onde o autor analisa diversas obras
e artistas de social media nos Estados Unidos, lançando linhas para a reflexão e
definição deste tipo de arte.
Ao perceber que uma dimensão importante da obra de Quiroga envolve a
descrição da sua identidade pela justaposição de imagens do quotidiano, fizemos, também, uma breve relação do trabalho da artista com o conceito de
transmedia storytelling. Observamos, principalmente no projeto Home, a utilização de diferentes meios (instalação, website e social media) para construir uma
narrativa: a vida da artista.
A partir das reflexões acerca dos conceitos e dos modos criativos de Ana Pérez-Quiroga, concluímos que o social media serviu aos objetivos de integração
“arte e vida” proposta pela artista, possibilitando que seu público vivencie sua
produção no quotidiano, propiciando, simultaneamente, um espaço de criação,
crítica e preservação das narrativas construídas.
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exhibition “Everything is related”, by Brazilian
artist André Penteado. Assembled on a floor of a
commercial building on an important avenue of
the city, the show can be understood as an atlas
that unifies three centuries of images of Penteado’s
family put together with his artistic projects. Artist books are together with the family archive.
There are also separate photographs, besides
black and white, 35mm negatives shot by Gilda,
an aunt when she lived in the United States in the
1970’s; among these photos, one of Angela Davis,
philosopher and activist of the Black Panther’s
Movement.
Keywords: contemporary art / memory / photography.

Introdução

Entro na exposição Tudo está relacionado. André Penteado me recepciona, ele
recebe todos os visitantes. Já no hall de entrada quatro vídeos são projetados ao
mesmo tempo em loop. Aparecem combinados filmes 16 mm feitos pelo avô de
Penteado nos anos 40; super 8 dos anos 70 da sua tia Gilda; trechos do filme A
Moreninha, estrelado por sua tia Tony, e pequenos vídeos digitais de autoria do
artista. No corredor que dá acesso às salas, imagens fotográficas postas na parede; depois trafego pelas divisórias de vidro, que dão passagem às demais salas.
Uma das salas contém ampliações divididas por paletas de cor, por exemplo.
Em outras veem-se ampliações e contatos de várias épocas da família de Penteado, convivendo com mesas sobre as quais há livros de artista, fotografias dos
primórdios fotográficos, álbuns de família e negativos preto e branco, 35 mm,
fotografados por uma tia fotógrafa, chamada Gilda, do tempo em que morou
nos Estados Unidos nos anos 1970. E na sala 3, numeração dada pelo fotógrafo, é a em que fico mais tempo: ela tem duas divisórias de vidro, uma frontal e
outra lateral. Logo na entrada pode-se ver o verso das imagens postas (Figura
1). Olho para a parede oposta à divisória, e entre os versos das fotografias vejo a
imagem de Rebecca, uma jovem que participou de um projeto de André sobre
famílias de suicidas. (O projeto teve início depois de uma tragédia pessoal: o pai
de André se matou. O primeiro livro de Penteado, publicado em 2014, foi sobre
o tema: Suicídio de meu pai.) A imagem me chama a atenção e me aproximo.
Aquele olhar me intriga. Depois, ao entrar na sala, do lado esquerdo de Rebecca
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Abstract: This paper tells the trajectory of the

no interior da mostra Tudo está relacionado,
do artista brasileiro André Penteado. Montada
em um andar de um edifício comercial em uma
importante avenida da cidade, a exposição
pode ser lida como um atlas que une três séculos de imagens da família de Penteado conjuntamente com seus projetos artísticos. Livros de
artista convivem com arquivo familiar e fotos
avulsas, bem como negativos preto e branco, fotografados por uma tia, chamada Gilda,
quando morou nos Estados Unidos nos anos
1970, e entre essas imagens uma fotografia de
Angela Davis, filósofa e ativista do movimento
Pantera Negra.
Palabras clave: arte contemporânea / memória / fotografia.
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Resumen: O presente artigo conta um trajeto
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encontro Angela Davis e, à esquerda de Davis, a tia de André, Gilda, a autora da
imagem de Davis.
A exposição pode ser lida como um atlas que une três séculos de imagens.
Volto para Davis várias vezes; outras mulheres negras estão retratadas naquela
sala, mas é Davis que me desperta a atenção: ela é ativista e está em um momento simbólico e bom para pensar.
A imagem de Angela Davis está na quina (Figura 2). Ela está em um momento combativo no meio da multidão, seguramente a falar de direitos civis. A imagem é o trecho da lâmina do atlas em que eu paro.
Eu me afasto da sala, tento retomar as demais salas da exposição. Mas é a
imagem de Davis que segue comigo ao longo do trajeto. Talvez seja o grande
labirinto das questões raciais unidas às questões das mulheres, que ainda não
resolvemos e segue entre as lâminas do atlas. O atlas, para Didi-Huberman, é
como uma mina. Ele é uma forma visual de conhecimento, uma maneira sábia
de ver: “Contra toda a pureza estética, introduz o múltiplo, o diverso, todo o
hibridismo da montagem” (Didi-Huberman, 2010: 15).
O lugar de Davis na montagem do artista é momento gatilho para mim. É a
partir dela que faço a leitura do atlas (da exposição). A partir da imagem de Davis, eu realizo o percurso na exposição; porém, antes de falar de Davis, contarei
um pouco de Tudo está relacionado.
1. Um pouco sobre a exposição

André Penteado é um artista brasileiro de família quatrocentona, termo que
usamos para aqueles que estão no Brasil desde os tempos coloniais. Pessoas
que ocuparam no passado, e muitos ainda ocupam, um espaço de privilégio social e cultural em nossa sociedade.
Ao ser questionado por mim quanto aos motivos pelos quais realizou o projeto, Penteado me contou que Tudo está relacionado surgiu de uma vontade de
ver o que já estava presente desde o começo no seu trabalho e como isso se relacionava com as imagens de sua família. A ancestralidade é o que move Tudo
está relacionado, e seguramente por isso os objetivos da exposição, para o autor,
foram integrar e relacionar quatro arquivos distintos, um herdado pela família
e três gerados por ele (Figura 3).
O lugar da exposição foi essencial para Penteado, um andar comercial —
uma antiga oficina de telefones celulares –, localizado no bairro de Perdizes em
São Paulo.
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Figura 1 ∙ André Penteado. Visão geral da sala 03
da exposição a partir das divisórias de vidro. Fonte: artista.
Figura 2 ∙ André Penteado. Detalhes da quina com a imagem
de Angela Davis e as das outras duas mulheres. Fonte: artista.
Figura 3 ∙ André Penteado. Visão geral de uma das salas
da exposição. Fonte: artista.
Figura 4 ∙ Imagem que aparece Angela Davis presente
na exposição de André Penteado.. Fonte: artista.
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Após meses olhando todos os arquivos e fazendo a pré-seleção das fotografias, concluí
que este trabalho deveria ser mais do que um estudo sobre memória e afetos familiares. Ele deveria, também, enfatizar questões relacionadas à própria natureza da
imagem fotográfica. […] a oficina ajudaria a complexificar o seu entendimento. Esta
decisão trouxe para a superfície do projeto a questão do arquivo, de onde e como são
guardadas as memórias — qualquer memória, não somente as familiares — e a relação da imagem fotográfica com elas (Penteado, comunicação pessoal, 2015).

A oficina, com suas paredes brancas e divisórias de vidro, permitiu que mais
de uma sala fosse vista de cada vez e também que se tivesse acesso ao verso de algumas fotografias. Estas sobreposições de imagens, além de enriquecerem a exposição, criam as camadas e camadas de ancestralidade entregues nas imagens.
2. O atlas

Como reler o que produzimos e o que herdamos? Como prever o porvir, a última imagem a se realizar? Essas perguntas são essenciais ao projeto de André
Penteado e elas fazem parte da sua busca por compreender as conexões entre
as milhares de fotografias da exposição.
Tudo está relacionado é o atlas da ancestralidade de Penteado, porém não segue nenhuma lógica cronológica, é uma exposição completamente anacrônica.
O processo de ocupação das paredes, segundo o autor, foi também intuitivo. Ele
afirma que fez um mapeamento, entretanto o destino final é o desconhecido.
Todavia, o encontro com o desconhecido é o encontro com a diversidade. A
comparação com o Atlas (Mnemosyne) de Aby Warburg é fecunda para se pensar, já que a forma de montagem realizada por Warburg é muito usual entre artistas contemporâneos. De acordo Cristina Tartás Ruiz e Rafael Guridi Gardia
(2013), cada uma das fotografias do Atlas de Aby Warburg constituía uma lâmina do atlas. O processo permite o reposicionamento de imagens ou a introdução parcial de novos elementos, para estabelecer novas relações, um processo
aberto e infinito (Ruiz & Garcia, 2013: 4).
Parto da ideia de que, por ser aberto o processo, a leitura por meio da imagem de Angela Davis se mostra essencial, já que é o atlas uma máquina de ativação de ideias e relações (Ruiz & Garcia, 2013). É no atlas que a ancestralidade do
autor (André Penteado) se encontra com um fato histórico e importante: a luta
pelos direitos civis. O fato é incorporado no ativismo de Angela Davis, uma das
mulheres mais importantes dos anos 1970.

They gave you sunshine
They gave you sea
They gave you everything but
the jailhouse key.
They gave you coffee
They gave you tea
They gave you everything
but equality
“Angela”, Yoko Ono e John Lenon

A imagem de Angela Davis está na quina de uma parede da sala 3, a sala
de paredes e vidros expostos. Ela está num comício, seguramente são os duros
anos 1970. Atrás dela as iniciais da Cia trazem três palavras chaves: conspiração, imperialismo e agressão (Figura 4). Naquela época, Angela Davis era a mulher mais perseguida do país do capital, os Estados Unidos da América. Filósofa
e escritora, Davis era temida pelo fato de ser negra, ativista e comunista. Logo
depois, foi presa. E lá o mundo clamou por sua liberdade. A ela, eles deram tudo
menos a igualdade. Assim diz trecho da música de Yoko Ono e John Lenon.
Hoje Angela Davis segue viva, com 71 anos, seus escritos feministas são lidos por milhares de mulheres negras, na maioria jovens de todas as Américas
e da África. Entre as socializadas como brancas, como eu, pouco lemos o que
Davis escreveu (cf. Davis, 1981). Ainda seguimos a crer que a luta pelos direitos
das mulheres teve início com as sufragistas. Ledo engano.
Mulheres negras sempre trabalharam. O trabalho precário segue com elas
até os dias de hoje. Seguramente, falar de liberdade e direitos das mulheres —
e, por consequência, feminismo — só é potente quando agregado às questões
raciais e de classe social.
Busco nos escritos de Davis o que ela diz sobre os afrodescendentes daquele país:
Através do forçado sistema de arrendamento, o povo negro foi obrigado a realizar os
mesmos papéis executados por eles próprios na escravatura. Homens e mulheres foram
detidos ou presos, ao menor pretexto, a fim de serem alugados pelas autoridades como
trabalhadores condenados. Enquanto os donos de escravos reconheceram os limites
da crueldade com a qual eles exploravam a sua “valiosa” propriedade humana, essas
cautelas não eram necessárias para os plantadores do pós-guerra que alugavam os negros condenados por relativamente pequenos prazos (Davis, 2013: 68).
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3. O trajeto, o encontro com Angela Davis, a imagem gatilho
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Ao lado de Davis, tanto esquerdo quanto direto, duas mulheres brancas. À
esquerda, Gilda, numa foto arrancada de um álbum de família onde está escrito
“Berkeley 1975”. Seguramente, anos depois de ter se encontrado com Angela
no comício, Gilda se casou e teve um filho. À direita, Rebecca, antes mencionada. Certamente, as duas mulheres — Gilda e Rebecca — já deviam ter encontrado mulheres negras trabalhando em situações de trabalho doméstico. A voz de
Angela Davis volta a falar:
Se as mulheres brancas aceitavam o trabalho doméstico, apenas se não encontrassem
nada melhor, as mulheres negras estavam aprisionadas nessa ocupação até ao advento da Segunda Guerra Mundial (Davis, 2013: 71).

A desigualdade entre mulheres é latente até hoje. Na própria exposição de
André Penteado há uma imagem de uma mulher negra prestando serviços domésticos com um pano branco na mão, por exemplo. Até hoje mulheres negras
seguem a receber salários inferiores às mulheres brancas. Os anos 1970 foram
importantes para a luta racial e feminista tanto nos Estados Unidos quanto na
Europa. Na América Latina, as mulheres de esquerda pegavam em armas. As
feministas negras são categóricas ao falar de feminismo:
As mulheres brancas que dominam o discurso feminista — as quais, na maior parte,
fazem e formulam a teoria feminista — têm pouca ou nenhuma compreensão da
supremacia branca como estratégia, do impacto psicológico da classe, de sua condição política dentro de um Estado racista, sexista e capitalista (Hooks, 2015: 196).

As questões raciais são aprofundadas e tornam-se complexas quando unidas às de gênero e classe social, pontua Bell Hooks, outra teórica feminista
afro-americana. Volto à Davis, que fala das mesmas questões, e, por meio de
Davis e Hooks, reencontro Sueli Carneiro, uma das mais importantes pensadoras brasileiras:
Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a
proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca
fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras,
quituteiras, prostitutas... Mulheres que não entenderam nada quando as feministas
disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar! (Carneiro, 2003: 1).
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A voz da brasileira se soma a todas as outras e também às imagens que compõem o projeto de Penteado. “As imagens são atos, memórias, questionamentos (...) visões e prefigurações” (Samain, 2011: 40).
Depois do encontro de tantas vozes falantes em um único trecho da lâmina do atlas, volto ao projeto de André Penteado como um todo, volto às suas
perguntas primordiais e me indago: Como reconstruir o porvir ou mesmo falar
das imagens que herdamos, incluindo o questionamento de nossos lugares de
privilégios como mulheres e homens brancos?
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Resumo: O artigo distingue a obra de Maria

Abstract: This article discusses the work of Maria

“Barraca” dentro do contexto da arte popular
portuguesa, analisando o universo criativo
da artista para mostrar de que forma o gesto
de desenhar se transforma em processo de
catarse. No texto serão feitas aproximações
à “arte bruta” de Jean Dubuffet e à estética
naïf. São também revisitados alguns casos
da arte contemporânea onde o acto criativo
e exorcismo se relacionam.
Palavras chave: desenho contemporâneo / catarse / arte popular portuguesa / Maria “Barraca”.

“Barraca” in the context of Portuguese folk art,
analysing the creative artist's universe to stress
how the act of drawing becomes a cathartic
process. The article approaches Jean Dubuffet's
art brut and art naïf, while revisits some cases
of contemporary art where the creative act and
exorcism are related.
Keywords: contemporary drawing / catharsis /
Portuguese folk art / Maria “Barraca”.

Introdução

A arte popular portuguesa é um tema ainda pouco estudado. Com um espólio
enaltecido e inventariado na época de António Ferro, encontra-se hoje guardado
no Museu de Arte Popular em Lisboa. Em 1964 Ernesto de Sousa afirmava que a

1. A inquietação de Maria Barraca

Maria José dos Santos (1933), natural da aldeia de Mizarela perto de Guarda, apresenta um percurso peculiar na sua relação com o fazer artístico. Conhecida como
Maria “Barraca” pelas gentes da sua aldeia, teve uma vida pautada por acontecimentos trágicos que provocaram a inquietação do seu espírito. As desordens,
os conflitos e as rupturas com o mundo são então “exorcizados e harmonizados
num processo mimético com a vida de Santa Bárbara” (Borges, 1999:10).
As suas obras foram mostradas pela primeira vez em 1999 no Museu da
Guarda, que lhe prestou homenagem através da exposição “Vidas Ex-postas.
Estórias bordadas por Maria Barraca”. Os trabalhos denotam décadas de devoção e entusiasmo pela trágica história da santa virgem e mártir, mulher tornada
santa pela sua devoção a Deus, o que a levou a ser martirizada e finalmente decapitada pelas mãos do seu próprio pai.
Os autores que estudaram e escreveram sobre a obra de Maria “Barraca”
apontam um paralelismo entre a lenda da santa e a vida da artista, centrado na
dualidade entre dois mundos: o Bem e o Mal.
Desde criança que teve contacto com a literatura hagiológica; quando tardiamente aprendeu a ler, chamou-lhe a atenção principalmente a lenda de Santa
Bárbara. Numa primeira fase, transcreveu exaustivamente versos e ladainhas
para um caderno escolar, mais tarde foi impelida pelo impulso criativo, a interpretar o universo da santa através de desenhos. Numa espécie de simbiose com a
sua vida, Maria “Barraca” investe desde 1969 todo o tempo que sobra das tarefas
da lavoura, a reinventar os episódios da vida de Santa Bárbara.
Na sua obra, vemos inquietantes e extraordinárias imagens legendadas que
são criadas primeiro a lápis de cor sobre papel (Figura 1), para depois serem
repetidas e refeitas exaustivamente, ganhando nova vida em linhas feitas de lã
e fio de algodão (Figuras 2). A imagem da Santa é a figura mais representada.
Esta é repetida durante vários anos, como se precisasse a todo o momento, de
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“descoberta da arte popular, em Portugal, está num modesto começo” e desde
essa época existem escassas investigações sobre o tema. A obra de Maria José dos
Santos está representada apenas no Museu da Guarda, pertencendo o resto do
espólio a colecções privadas. Conotada como artista popular, o irreverente trabalho de Maria “Barraca” é pouco conhecido dentro do contexto da arte portuguesa. Neste sentido, o presente artigo serve para mostrar a particularidade da
obra de Maria “Barraca” analisando a sua produção dentro do campo do desenho, e pondo em evidência o seu universo criativo para mostrar de que forma a
artista transforma o ato de desenhar em processo de catarse.
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Figura 1 ∙ Maria Barraca (1969) Um anjo cobrindo-lhe
o corpo com uma veste muito resplandecente e curando-lhe
milagrosamente as chagas. Desenho do livro “A vida de Santa
Bárbara, Virgem Mártir”, colecção da artista. Fonte: Borges,
Perdigão, et al. (1999).
Figura 2 ∙ Maria Barraca (s/d) Um anjo cobrindo-lhe o corpo
e curam-lhe milagrosamente as chagas. Algodão, lã e fibra
s/ algodão, 30×25 cm, Colecção Arquitecta Maria José
Abrunhosa. Fonte: Borges, Perdigão, et al. (1999).

2. Desafiando a arte popular portuguesa

A obra de Maria “Barraca” distingue-se dentro do campo da arte popular portuguesa. Apesar de ser fruto de um trabalho autodidacta, não académico, onde
a artista interpreta “expressionisticamente” o seu mundo (Sousa, 1964) conectado com o imaginário da cultura popular (neste caso o culto dos santos dentro da
tradição cristã) a sua obra distancia-se da “arte do povo”, pelo seu caráter autónomo e obsessivo. Maria “Barraca” cria as suas obras por impulso, como se de
uma urgência se tratasse. Isolada do mundo real, não pretende seguir nenhum
estilo ou tradição nem partilhar as suas criações dentro de uma comunidade,
refugiando-se na sua arte, que lhe surge de forma descomprometida com o meio
artístico. Neste sentido, poderá ser relacionada com a “arte bruta” defendida por
Jean Dubuffet:
Aqueles trabalhos criados na solidão a partir de puros impulsos criativos – onde preocupações com a promoção social, a competição e a fama não interferem (Dubuffet 1971, apud
Maizels 1996: 42. Tradução livre)

No entanto, a arte marginal cunhada por Dubuffet estava principalmente
ligada ao universo criativo de utentes de hospitais psiquiátricos e prisões, o que
não é o caso de Maria José dos Santos.
Apropriando-se da técnica da arte têxtil, os seus bordados distanciam-se da
tradicional tapeçaria popular por não terem um “estatuto de uso”, ganhando a
importância de pinturas para contemplar (Borges, 1999) como se de uma banda
desenhada se tratasse.
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uma atualização ou da renovação da sua presença. As figuras (Figura 3, Figura
4, e Figura 5), mostram as variações dentro do mesmo tema, criadas em tempos
diferentes. A Figura 3 foi o primeiro desenho bordado de Maria José dos Santos,
criado em 1976, sete anos após o inicio do seu livro de desenhos. Os bordados
apresentam legendas que são subtilmente diferentes e ocupam a parte de baixo
da imagem; a figura da santa sempre representada no centro em fundo azul e
envolta numa áurea de “luz” clara é adornada de elementos que variam em cada
actualização. Figuras de santos, flores, estrelas, o sol e a lua compõem a imagem,
num realismo ingénuo.
Como um grito para assegurar a sua sobrevivência, Maria “Barraca” usou instintivamente o desenho como forma de dar sentido à sua vida e a analogia com a
Santa Bárbara como uma forma de falar sobre si mesma, expondo um mundo que
nunca se chega a compreender.
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Figura 3 ∙ Maria Barraca (1976) A Gloriosa Santa Bárbara
Virgem Mártir. Algodão, lã e fibra s/ linho, 53×65 cm,
Colecção Grupo de Teatro Aquilo. Fonte: Fonte: Borges,
Perdigão, et al. (1999).
Figura 4 ∙ Maria Barraca (1992) Milagrosa Santa Bárbara
Virgem Mártir. Algodão, lã e fibra s/ linho, 38,5×34,5 cm,
Colecção Museu da Guarda. Fonte: Borges, Perdigão,
et al. (1999).
Figura 5 ∙ Maria Barraca (1997) Santa Bárbara Virgem Mártir
Milagrosa. Algodão, lã e fibra s/ linho, 42×33 cm, Colecção
privada. Fonte: Borges, Perdigão, et al. (1999).
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Utilizando uma linguagem mais próxima da pintura naïf, os seus desenhos
bordados em tons garridos, são povoados de símbolos religiosos representando
o Bem e o Mal. O mundo de Bárbara, em tons claros e metálicos onde figuram
anjos, flores e a luz divina - o Bem (Figura 6), e o seu oposto em tons escuros,
“feios” segundo as descrições da artista (Borges, 1999), habitado por figuras
masculinas, demónios e carrascos (Figura 7).
Também a escolha do material, torna peculiar a obra de Maria “Barraca”. A
sua modesta condição de mulher dedicada aos afazeres domésticos e labuta no
campo, levaram a artista a reutilizar linhas e fios de roupa velhas “que ela esfarripa até conseguir fazer um fio com textura suficiente para bordar” (Borges,
1999:10). Apesar de ficar limitada à diversidade das cores que conseguia obter
a partir das suas roupas e das lãs usadas que lhes ofereciam as vizinhas, a artista
constrói uma paleta de cores ajustada ao simbolismo das suas emoções.
A sua obra foi mostrada principalmente em exposições individuais: no Museu
da Guarda (1999), Museu do Traje (2000), Teatro da Guarda (2009); no entanto
em 2004 os seus bordados integraram a exposição “ Mãos que voam” no Paço
da Cultura (Guarda) juntamente com outros artistas populares locais. Maria
“Barraca” destaca-se pela criatividade com que reinventa a vida da Santa em
inquietantes e bizarras imagens, num estilo de narrativa visual pouco comum.
A arte popular, caraterizada por Ernesto de Sousa como mais expressiva do
que formal, que “é regional e particularizante, e a sua beleza é característica e
não canónica” (Sousa 1964) encontra no contexto português alguns exemplos
que sugerem afinidades com a obra de Maria “Barraca”. Seja pela forma ingénua
com que é criado um mundo imaginário repleto de imagens bizarras, onde convivem seres celestes e demónios; ou pelo carácter obsessivo e autoetnográfico
(ligando a experiência pessoal com as representações da cultura) que caraterizam o seu fazer artístico.
Na obra de Encarnação Baptista “é de si e de nós que fala quando decide
pintar”, representando um espantoso mundo de mulheres-noivas escondendo
diabos sexualizados, nossas senhoras e cenas do quotidiano rural da Ilha da
Madeira, sua terra natal (Gamito 2012). Também as esculturas em barro de Rosa
Ramalho, representando bichos estranhos que “só se apresentam fantásticos
para a nossa culta incompreensão” (Sousa 1998) e são reais para o artista popular,
como aponta Ernesto de Sousa, as esculturas “ingénuas” de Franklin Vilas Boas
(Sousa 1998) ou os desenhos de Jaime Fernandes mais relacionados com a arte
bruta, pelo contexto de demência mental onde foram criados.
No entanto, a alienação voluntária de Maria “Barraca” entregue à devoção pela trágica vida de Santa Bárbara, confronta-nos com um caso que junta a
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Figura 6 ∙ Maria Barraca (s/d) Santa Bárbara sobe às alturas
do céu. Algodão, lã e fibra s/ linho, 30×29 cm, colecção
privada. Fonte: Fonte: Borges, Perdigão, et al. (1999).
Figura 7 ∙ Maria Barraca (s/d) Dragão. O pai da Santa é
sepultado no inferno por demónios. Algodão, lã e fibra s/ linho,
28×17 cm, colecção privada. Fonte: Borges, Perdigão,
et al. (1999).
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ingenuidade e a loucura. Diante das obras de Maria José dos Santos “o espírito
perturba-se e a mente inquieta-se” (Borges, 1999:6).

Conclusão

Maria “Barraca” é sem dúvida um caso de estudo no contexto da arte popular
portuguesa. Começou a sua atividade artística já na idade adulta, perseguindo
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3. Desenhar para aguentar o mundo

A vida de Maria José dos Santos foi pautada por acontecimentos trágicos. A morte
da mãe quando tinha apenas 5 anos; a ausência do pai imigrado na Argentina; o
seu regresso a Portugal para voltar a casar com duas mulheres irmãs; a vida rural
e dura labuta no campo, no interior de Portugal, constituem o cenário que fez
brotar a inquietante e extraordinária obra de Maria “Barraca” num processo de
exorcismo mimético com a vida de Santa Bárbara.
Partilhando com Bárbara a orfandade, o gosto pelo culto sidérico e uma vida
repleta de infortúnios, Maria José vai reconstituindo obstinadamente a vida da
Santa como que decantando as suas próprias dores num processo de catarse.
O exorcismo como metáfora de processos de criação onde o artista transforma a materialização de ideias e o fazer artístico num exercício de sanação
introspectiva e purga de fantasmas pessoais, tem alguns exemplos interessantes dentro da história da arte contemporânea. A célebre frase do expressionista
Alemão Otto Dix “toda a arte é exorcismo” faz eco nesta ideia. A produção artística de Louise Bourgeois, Joseph Beuys ou Tracey Emin são manifestamente
fruto de um processo de catarse, onde através de “rituais”, cada artista procura
linguagens próprias para sanar problemáticas pessoais expondo as suas feridas
a um público esclarecido e produzindo matéria para as teorias da arte. No caso
particular de Maria “Barraca” é desconcertante descobrir que uma mulher que
nunca teve contacto com o mundo artístico, toma o desenho como linguagem
primordial para satisfazer a vontade de transcendência. Alienada dos convencionalismos estéticos e formais do ensino artístico, o desenho surge como expressão
máxima das suas ideias. Quando as palavras já não eram suficientes, Maria José
passou instintivamente para o desenho. Só depois da morte de seu pai em 1977, a
artista sente necessidade de levar os desenhos do seu caderno para outra dimensão: os bordados. Massacrando o pano num gesto repetitivo, as linhas feitas de lã
e algodão vão reconstruindo os episódios da vida da santa, através de símbolos
criados a partir da memória e imaginação.
Maria “Barraca” “identifica-se nela, mostra-se nela, exorciza-se através dela”
(a santa); como se o ato de desenhar servisse para aguentar o mundo.
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uma vontade superior de exteriorizar, num acto de devoção, a vida de “Santa
Bárbara Virgem Mártir”, através do desenho. A sua história refere-se à de muitas
outras mulheres a quem a vida maltratou, “representando assim, a humanidade
do sofrimento e o rosário do seu destino” (Teixeira, 1999).
A irreverência do seu trabalho encontra eco em algumas obras e tendências
da arte contemporânea. Madalena Braz Teixeira faz uma aproximação da “intenção expressiva destes exemplares de arte têxtil” com os “conhecidos e contemporâneos panos bordados de Lourdes Castro” (Teixeira 1999:15). O conceito de
“linha” como elemento básico do desenho relacionado com as técnicas de tecelagem e da costura, foi recentemente explorado em “Thread Lines”, exposição
de arte contemporânea realizada no Drawing Center em Nova Iorque em 2014
com curadoria de Joanna Kleinberg Romanow, onde foram apresentados trabalhos de Louise Bourgeois, Alan Shields, Elaine Reichek, Robert Otto Epsteim e
Anna Wilson entre outros.
Memórias e sentimentos decalcados em textos, textos traduzidos em desenhos
e desenhos transformados em bordados, são os gestos criativos que transformam,
o prazer de desenhar em processo de catarse, na obra de Maria “Barraca”.
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Resum: Aquest article proposa una re-

Abstract: This article is a reflection about the

flexió sobre l’espai de treball, un element
artístic col·lateral que Tadashi Kawamata
(Hokkaido,1953) desenvolupa en els seus projectes i workshops i que manifesta el seu interès
per el procés de treball, i la creació participativa.
Paraules clau: espai de treball / work in progress / construcció d’espais / participació /
intervencions artístiques.

working space, a collateral art element, which
Tadashi Kawamata (Hokkaido, 1953) develops his
projects and workshops, and expresses his interest
in the work process and the participative creation.
Keywords: working space / work in progress /
space construction / participation / art intervention.

Introducció

Tadashi Kawamata (Mikasa, illa de Hokkaido,1953) en les seves intervencions
artístiques reflexiona sobre l’espai construït, manifesta i fa evident el procés de
creació i construcció. Utilitza fustes per construir estructures arquitectòniques,
ponts, passeres, cabanes, miradors, aixoplucs. Construeix col∙lectivament,
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Elements artístics
col∙laterals: una mostra de
Work in progress en l’obra
de Tadashi Kawamata
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amb la participació de persones vinculades al lloc, i “crea llocs per als altres”
(Ellenberger, 1998), per contemplar, per experimentar i prendre’n consciència.
El present article té com a objectiu analitzar evidències que revelin aquest
interès per l’observació i la reflexió sobre el procés de treball, el moment de la
construcció compartida, a través d’elements artístics col∙laterals que es generen en els seus projectes i que esdevenen una mostra del seu treball en progrés
(Work in progress).
Kawamata realitza projectes artístics “site specific” en llocs públics. Entén
“l’espai públic com un espai condicionat per aspectes culturals i polítics, socials
i econòmics” (Kawamata, 2008:42), connectat amb tot allò que s’esdevé al territori del domini públic. Tadashi Kawamata emprèn els seus projectes a partir de
la recerca sobre aquestes característiques específiques del lloc. Investiga, parla
amb la gent, busca informació sobre l’entorn, la història, la situació econòmica,
el moment social i cultural, i inclús sobre l’espiritualitat del lloc.
Recullo informació relacionada amb totes aquestes coses, i les idees apareixen automàticament. Per mi l’art és el resultat final de la recerca i l’estudi del lloc (Kawamata, 2008: 42).

A causa de les dimensions dels seus projectes, construeix les seves estructures temporals amb l’ajut i la col∙laboració de persones vinculades amb el lloc:
tècnics, assistents, professionals diversos, estudiants, equips de persones amb
risc d’exclusió social, o ciutadans en general. Aquest és un aspecte molt important en el procés del seu treball i Kawamata el té molt en compte, escolta amb
atenció les idees sobre el projecte que aquests col∙laboradors ofereixen.
Ells contínuament van donant noves idees sobre el projecte, jo estic al cas d’aquests moments;
estic obert a tots els suggeriments sobre el projecte: en la manera de treballar, en la forma de
collaborar, i en la manera de realitzar-ho. Per mi és molt efectiu, inclús a l’hora de definir
l’estructura des de la seva idea (Kawamata 2008:42).

Observem que Tadashi Kawamata té un gran interès en la participació, a escoltar les idees dels col∙laboradors, a tenir altres visions sobre el projecte, a evidenciar
el procés de treball a través del propi equip, i perquè això es doni busca, crea les
condicions adequades, un clima de confiança per tal de compartir el treball. Per
aquest motiu molts cops trobem en els projectes i workshops que Kawamata realitza a l’espai públic, un punt de partida, un espai inicialment construït per poder
desenvolupar, planificar, coordinar el projecte artístic i observar el temps de treball
compartit. Un espai de treball des del qual compartir la construcció del projecte.

Primer de tot vam començar a fer bancs i taules. Vam fer molts bancs i dues grans taules
que van estar llestes a l’hora de dinar... Hi vam dinar tots junts cada dia... Era un moment
important per mantenir el contacte amb tots els participants. (Kawamata, 2006b:40)

L’espai de treball era un lloc per organitzar-se, fer croquis de construcció,
discutir idees i fer millores sobre el projecte. També era un punt de trobada i un
lloc des d’on observar l’evolució de la intervenció artística i el procés de treball.
A la tarda, es va concretar el calendari de treball, les fases del projecte
(Figura 4). Per començar tothom va estar d’acord que calia una plataforma, una
tarima per limitar l’espai que definia el jardí i que fos la base per la construcció
de l’estructura que havia de créixer. Al terra es van marcar els límits de la plataforma, amb la proporció que permetien els taulons, que es van convertir en
unitat de mesura.
El segon dia, tothom es va reunir a l’espai de treball per exposar noves idees
i decidir sobre la construcció, que havia de tenir dues plantes molt elevades per
permetre la visió al mar i a la vila de Mataró. Abans de dinar, la primera part de
l’estructura metàl∙lica ja estava construïda. “Va ser molt difícil fixar els tubs de
metall a la plataforma, verticalment i horitzontalment, vam fer una pausa per
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L’any 2006, vaig participar al workshop Arquitectures Temporals que Tadashi
Kawamata va realitzar a Can Xalant, un centre de producció artística a la vila
de Mataró, prop de Barcelona, per al qual es va construir l’obra “Xiringuito
Mataró” (Figura 1), una estructura de dos nivells creada a partir de taulons
de fusta i estructures metàl∙liques de bastida, que construïda sobre una gran
tarima ocupava gran part del jardí del centre d’art.
El primer dia del workshop, Kawamata va proposar fer un espai de treball
(Figura 2) per reunir els col∙laboradors, desenvolupar el projecte i coordinar el
treball en equip. Per realitzar la construcció es disposava de 3 palets de taulons
de fusta de pi d’unes dimensions de 250 x 22 x 0,25 cm. , aproximadament uns
10 m3 de fusta (Figura 3). Aquestes fustes també servien per crear l’espai de treball; combinant els taulons es van fer bancs i taules que van ser col∙locats en
una zona d’ombra que permetés la visió de tot el jardí.
Aquesta primera acció va permetre descobrir i reconèixer el material de
treball, el tauló de fusta, les dimensions, la unitat primera, la part individual.
Dominar l’element bàsic de construcció permet abordar el següent pas del projecte, permet decidir sobre cada acció del treball, valorar les possibles combinacions i aprendre el llenguatge constructiu.
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L’espai de treball, un punt de partida
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Figura 1 ∙ Tadashi Kawamata (2006a). "Xiringuito Mataró" .
Workshop Arquitectures Temporals a Can Xalant. Centre
de Creació de Mataró. Font: pròpia.
Figura 2 ∙ Tadashi Kawamata (2006a). "Xiringuito Mataró",
Espai de treball per al Workshop Arquitectures Temporals
al Centre de Creació de Mataró. Font: pròpia.
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comprovar que anàvem bé, i ens hi vam tornar a posar” (Kawamata, 2006b:40).
A l’hora de dinar tothom es va trobar a l’espai de treball, es va parlar sobre el
projecte i se’n valorava el procés.
Des de l’espai de treball es podia observar l’evolució de la construcció. A
cada pausa era possible percebre com avançava el projecte. A cada tauló clavat
la construcció creixia i es transformava.
La planta superior va ser construïda al tercer dia, s’hi accedia mitjançant
una estructura metàl∙lica amb un parell de taulons que a la llarga va prendre
forma de rampa. La planta superior permetia observar l’entorn, el mar i la vila.
Constantment l’estructura era sotmesa a proves, s’afegien taulons per tal d’assegurar-la. La construcció va créixer dins els paràmetres d’un ordre improvisat.
Durant el quart dia, es va continuar donant forma a la construcció. El sol era
molt fort i era necessari crear ombra, es va fer un sostre. Calia estructurar els espais,
limitar-los, crear un ritme amb parets per tal de tenir més percepció d’habitacle.
“El treball de construcció d’aquesta estructura és pràcticament un procés del dia a dia, A cada moment parlem de quin és el pas següent... La gent
comença a dir-ne Xiringuito” (Kawamata, 2006b:41). Es va generar una espècie de diàleg amb la construcció, reflexionant a cada pas, utilitzant cada interval per observar-la i modificar-la en el que fos necessari: creació en temps real,
acció de modelar l’estructura.
Al cinquè dia Xiringuito Mataró ja estava construït. Aleshores, des de l’espai de treball es podia constatar que el workshop amb Tadashi Kawamata havia
estat una cadena d’accions, una construcció en seqüència. Cada element construït havia permès avançar cap al següent. Les taules i els bancs, la plataforma,
l’estructura metàl∙lica, la rampa, el pis superior, les parets i els elements verticals que definien l’espai, i la teulada que ens protegia del sol.
Analitzant les accions del workshop, en cada una de les seves fases, la
manera de fer dia a dia, podem comprovar que el projecte està dotat d’una
coherència profundament fonamentada, que conté un ordre fortuït, aparentment arbitrari, però que es perllonga cap a un infinit.
En els projectes artístics de Tadashi Kawamata trobem aquesta constant,
una seqüència d’accions que permeten avançar cap a un resultat que segons el
mateix Kawamata mai conclou. “El meu projecte no és finit, es prolonga indefinidament. És acció pura” (Kawamata, 2010:69)
L’espai de treball és la primera acció, és el punt de partida on els participants del taller es poden sumar al procés de treball i compartir-lo amb Tadashi
Kawamata. És l’inici d’un procés de construcció d’un espai per a l’experiència,
un espai viscut, a través d’un treball conscient. És la presa de contacte amb el
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Figura 3 ∙ Tadashi Kawamata (2006a). "Xiringuito Mataró",
Croquis constructiu de l’Espai de treball per al Workshop
Arquitectures Temporals al Centre de Creació de Mataró.
Figura 4 ∙ Tadashi Kawamata (2006a). "Xiringuito Mataró",
Espai de treball, Workshop Arquitectures Temporals al Centre
de Creació de Mataró. Font: pròpia.
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material, amb la unitat de construcció, amb les dimensions. És l’acció amb la
qual es descobreixen els elements individuals que tenen unes qualitats comunes, uniformes i que combinats formen una construcció, una estructura que
adaptada al lloc pot créixer indefinidament. “És exactament com un laboratori,
significa que mai no s’acaba, el projecte podria continuar sempre, totes dues
coses la construcció i la recerca” (Kawamata,2004:34).
Tadashi Kawamata planteja els seus projectes a l’espai públic en qualitat de
participació, a través de workshops o treballs en comunitat. Si analitzem l’estructura dels workshops, sovint trobem els mateixos paràmetres d’acció i el
punt de partida que permet als participants situar-se en el procés de treball. És
a dir, a cada workshop que realitza Kawamata trobem una prova del material en
forma de test que, a vegades, també resulta un espai de treball, com el cas del
Workshop a Mataró, on es reuneixen els participants.
Tadashi Kawamata va dur a terme un projecte a Saint Theló, “Mémoire en
Demeure", un workshop inter local d’art i arquitectura on es va crear un espai,
una connexió entre passat i present, amb l’objectiu de reestructurar unes cases
de camp antigues. El workshop es va repartir en tres etapes en estius consecutius, el 2004, 2005 i el 2006. A la primera etapa es va decidir construir un petit
pavelló i una passarel∙la, que es feren en les etapes següents; abans de començar les estructures principals, es van crear espais de treball amb els mateixos
materials de construcció. El punt de partida, una primera prova d’experimentació, que permetia explorar les possibilitats, fer la funció de laboratori i ser la
plataforma per a la col∙laboració i l’intercanvi d’idees entre els participants i
Tadashi Kawamata. “Prefereixo treballar amb altres persones, no m’agrada treballar sol a l’estudi. Gaudeixo compartint idees i col∙laborant amb altres persones,.., enriqueix el meu treball” (Kawamata, 2006b:65).
També en el projecte Gandamaison un workshop amb estudiants d’arquitectura que Tadashi Kawamata va dur a terme a Versailles, l’any 2006, i el
resultat del qual va ser una intervenció sobre un dels antics edificis en forma
d’estructura parasitària, construïda amb caixes de fruita. Els participants al
workshop van prendre com a element bàsic les caixes per realitzar l’estructura; van estudiar el material i les possibilitats constructives i estructurals
que les caixes oferien. D’aquesta experimentació, en van sortir unes petites
estructures inicials no enteses com espais de treball sinó com resultats de
laboratori. A partir d’aquestes idees es va generar l’estructuració del projecte
principal, les proves inicials es van reproduir per blocs fins a arribar a un gran
clúster de caixes estructurat en diferents parts, i que parasitava l’antic edifici
de la Maréchalerie de Versailles.
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L’any 2008 Tadashi Kawamata va realitzar “Walkway", una exposició retrospectiva al museu d’art contemporani de Tokio. En aquesta ocasió, Kawamata va
crear una mena de laberint construït amb parets lleugeres, pocs suports i sacs
de sorra. Va crear sales, passadissos, espais per on els visitants circulaven. A
les sales hi va crear espais de treball, “una espècie de laboratoris conduïts per
artistes i voluntaris que realitzaven treballs constructius o ajudaven els visitants
a fer els seus propis projectes” (Eubank, 2008). En definitiva una exposició on
prevalien l’experimentació i el treball compartit. Kawamata ho aconseguia disposant uns espais de treball per originar l’acció.
Conclusió

En les intervencions de Tadashi Kawamata cada acció del procés té un objectiu comú, totes les seves propostes formen part d’un únic projecte, són “Work
in Progress", una actitud comuna i contínua per aconseguir un mateix objectiu: la revelació de l’experiència de lloc. Així doncs, l’espai de treball (Figura 2)
és una evidència de la intenció contínua en tot el conjunt dels seus projectes,
de la voluntat de compartir el procés de treball, de promoure la participació.
L’espai de treball és una manifestació d’aquest temps/espai de construcció
compartida, que ens mostra la rellevància de la col∙laboració que Kawamata
estableix amb els participants duran els seus projectes, és una extensió, un
element col∙lateral, un gresol on es desenvolupa el treball dia a dia i revela
que, més enllà de la qualitat d’espai, els projectes de Tadashi Kawamata s’extenen en la memòria dels participants.
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Resumo: Este artigo descreve o processo de

Abstract: This article describes Brazilian artist

criação do artista brasileiro Evandro Soares,
discorre sobre os procedimentos realizados
por ele ao trabalhar com a matéria metálica (ferro e arame) através das técnicas de solda, corte e dobra afim de elaborar geometrias complexas nas esculturas produzidas, elucidando a
vocação destas se portarem simultaneamente
como desenhos espaciais — ou esculturas lineares, ao fazerem convergir, em um mesmo
espaço expositivo, situações instalativas e
recursos bidimensionais e tridimensionais.
Palavras-chave: Escultura / desenho / perspectiva / geometria.

Evandro Soares’s poetic process. It discusses the
procedures applied when working with metallic
material (iron and wire) through welding, cutting and bending techniques in order to create
complex geometries in his produced sculptures.
This process points out the characteristic of his
sculptures being simultaneously as spatial drawings or linear sculptures since they converge in the
same exhibition space particular situations and
two-dimensional and three-dimensional features.
Keywords: Sculpture / Drawing / Perspective /
Geometry.
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Primeira dimensão: ofícios do serralheiro-artista

Evandro Soares, artista brasileiro nascido em Largo do Piritiba, Bahia, aprendeu, ainda jovem, uma gama de recursos técnicos e outros aparatos ferramentais que o conduziram ao ofício de serralheiro. Na serralheria construiu diversos objetos, como portões, grades, janelas e portas de ferro que seriam utilizados em casas e edificações comerciais.
Possuindo grande familiaridade com a construção de objetos e estruturas
metálicas, soube tirar proveito das técnicas apreendidas para dar vazão a novas
idéias, transformando o arame e o ferro galvanizado em esculturas que abordavam elementos representativos de seu cotidiano.
Ao manipular máquinas de soldagens, corte e dobra e se apropriar de recursos da serralheira transportando estas operações para o campo da arte, Soares
reforça certa condição contemporânea que, não só está associada aos ofícios do
artista em seu ateliê clássico mas se aproxima dos procedimentos e das manufaturas ligadas à indústria.
Segunda dimensão: decodificação e desenho

Para Evandro o desenhar sobre a superfície do papel passa por um refinado processo de codificação-decodificação. O artista quase sempre inicia seus projetos
a partir de estudos em páginas de caderno ou folhas soltas. É que em seu ofício,
sempre precisou antecipar problemas espaciais e geométricos formulando pontos, planos, retas e hiperplanos quando estes passam a ser planejados no espaço
bidimensional (Figura 1).
Desenhar é uma maneira de ver introjetado a um entender. Marar e Sperling
(2007:243) ressaltam que “o desenho tem um caráter de aproximação sintética
e não analítica da realidade”, de modo que ver e entender tornam-se sinônimos. Para eles
(...) podemos gerar o desenho bidimensional de objetos que “vivem” em dimensões
tão altas quanto se queira. Obviamente, mantendo-se constante a dimensão do meio
em que se representa e aumentando-se a dimensão do objeto representado, complica-se bastante o processo de visualização. A representação de objetos com (3 + n)
dimensões em um meio bidimensional necessita de uma decodificação do desenho
percebido para a sua efetiva compreensão, como a que se processa na representação
de ângulos retos em perspectivas, que ganham ares de ângulos agudos ou obtusos.
(Marar & Speling, 2007:247).

Ao inserir o material metálico a seu processo de trabalho levando-o a figurar
não somente como um sistema angulos representados mas, de fato como um
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Figura 1 ∙ Evandro Soares, páginas dos cadernos com
desenhos. Foto: Acervo do artista.
Figura 2 ∙ Evandro Soares. Vista lateral e frontal do mesmo
desenho. Arame e nanquim sobre papel. Foto:
Acervo do artista.
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dado concreto (por ser um objeto concreto no espaço) o artista aumentará a dimensão dos objetos representados. E é aí que começa a aventura do artista!
A fim de planejar suas composições em áreas maiores que os cadernos, mas
ainda próximas às escalas e extensões do corpo humano, foi preciso que Soares
modificasse a superfície aumentando seu peso e resistência através do uso de
papeis de alta gramatura (papeis pesados de 400g, 500g, 600g). Sobre a superfície do papel o arame é dobrado de variadas maneiras sendo depois amarrado
e soldado ao verso, de modo a literalmente romper e atravessar a folha.
O artista passará a criar estudos e variações das geometrias, estruturas e
composições com materiais e recursos técnicos cada vez mais elaborados a
cada novo projeto executado, mas sem perder a delicadeza conquistada no trabalho com as estruturas de arame mais fino.
Com o processo de trabalho alterado e com variações tanto no peso visual
quanto na densidade do papel, intensificaram-se os desafios gráficos. Cada
cubo, construído com arame pequenos pedaços de arame, permite não só a
passagem da luz como também a possibilidade de se projetar para frente e para
fora da superfície branca (Figura 2). O tamanho e a direção de cada cubo pode
se manter inalterável ou se diferenciar entre si. Ao se projetarem para frente/
fora do papel as arestas produzem vãos onde o artista riscará a nanquim linhas
diagonais curtas, diretamente na superficie do papel.
As linhas traçadas produzirão certa complicação das composições, a partir da repetição, onde, a cada nova repetição, pequenas variações formais são
produzidas. Denominaremos estas variações por estrutura celular geométrica.
Elas tornar-se-ão constantes e, com maior frequência, o artista planejará grupos complexos, estruturados e ligados entre si (Figura 3). São estas estruturas
que permitirão a reorganização, com maior liberdade, do espaço branco e preto
da superfície do papel e que de algum modo irão conduzir e encaminhar nossa
percepção visual (Figura 4).
Terceira dimensão: perspectiva e vertigem

Evandro Soares participou, em junho de 2013, da mostra coletiva ‘Diálogo Desenho’, que ocorreu no Museu Universitário de Arte em Uberlândia — MUnA,
com instalação de parede composta basicamente por dois cubos de ferro de tamanhos e formatos distintos. Para produzir os cubos, Evandro precisou medi-los, cortá-los, montá-los e soldá-los anteriormente em sua oficina de serralheria. Por possuirem altura, largura, profundidade e peso consideráveis o artista
confeccionou também oito pequenos dispositivos de metal, que presos à parede, serviriam para sustentar o restante da peça (Figura 5).

muito mais interessante para mim é a própria vertigem perceptiva que emerge do conflito que as imagens construidas geometricamente (como as perspectivas distorcidas)
instauram no espaço real onde devem se enxertar, tentando acomodar-se aos parâmentros mais fluidos desse espaço, onde há multiplos pontos de fuga e não se percebe a
convergência. (Silveira, 2007:176)

Diferentemente Regina Silveira, interessa na estrutura construída e instalada por Evandro Soares no MUnA esta espécie de decomposição e a possibilidade
de recomposição alcançada somente com a presença do expectador. A distorção e tonalidade das linhas projetadas; a fluidez tonal das sombras; a mescla
das sombras ao espaço que circunda a escultura e a integração ao restante do
espaço do museu são ampliadas quando o objeto é iluminado (dando a ver as
sombras ocasionadas pela projeção das luzes do museu diretamente nas hastes
de ferro da estrutura) e irão reforçar o conflito visual existente entre a estrutura
instalada, os dados relativos ao espaço e a experiência do expectador.
Dimensão final: conclusão

Neste artigo foi analisado o processo de criação do artista Evandro Soares através da observação de alguns dos desenhos preparatórios bem como as bases
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Enquanto o cubo de ferro marca o dado tridimensional de sua escultura, as
linhas produzidas com tinta nanquim permite ao artista operar com os dados
bidimensionais (Figura 6). As linhas desenhadas diretamente na parede partem dos pontos de encontro onde os ângulos formam as arestas dos cubos de
ferro. As linhas desenhadas diretamente na parede se deslocando para a direita
se configurando como dois poliedros; espelhados e fora dos limites dos dois primeiros cubos de metal.
Quando vistas em conjunto, as linha do metal e as linhas produzidas com
nanquim produzirão alterações da percepção inicial do espectador, instaurando certa confusão visual justamente pela interferência junto aos códigos da representação da perspectiva (Figura 7 e Figura 8).
A artista brasileira Regina Silveira, no texto Desenho e invisibilidade: um
depoimento sobre as Desaparências, propõe significativas operações para desmontar os códigos tradicionais da representação, em especial, o da perspectiva
linear. A artista, ao trabalhar com perspectivas multiplanas, — tipo de representação orientada por um único ponto de vista e que possibilita a recomposição da
imagem distorcida para a imagem original — se interessa menos pela visão total
da imagem refeita por este mecanismo do que pela possibilidade de ativar uma
possível vertigem. Segundo a artista,
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Figura 3 ∙ Evandro Soares. Desenho realizado com
arame e nanquim. Foto: Acervo do artista.
Figura 4 ∙ Evandro Soares. Desenho realizado com arame
e nanquim. Foto: Acervo do artista.
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Figura 5 ∙ Alicate, peça metálica e desenho
em papel detalhando montagem. Foto:
Glayson Arcanjo.
Figura 6 ∙ Processo de montagem da
exposição Evandro Soares no MUnA. Foto:
Glayson Arcanjo.
Figura 7 ∙ Evandro Soares, vista frontal
da escultura na exposição Diálogo Desenho
no MUNA.
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Figura 8 ∙ Evandro Soares, vista lateral
da escultura na exposição Diálogo Desenho
no MUNA.

do projeto realizado na exposição Diálogo Desenho no MUnA. Intentamos trazer à vista o modo como o artista escolhe e prepara a matéria metálica (ferro e
arame) através de recursos e técnicas de soldagem, corte e dobra, aprendidas
com a profissão de serralheiro. Evidenciamos algumas soluções para os problemas surgidos no percurso de sua produção como as alterações de escala, peso,
dimensão e formato, e como tais soluções permitiram abrir vias de recepção
de seu trabalho com o público. Por fim, ao constatarmos especificidades instalativas presentes no trabalho do artista, anunciamos uma vocação de suas esculturas se portarem simultaneamente como desenhos espaciais — ou esculturas
lineares —, fazendo convergir, em um mesmo campo visual, complexidades de
situações bi e tridimensionais.
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Resumen: Análisis de la obra “Pintura mono-

Abstract: Analysis of the work "Monochrome

cromo_bodegón” del artista Rosendo Cid perteneciente a la serie “Pinturas Monocromas”,
para atestiguar cierto paralelismo entre la
representación de la imagen contemporánea
y la idea de naturaleza muerta presente en el
concepto de la pintura de bodegón. Esta interpretación forma parte de un trabajo más
extenso que desarrollamos sobre las prácticas
antivisuales en la contemporaneidad.
Palabras clave: Monocromo / bodegón / negación.

painting _ still life", of Rosendo Cid, belonging
to the "Monochrome Paintings" series , in order
to establish some parallels between the representation of contemporary image and the idea of still
life present in the concept of still life painting. This
interpretation is part of a larger work about antivisualities on contemporary practices.
Keywords: monochrome / still life / denial.

Introducción

Este artículo forma parte de la investigación orientada a la tesis doctoral titulada Estrategias del arte frente a la dividualización, donde analizamos, bajo la
dirección de Juan Carlos Meana, aquellas estrategias que niegan la representación en el arte contemporáneo. En este sentido la obra que aquí analizamos

313
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Del monocromo al bodegón:
la naturaleza muerta de la
imagen contemporánea
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creemos se corresponde con una cierta forma de desdoblamiento de la imagen.
Rosendo Cid (España, 1974), es un artista que se mueve entre el surrealismo
y el dadaismo en un juego constante entre el objeto y la imagen encontrada.
Reflexiona desde el objeto, desde el pensar y el hacer y desde la práctica de un
estudio consciente que en ocasiones lo lleva a interpretar y compartir en forma
de crítica su interpretación de la práctica artística. La obra que aquí nos ocupa
forma parte de una serie de cuatro monocromos que en forma de texto juega
con la palabra y la pintura para interpretar cuatro categorías pictóricas: el bodegón, el retrato, el paisaje y el monocromo.
Su obra se realiza a través de objetos encontrados con los que produce soluciones ingeniosas en las que no interviene el azar, es un juego con lo cotidiano
muchas veces trasladado por medio de trabajos fotográficos con los que construye series. Se mueve entre la reflexion y lo anecdotico, jugando con los objetos
hasta que adquieren un nuevo significado. Sin perjuicio en el uso de materiales apila y fotografía en un juego de producción que busca nuevas posibilidades
para despertarnos de la monotonia. En la Fundación Granell presentó una serie
de trabajos fotográficos que vienen desde el 2010, fotografías y objetos que
hablan del instante, de la necesidad de capturar el hacer del momento a través
de artilugios inútiles con los que nos saca la sonrisa. Quizá todo encuentre su
sentido en aquel proyecto específico realizado para el CGAC en el 2014. La propuesta que llevaba por título L´esprit de l’escalier (El ingenio de la escalera) comisariada por Christina Ferreira, se articulaba en torno a dos ideas literarias: la
expresión francesa l’esprit de l’escalier como un acto de encontrar una respuesta
ingeniosa de la que en ocasiones nos arrepentimos. Y el Odradek de Franz Kafka
como objeto-ser sin más utilidad que la de su propio existir. Pueden ser éstos
los objetos de Cid, errantes y sin espacio propio a los que él les dota a través
de cierta poética un nuevo sentido. Otras de sus series llevaban el título de
Esculturas de andar por casa y Esculturas de un minuto donde combina objetos
reconocibles y cotidianos concretándolos también a través del medio fotográfico y donde ya aquí hay un juego dimensional que le permite tergiversar los
objetos. Y “365 maneras de estar en el mundo” un proyecto de dibujos a lo largo
de un año que llevó a la galería Extéril en Porto en el 2012 y donde trabaja únicamente con una cartulina y un rotulador negro, de manera que pueda obtener
dibujos sencillos y de estética apresurada. En ellos incluye sentencias, aforismos o frases cortas en torno al arte y sus consideraciones que finalmente convirtió en libro. Un libro entre la ironía, el absurdo y cierto sarcasmo, una declaración de intenciones. En particular podemos hacer una lectura de su línea de
trabajo a través de la lectura de imágenes que desarrolló para el Museo de Arte

La serie de monocromos

Son cuatro monocromos en forma de texto con colores diferentes en su tipografía que aluden a las categorías pictóricas: el bodegón, el retrato y el paisaje,
y el momocromo. La idea principal en palabras del artista “fue realizar piezas
que fueran pinturas pero que a la vez no lo fueran, que fueran monocromos pero
que a la vez tampoco lo fueran, difuminando por completo el límite entre ambas
casos y que, a la vez, el texto y la interpretación que se ofrece de una pintura, algo
en principio externo y muchas veces secundario, fuera el material principal para
determinar cada una de las piezas”. Un juego entre la imagen y el texto a través
de lo indeterminado que no permite discernir lo real de lo que no lo es. Estos son
algunos fragmentos que aparecen en los monocromos (Figura 2):
(El bodegón)
Aunque primeramente titulado 'Bodegón con patatas,' resulta más exacto titularlo
'Bodegón con cantos rodados'. La obra es un óleo sobre lienzo, sin firma y sin fecha con
unas medidas aproximadas de 46 x 74 cm. Hoy perdida y olvidada por la historia del arte,
no existe imagen que permita estudio alguno y solamente unos pocos documentos parciales
atestiguan su realidad. Tampoco podemos probar que no fuese una falsificación, o en todo
caso, una extravagancia de la época producida a través de un peculiar encargo realizado
por algún religioso poco común que buscaba una espiritualidad superior por medio de lo
trivial, un franciscano tal vez, o simplemente por mor de un acaudalado caprichoso.
[…] el tercer supuesto, que nos señala a Felipe Ramírez como el autor, un artista de quien
no se poseen datos biográficos ni otros testimonios más que las firmas de dos lienzos, uno
de ellos un Bodegón perteneciente al Museo del Prado y dos dibujos. En tales obras se aprecia con claridad a un artista educado en el ambiente toledano con una clara relación con
Sánchez Cotán. Su calidad como bodegonista resulta brillante a tenor del lienzo Bodegón
con cardo, francolín, uvas y lirios, descubierto en el proceso de incautaciones de la Guerra
Civil y adquirido para el Museo del Prado en 1940, y que algunos suponen copia de un original perdido de Cotán. Pues bien, en un nuevo ejercicio de suposición, una hipótesis asigna el
cuadro a Ramírez como una respuesta a su escasa visibilidad en la época optando por realizar una arriesgada pintura, no en cuanto a composición, por supuesto, pero si en atrevimiento al romper con la categoría clásica de bodegón yendo más allá en el concepto mismo
de dicha categoría pictórica. […]
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Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC) gracias a la beca de su programa de
Residencias Artísticas durante los meses de Mayo y Junio de 2014.
Pero aquí lo que nos ocupa es una serie de monocromos realizada recientemente, los de la Figura 1, realizados específicamente para la muestra Ir donde
se supone que no tienes que ir, en la Sala X de la Facultad de Bellas Artes de
Pontevedra (España). Un trabajo que reune a cuatro artistas para tratar los límites del arte y la noción de imposibilidad desde diferentes técnicas y procesos
que van de la pintura al apropiacionismo.
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Figura 1 ∙ Fotografía de la serie Cuatro Monocromos.
Rosendo Cid, 2015.Texto sobre papel. 50×50 cm cada uno
de los monocromos.
Figura 2 ∙ Texto de la obra: Pintura monocroma, bodegón.
Rosendo Cid, 2015.

(El paisaje)
Se trata de un paisaje, se diría que imaginario, con un punto de vista situado a una cierta
altura, abarcando una gran extensión de terreno en el que se nos muestra algunos aspectos de la naturaleza: una montaña, un río y una llanura. Luego, una lejana iglesia y aun
una más lejana ciudad, se diría que ruinosa aunque no es posible asegurarlo, en un conjunto que tratara de expresar algún tipo de síntesis personal. En primer plano abajo a la
izquierda, una figura no muy grande, pero que reconocemos como un hombre de espaldas,
parece observar con el gesto absorbido y asombrado por un cielo moldeado por nubes de
caprichosa distribución de claridad y sombra en el instante en que el sol se desliza entre
dos nubes. Pero lo que más llama la atención es un detalle que a simple vista puede pasar
inadvertido. Arriba, a la izquierda, en una porción de cielo azulado, un objeto de forma
elíptica aparece claramente suspendido en el aire oscuramente azulado o gris. Desde nuestra perspectiva actual podríamos determinarlo como un objeto volador, con todo lo que ello
conllevaría, pero no podemos estar seguros de qué interpretación darle. El paisaje, en fin,
desprende un penetrante sentimiento de soledad. Algunos incrédulos han apuntado a que
este elemento inaudito y flotante pudo ser pintado posteriormente pues no pareció repararse
en él hasta que lo adquirió un marchante, pero al no poseer la pintura todo se vuelven vanas
conjeturas. […]
(El Monocromo)
[…] "Es una superficie emborronada aparentemente de negro y aunque uniforme en apariencia y en la distancia, está repleta de vibraciones y colores que solamente apreciamos en
cuanto nos detenemos y dejamos que el tiempo actúe sobre nuestras retinas. Una vez que
nos dejamos llevar comienzan a germinar colores flotando, vibrantes en el espacio, paisajes
superpuestos, cielos brillantes, bosques y montañas densas de negros y marrones. La percepción se sostiene en un tiempo contenido y profundo a modo de pictórico palimpsesto. El
espacio pictórico desplegado ante nuestros ojos crea una sensación espacial de tensa calma
trascendiendo la propia pintura y la propia materia que desaparece en una abstracción
pura y libre que nos encamina a algo cercano a la inmensidad; una circunstancia definible
por el propio instante de la contemplación; por el aquí y el ahora. La expresión más clara de
la eternidad a la que puede acercarse una pintura." […]
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(El retrato)
La escena presenta a un hombre de entre treinta y cinco y cuarenta años sentado a una
mesa con gesto pensativo mirando hacia la derecha, la mano izquierda sosteniendo la
frente, una pluma en la otra. En la mesa, la presencia de un libro y lo que parece con toda
seguridad un sílex por entre una pieza de tela bordada. Detrás, en la pared, una pintura de
unas ruinas tal vez griegas enmarcada en dorado y en la esquina izquierda un mueble alto
encima del cual vemos un globo terráqueo y cuatro libros apilados unos encima de otros. En
este lado es donde se encuentra la ventana, que ilumina la escena febrilmente, dotándola de
una atmósfera crepuscular. No es de extrañar que se le atribuyera de inmediato a Vermeer
pues existe un paralelismo formal y que en un simple vistazo se aprecia en la ventana de la
izquierda y en el mueble, exactamente iguales a los de otras dos pinturas ejecutadas por este
artista holandés en 1669: El astrónomo y El Geógrafo (junto con La alcahueta, las únicas
firmadas y fechadas del autor, aunque es cierto que se duda de la absoluta autenticidad de
la segunda). […]
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Para Vicenzo Trione “el monocromo representa para la pintura al último
umbral. Constituye el punto más allá del cual ya no nos es posible continuar,
significa el momento en que la obra ya no quiere trasmitir el mundo, sino sólo a
sí misma. Indica un muro que no es posible traspasar. No existen comentarios
posibles. El artista recoge la pureza, en su sencillez, libre de ataduras” (Trione,
2004:173). Sin embargo, nosotros vemos en los Monocromos de Rosendo Cid
una actitud de resistencia. No estamos ante un icono sin iconografía, sin rostro
ni identidad, aquí la ausencia de la imagen se vuelve contenido y significación
en un juego sarcástico y autorreferencial.
El bodegón y la naturaleza muerta de la imagen contemporanea

No cabe duda de la autorreferencialidad en los monocromos de Rosendo Cid
cuando las categorías pictóricas son los contenidos tratados en esta serie, sin
embargo todavía nos parece más interesante el sarcasmo con el que se juega
y especialmente la presencia de la temática del bodegón. Éste fue un tipo pictórico genuínamente español, en el resto de occidente se lo conocía por naturaleza muerta. Con él se hacía mención a aquellas composiciones pictóricas
donde objetos, frutas, animales y flores eran los protagonistas. En la clasificación que Francisco Pacheco, el maestro suegro de Diego Velázquez, realizaba
en El arte la pintura (1649) aparecía con la peor de las consideraciones siendo el
cuadro de historia, por influencia italiana, el rey. Esta situación del siglo de oro
español se ha transformado. Porque ¿acaso no degustamos con la mirada las
imágenes posdigitales que hoy produce la sociedad del espectáculo, la industria cultural?, ¿acaso estas imágenes no son naturalezas muertas, bodegones a
la vieja usanza, que se nos ponen encima de la mesa para ser dugustados con la
mirada? La visión del alimento dispuesto para el comensal, es una de las posibilidades de bodegón (Aterido, 2002:56). Para los artistas, pese a a que fue un
género menor, suposo un campo abierto a la fantasía, y del éxito de la fórmula
se pueden establecer paralelismos con la actualidad en la abundancia de este
tipo de imágenes llevadas a todos los géneros, producidas en una estandarización de medidas y formatos que rellenan nuestros vacíos que esta vez no son las
estancias del hogar sino las de nuestros deseos. Sin embargo no está presente
en nuestras imágenes contemporáneas el subgénero que conocemos como
vanitas, un tipo de bodegón cuya finalidad es el recuerdo y reflexión sobre la
condición mortal del hombre porque el hombre y la mujer contemporáneos
siempre serán jovenes. Sin embargo pocas veces sospechamos que detrás de
nuestras imágenes pomposas y perfectas aparecen objetos sin vida objetos que

Conclusiones

El monocromo-bodegón de Rosendo Cid nos ha servido como puente para
retomar la cuestión del vacío de la imagen contemporánea y la problemática
de la apariencia, en lo que entendemos podría mapearse como una geografía
de naturalezas muertas. Una obra que trabaja el desdoblamiento de la imagen, una tematica del negativo que no consiste simplemente en la negación de
la obra, sino en que en dicha negación pase de ser nada a convertirse en algo
(Meana,2014:184); en este caso como una irónica crítica autorreferencial de la
imagen y sus géneros.
La cultura artística y su espacio funcionan de hecho, según las leyes de la sociedad del espectáculo y el consumo, como una especie de disneylandia, un espacio en el que todo es intercambiable, posible, y en el que todas las ficciones se puede materializar y, donde antes todo
era simulación nostálgica, hoy se vuelve difícil el distinguir entre lo verdadero o lo falso. […]
Así, el resultado de esta especie de disneylandia es frecuentemente lo que se ve, una especie
de anestesia provocada por la idea adquirida del políticamente correcto pluralismo estético
que consigue que todo sea admitido aunque pase de lado indiferente sin interes o sin ningún
esfuerzo de comprensión”. (Sabino,2000:130)
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contradictoriamente nos distinguen socialmente y nos identifican con la fama
y la fortuna como en el pasado lo hacía el bodegón.
La pintura expandida a cuestionado esta realidad. Sam Taylor-Wood en
Still life (2011), nos propone en un video de 3`44 minutos una reflexiòn sobre la
caducidad de las cosas. Recupera el género del bodegón y recrea una naturaleza
muerta al estilo caravaggio pero esta vez con un elemento contemporáneo, un
bolígrafo. El video proyectado como un time-lapse deja ver la tiranía del paso
del tiempo. Still life nos desvela un proceso lento para la vista pero tan fugaz
como la vida. (Fariña, 2010:404).
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Resumo: Este artigo faz uma reflexão sobre o

Abstract: This article reflects on the artist Ayrson

trabalho do artista plástico Ayrson Heráclito
exibido em 2015 na exposição do prêmio Novo
Banco Photo, em Lisboa. Ao fazer uso da fotografia e do vídeo para apresentar visualmente
a relação de dois continentes com a questão
histórica da escravidão, o artista estabelece
um diálogo em diferentes níveis, entre mídias
e culturas. Busca-se pensar o conceito de diálogo nesta obra a partir das proposições do pensador russo Mikhail Bakhtin.
Palavras chave: diálogo/multimídia/imagens.

Heráclito’s work displayed in 2015 at the exhibition of the Novo Banco Photo award in Lisbon.
Using photography and video he visually present
the relationship of two continents with the historical question of slavery, the artist also establishes
a dialogue at different levels between medias and
cultures. The concept of dialogue described by
Mikhail Bakhtin is recovered to think this work.
Keywords: dialogue / multimedia / images.

Quando as pensei, as performances, perguntava-me como poderia retomar critica- mente o passado colonial e o escravismo para refletir sobre as condições históricas e sociais
do presente nas duas margens atlânticas, ou seja, quais as consequências duradouras da
colonização e do escravismo para a África e para o Brasil. Esse questionamento que eu
me fazia tinha, no entanto, de ser proposto e efetuado por meio de linguagens artísticas,
como a performance, a linguagem fílmica e a fotografia. (Novo Banco Photo 2015:60)

A partir de um questionamento histórico-social, o autor assume a necessidade de transformá-lo em performances e conteúdos visuais que refletissem as
relações entre as duas margens do atlântico, envolvidas profundamente com as
questões coloniais e escravismo. Mais do que uma simples ligação ou analogia,
Heráclito mostra com suas performances que ainda há uma herança social, de
certo modo negativa, presente nesses dois continentes e que deve ser sacudida,
revelada e discutida, para que não fique escondida nas entrelinhas da história.
1. Exposição

A montagem do trabalho consiste em dois vídeos projetados simultaneamente
em paredes opostas, onde são apresentadas as performances em grandes telas
que tomam conta do espaço expositivo, ao lado um díptico com fotografias feitas
durante a realização da performance. Uma das ações acontece na Bahia, e a outra
na costa do Senegal. Cada uma apresenta um ‘sacudimento’, espécie de exorcismo de espíritos para o povo de santo da Bahia. No Brasil o local escolhido para o
trabalho foi a Casa da Torre, edifício em ruínas que pertenceu a uma família escravocrata no nordeste do Brasil. Ali três homens usam ramos de folhas para bater nas antigas paredes do local, o som que embala a exposição é dos ruídos destes sacudimentos, dos ramos batendo nas estruturas de pedra escura das ruínas.
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A problemática da escravidão que envolve diretamente Brasil e África, e que
deixou profundas marcas sociais em ambos os continentes, já serviu de tema
para diversas obras de arte ao longo da história, e volta à tona no trabalho de
Ayrson Heráclito, finalista do prêmio Novo Banco Photo 2015, em Portugal. O
artista plástico baiano revisita e atualiza o diálogo entre os dois continentes a
partir de suas relações com o tráfico de escravos. Além da temática, o interessante no trabalho é que a noção de diálogo aparece tanto nos vídeos que mostram performances similares realizadas em dois locais diferentes, como nas
fotografias expostas em dípticos e também na montagem da exposição: Brasil
e África foram posicionados em paredes opostas, em uma das salas do Museu
Coleção Berardo, em Lisboa.
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Figura 1 ∙ Ayrson Heráclito, O Sacudimento da Casa
da Torre: Díptico I, 2015. Fonte: Novo Banco Photo 2015.
Figura 2 ∙ Ayrson Heráclito, O Sacudimento da Maison
des Enclaves em Gorée: Díptico I, 2015. Fonte:
Novo Banco Photo 2015.
Figura 3∙ Vista de uma das paredes da exposição de
Ayrson Heráclito. Fonte: Novo Banco Photo 2015.

a montagem dos vídeos e das fotos em espelho é metáfora das margens atlânticas,
que se elucidam pelo fulgor do sacudimento, que, pelo calor, pelo faiscar das folhas,
fulgura pontos da história, permitindo a superação do seu legado. (Novo Banco
Photo 2015: 68)

Ao lado de cada projeção há um díptico impresso em grande formato, são
imagens que estão no vídeo e que ganham uma outra dramaticidade ao figurarem em um novo suporte. A vizinhança dessas imagens no espaço expositivo
confunde o espectador e não há como distinguir quem veio antes, se as fotografias ou o vídeo. Assim como não é possível, e de certo modo não é preciso,
distinguir qual das performances foi realizada primeiro pelo artista, se no Brasil
ou no Senegal.
3. Diálogo

Para o pensador russo Mikhail Bakhtin, dois enunciados confrontados, mesmo
que toquem levemente o mesmo tema ou ideia entram inevitavelmente em relações dialógicas entre si, “eles se tocam no território do tema comum, do pensamento comum” (Bakhtin, 1992:320).
No trabalho de Ayrson Heráclito o tema comum de partida é a escravidão, o
que coloca as imagens feitas em cada continente em relações dialógicas. Através
das escolhas estéticas, reveladas na montagem da obra, estabelece-se um diálogo entre as próprias mídias, no caso o vídeo e a fotografia. O território comum
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Do outro lado do Atlântico a mesma performance foi filmada na Maison des
Enclaves na ilha de Goreé, na costa do Senegal, um dos maiores centros de comércio de escravos do continente africano no passado. Da mesma forma três
homens percorrem cada cômodo e cada parede batendo com ramos nas janelas
e batentes de portas. Ao final da ação as plantas são trituradas com as mãos por
dois homens e jogadas no mar.
O trabalho, portanto, coloca frente a frente um mesmo ritual que parece querer limpar as impurezas históricas daqueles locais, edifícios que testemunham
a escravidão que deixou marcas profundas nas duas populações, ou ainda espantar os espíritos que ali ainda rondam mesmo depois de séculos inabitados.
O diálogo entre as imagens destes rituais também é marcado pelo sincronismo
das ações no vídeo e nas tomadas quase semelhantes: começam com um close
em árvores típicas dos dois continentes e terminam com o descarte das plantas,
posicionando a natureza como catalizadora desta ação, ao mesmo tempo artística e histórica.
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passa então a compreender tanto a temática quanto a linguagem artística.
Bakhtin não menciona em seus principais textos a fotografia, tampouco outros tipos de imagem técnica quando desenvolveu suas ideias em meados do século XX, mas fez importantes observações sobre a obra de arte, o papel do autor
e a as relações dialógicas entre textos como forma de conhecimento. O diálogo
e seus variados processos são elementos centrais em toda a obra de Bakhtin.
A partir do momento em que consideram-se as imagens do trabalho de Ayrson como textos, isto é, ‘um conjunto coerente de signos’ — neste caso obras
visuais com características multimídias — pode-se tentar compreendê-las por
meio do conceito de dialogia. Dentro dessa perspectiva, é a partir do diálogo
que podemos revelar identidades inerentes a cada texto cultural, e “é na relação com a alteridade que os indivíduos se constituem, em um processo que não
surge de suas próprias consciências, mas de relações sócio-historicamente situadas” (Magalhães & Oliveira, 2011:105).
No trabalho de Ayrson Heráclito, tendo estabelecido um movimento de diálogo entre estes ‹textos›, é possível apontar onde eles se afastam ou se aproximam,
tanto na execução das performances quanto nas imagens que elas resultam.
No início do vídeo há uma tomada em close de árvores típicas de cada continente: no Brasil, uma gameleira ou figueira-brava, em Gorée, um baobá ou
imbondeiro, diferentes, mas sagradas e com significado específico para o povo
de santo. Outro momento de diferenciação são os lugares definidos para a realização da performance — dois edifícios com finalidades distintas, um de partida
dos escravos e outro de recepção destas pessoas, mas que compartilham de um
mesmo período cronológico da história. A participação do artista em ambas as
ações, acompanhado de dois homens negros vestidos de branco, e o próprio ritual de sacudimento, se apresentam como o ápice da obra e promovem o estreitamento dessas duas margens.
No primeiro momento, identificamos o diálogo por meio da montagem visual
criada pelo artista utilizando vídeo e foto como suportes da obra. As imagens não
são idênticas, como descrito, mas a própria linguagem de cada mídia estabelece o diálogo entre duas partes. Para Bakhtin não existe relações dialógicas entre
objetos, por isso, é necessário entendermos estes suportes midiáticos como linguagem e não como simples superfícies físicas de criação, como telas em branco.
Em um segundo momento, a partir da apresentação imagética oriunda das
escolhas estéticas da obra, é que estabelece-se um diálogo mais aprofundado, e
de certo modo simbólico, em torno da temática principal: a escravidão.

Ayrson Heráclito, ao revelar sua intenção de unir duas partes utilizando a
arte e todas as escolhas que envolvem este tipo de trabalho (técnica e linguagem), assume sua busca criativa dentro de um tema, que, pelo distanciamento
histórico, poderia ser considerado esgotado.
Nesse sentido, o artista constrói um diálogo visual complexo e se afasta do
que Bakhtin considera como um dos problemas das relações dialógicas. Para o
autor, essas relações devem ser profundamente originais e não podem reduzir-se a relações lógicas (1992:330)
É justamente na originalidade que se posiciona o trabalho aqui descrito, ao
propor um diálogo a partir de uma temática assentado na linguagem das mídias.
Uma obra que coloca o espectador, ou entendedor na definição de Bakhtin, como
participante do diálogo. Uma terceira parte que não fica alheia, pois tem função
interpretativa, um tipo de destinatário que absorve o conteúdo e busca compreendê-lo. “A própria compreensão integra o sistema dialógico como elemento dialógico e de certo modo lhe modifica o sentido total” (Bakhtin, 1992: 332).
O significado desta obra reside no entendimento dos espectadores em revisitar a herança histórica da escravidão. Mesmo que não se conheça previamente
o ritual afro-brasileiro que embala a performance, é possível visualizar o diálogo
entre dois continentes através das mídias que constituem a obra. Assim, aproxima-se e atinge-se o cerne da questão social abordada no trabalho pelo artista.
O que exige o imediato sacudimento da Casa da Torre e da Maison des Esclaves é a
persistência histórica da desigualdade, que vitima incontáveis homens na Bahia e na
África nos dias de hoje (Novo Banco Photo 2015:55)

O diálogo nesta obra de Ayrson Heráclito aproxima duas margens, Brasil e
África, que compartilham história e cultura, e extrapola a temática da escravidão
ao propor como forma visual a interlocução entre mídias, linguagens e culturas.
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as casas em que fiz as minhas performances são ambas casas em que os seres humanos
perdem a sua humanidade por violência de vária natureza, física, sobretudo, mas também simbólica. Isso, sem sombra de dúvida, une-as. (Novo Banco Photo: 67)
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Resumo: Apresenta-se neste artigo conside-

Abstract: This article presents considerations on

rações sobre a obra da artista Helene Sacco.
Faz-se um recorte apontando para a investigação no uso de carimbos na arte contemporânea. Considera-se a Arte Impressa em
seus desdobramentos e o foco da pesquisa
na conceituação de lugar.
Palavras chave: carimbo / lugar / materialidade.

the work of the artist Helene Sacco. A review is
pointed toward research on the use of stamps in
contemporary art. Printed art is considered on
its developments and its conceptions of places.
Keywords: stamp / place / materiality.

Constituindo o Lugar

Evidencio a trajetória da artista visual e pesquisadora Helene Sacco, doutora
pelo PPGAV/UFRGS, docente na Universidade Federal de Pelotas, em momentos que considero fundamentais na formação do reservatório imagético que vem

Impressões expandidas

Propõe-se o ponto de vista do uso do carimbo como uma ampliação do conceito
de impressão e aí se evidencia o interesse por este recorte na obra da artista.
Como manifestar e resolver a arte impressa em campo expandido? Como usar
o carimbo que já pertenceu aos trabalhos burocráticos a um trabalho criativo? O
carimbo propõe autoria?
Pensa-se o carimbo ligado à arte impressa, mas ele também vislumbra um
deslocamento em direção a outras linguagens, afirmando uma singularidade
a cada aparição, promovendo indagações a cerca da apropriação e do ready-made, numa replicação interminável, composta pelos objetos e imagens trabalhados, mesclando processos e procedimentos numa constante reinvenção
do repetido. O caráter reprodutor do objeto em questão, aparece como algo que
pretende apropriar o que é próprio, muitas vezes fazendo uso de uma imagem
capturada, de um desenho recriado pela artista e do objeto carimbo que pode
ter sido descoberto em um sebo, criando assim, conjuntos de imagens múltiplas expressadas em uma estética individual (Figura 2). Helene observa os vestígios da linguagem da informação e transforma esse uso numa escritura, reinventando códigos e imagens, multiplicando formas, propiciando leituras heterogêneas em ubíqua presencialidade.
O carimbo é algo prático, é uma arte portátil que coincide com a ideia que
impressionou os sentidos da artista quando viu as ‘casas portáteis’, desencadeando ali um intenso trabalho reflexivo no inicio de sua pesquisa de doutoramento: “aconteceu no dia em que me deparei com uma casa sendo deslocada
de um lugar para outro sobre um caminhão. Por alguns segundos perdi o sentido
de lugar no mundo e precisei reinventar o que entendia sobre como habitar um
lugar” (Sacco, 2014) Sentiu que o lugar carrega seus fragmentos junto à quem se
desloca, mesmo aos pedaços algo se refaz. As ‘casas moventes’ tem quase sempre o mesmo modelo, são realizadas em série, mas há em cada uma, um contexto
físico, um entorno que faz diferenciar o múltiplo. Cria-se ali um Lugar Inventado.
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permeando sua obra. Helene inventa um lugar e demarca-o, assina sua obra,
replica uma forma escolhida, personalizando sua ação. Pode ser em uma parede,
em um caderno, em um móvel antigo. Para essa ação Helene usa carimbos de
várias formas e também os faz com suas iniciais ao modo de Albrecht Dürer
(Figura 1). Com eles a artista cria uma situação de autenticação do processo de
instalação que estiver instaurando, do livro de artista que estiver elaborando ou
seja, de um trabalho que vai do ‘Lugar Nenhum’ para um ‘Lugar Inventado’ até
propor um ‘Lugar Solução’(termos da artista).
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Figura 1 ∙ Iniciais ao modo de Albrecht Dürer.
Figura 2 ∙ Helene Sacco. Lugar inventado HS. Carimbo
/borracha, madeira, 21×29cm. 2013.
Figura 3 ∙ Helene Sacco. Espreguiçadeira para demorar
/inventar. Carimbos na parede (detalhe), 2013.
Figura 4 ∙ Helene Sacco, Carimbos para o publico imprimir.
Detalhe da mostra “Odisséia mínima até lugar nenhum”,
no Ateliê Subterrânea. 2013.

Carimbando na história

O carimbo vem sendo utilizado desde a antiguidade. As primeiras referencias que
se tem, datam de mais de 3000 anos a.C. na Mesopotâmia, onde eram confeccionados em cilindros de pedra com grafismos em baixo relevo e transferidos para
o barro como sinal de posse. Também foram feitos em metal e impressos sobre
a cera que lacrava os documentos e os autentificava como verdadeiros. Alguns
carimbos como os que a artista elabora, subsistem ao tempo e a forma estética
sem modificações, com cabo de madeira e imagem feita em borracha, estes, surgiram quando da invenção do processo de vulcanização por Charles Goodyear,
em 1844 (Flaret on-line, s/d)
A historia da arte do século XX oferece diferentes imagens e objetos modulares para composição de uma obra, tal como o carimbo, elas exploraram o
potencial metafórico de objeto de produção industrial, a partir do objet trouvé
ou do ready-made duchampiano. Um dos primeiros artistas europeus a se utilizar de carimbos foi o alemão Kurt Schwitters. Em 1918 realizou os chamados
Stempelzeichnungen em que carimbou palavras de maneira rítmica sobre fundos
claros aquarelados. Desde então, segundo Merz Mail (1994), são utilizados massivamente por artistas da arte postal de todo o mundo, os quais se apropriam de
carimbos administrativos, fazendo interferências, ou que criam seus próprios
carimbos com mensagens e ou imagens.
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Em suas instalações e ambientes, Helene mostra campos de experiência em um
universo doméstico de proposições poéticas, investigando expressões sensórias
geradas na repetição de imagens e objetos de uso cotidiano. O trabalho estabelece
relações entre os conceitos de extensão e intensidade, matéria e reprodutibilidade.
A obra inclui ainda assuntos como o da coleção, da trivialidade, da heterogeneidade
e da artesania, palavra tomada do espanhol e pensada como processo, num trânsito
que atinge experimentação, investigação e espaços em produção, incluindo portanto, a inventividade pois ainda que com o carimbo, trata de um trabalho informal, sem compromisso com o idêntico, evidenciando a ação do fazer e dos acontecimentos na recepção do momento da impressão. A criação de campos sensoriais,
instaura zonas de vizinhança entre linguagens de natureza diversa, capazes de dissolver as fronteiras e de criar um lugar inventado em blocos de sensação.
A artista recolhe objetos e imagens descartados pela sociedade de consumo,
pedaços de diferentes realidades e reconstrói tramas, vivenciando-as nas imagens ressignificadas nos carimbos. Cadeiras, cabideiros, escrivaninhas, despontam entre palavras e frases e propõem momentos prolongados (Figura 3).
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Campos sensórios
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No Brasil, os carimbos aparecem na Primeira Internacional de Arte Postal,
exposição inaugural nessa área, realizada em São Paulo, organizada por
Ismael Assumpção em setembro de 1975. Em dezembro do mesmo ano, ocorre
a Exposição Internacional de Arte Postal em Recife PE (1975), organizada por
Paulo Bruscky (1949) e Ypiranga Filho (1936), envolvendo um grande número de
artistas e instigando o público que surpreendeu-se com o salão de entrada de um
hospital como local expositivo (Merz Mail, s/d).
Um lugar inventado existirá para sempre

Com o trabalho denominado Odisseia mínima até Lugar Nenhum, realizado
em 2013, Helene investiga diferentes estruturas de realidade, demarcando os
ambientes capazes de constituir lugares.
As reflexões teóricas articuladas na produção da artista, buscam conhecer,
situar e enfrentar conceitos que permitiriam a definição e existência de um Lugar,
inventariando características que permeiam a sua constituição. Este modo processual, ocorre sob certas condições que se vinculam ao conceito de repetição/
hábito e à utilização de estratégias de criação artística relacionadas com procedimentos de invenção, apropriação, deslocamento e montagem, sugerindo reflexões que procuram em diferentes áreas do saber e do fazer, a proposição de pontes entre a ideia de lugar e de um encontro perceptivo com a materialidade do
desenho e da palavra.
Os carimbos que Helene apresenta partem de imagens apossadas, uma estratégia de proximidade com a matéria das coisas, atraída pelas suas texturas, marcas e memórias, faz elos de pertencimento com os objetos que compra e encontra, ou que ao menos se permite sentir com direito de possuí-los, num envolvimento que condensa um diálogo entre práticas concretas e ideias sobre o fundo
de ‘hábitos prolongados’ (Sennett, 2012), fazendo com que esse lugar passe a
fazer parte da existência.
Objetos reinventam o sujeito

Uma das propostas de Helene é oferecer os carimbos e a tinta para que o público
faça sua composição no local da exposição, ou leve impressa em um papel uma
imagem para a sua casa. Essa ação contém transitoriedade, contextualização,
reprodutibilidade e inserção no cotidiano e, portanto, reinventa a vida (Figura 4).
Objetualidades deslocadas do circuito de circulação, apropriação do objeto
e do lugar a receber o carimbo, e ação de intervir na exposição, legitimam a produção como obra pela utilização no espaço expositivo de arte. Os carimbos nos
sebos não constituem a obra, são apenas coisas de uso cotidiano, mas Helene

Considerações finais

As frases carimbadas nas paredes ou livros, cadernos e móveis, objetos cotidianos que recebem facilmente a reprodução seriada em seu Lugar Nenhum, em
parte, distanciam a artista da autoria da obra, pois os carimbos utilizados são desprovidos de traços gestuais, a tipografia e a diagramação são de frases comuns,
como naqueles de produção rápida, e o ato de carimbar pode ser feito por qualquer pessoa, não necessariamente a artista.
Porém a sonoridade das palavras replicadas em instalações de parede, surgidas de gestos repetitivos, desejam conferir algum sentido às ruínas dessa falta de
lugar, que Helene não reclama, mas que marcou sua vida pelos inúmeros lugares
que se mudou. A instalação se volta para a espacialização dos resíduos produzidos a partir do processo de repetição possibilitado pelo carimbo. Helene quer
sua marca, o trabalho instiga uma leitura imersiva, vivida em sua materialidade
rítmica de ler com todo o corpo. Leitura ruminante que não deixa esquecer os
deslocamentos, mas ao mesmo tempo se faz distraidamente, considerando o
movente e o múltiplo, em razão da existência de um principio de (re)produção
inscrito em uma dinâmica replicante gerada a partir de um modelo, módulo ou
matriz, de natureza material e ou conceitual, referenciada a uma dialética de
repetição-variação no seu Lugar Inventado.
A imperfeição e a incompletude, aspectos que aparecem no trabalho, são estimulantes, impulsionam a novas subjetivações e sentidos. O Lugar Solução está
sempre prestes a se dissolver.
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os vê como objetos potenciais; o ato de fazer a impressão com as frases escolhidas e colocá-las em uma parede, constroem a obra que está na ação realizada e em
seu alcance ao máximo de pessoas. A artista se usa de apropriação do objetual que
serve como veículo para a ação da obra e inclui o antropológico, que remete ao costume popular de escrever sobre paredes e livros com a intenção de fazer circular
um pensamento, só que por ela reinventado. As escolhas de apropriação carregam
seus significados, o objeto carimbo tem caráter burocrático, classificatório e está
onerado à vínculos dogmáticos, mas Helene os reinventa para uma repetição sem
um fim em si mesmo, apesar de seu valor relativo e injetado pelas convenções. Ela
também, ao modo Balzac, sabe “que o desejo de criar, de trazer à luz uma segunda
realidade, encontra horizontes definidos em seu próprio meio” (Balzac, 1837).
A obra não tem a intenção de perdurar quando a escolha do veículo são as paredes e os papéis que ficam a disposição no local da mostra. Ao final do tempo estipulado para a exposição, os papéis se esgotam, as paredes serão pintadas, as imagens
desaparecerão e terão/serão um diferente lugar numa próxima montagem.
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Resumo: Dom João Marcos (n. 1944), Bispo

Abstract: Dom João Marcos (b. 1944), coadjutor

coadjutor da diocese de Beja, com formação
artística em Artes Plásticas Pintura, possui
uma obra retabular notável. Os seus modos de
operar privilegiam acima de tudo os momentos
sublimes do fazer em franca sintonia com a dimensão espiritual do homem e da vida. No âmbito de uma cultura ocidental, de matriz eminentemente cristã, a sua pintura é integrável
na estética do Caminho Neocatecumenal, um
ramo consequente do Concílio do Vaticano II.
Palavras chave: João Marcos / bispo pintor
/ retábulo / arte contemporânea / religião /
cristianismo.

Bishop of the Diocese of Beja, with artistic training in Fine Arts Painting, has been making many
notable altarpieces. Above all, his way of operating privileges the sublime moments of open mind
in harmony with the spiritual dimension of man
and life. As part of a Western culture eminently
Christian, the matrix of his painting is integrated
in the aesthetic of a Neocatechumenal Way, a
sizeable branch of the Vatican Council II.
Keywords: João Marcos / bishop painter / altarpiece / contemporary art / religion / christianism.
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D. João Marcos: Bispo
e pintor de retábulos hoje
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Introdução

D. João Marcos nasceu em 1949, na aldeia de Monteperobolso, em Almeida
no distrito da Guarda em Portugal. Fez a formação religiosa nos seminários de
Santarém, de Almada, dos Olivais e no Instituto Superior de Estudos Teológicos de Lisboa. Paralelamente realizou entre 1972 e 1976 a formação artística em
Artes-Plásticas Pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (ESBAL),
atual Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL).
Ordenado sacerdote em 1974, foi pároco no Milharado, em Camarate e na
Apelação entre 1985 e 2002, foi diretor espiritual no Seminário dos Olivais desde 1995 e no Seminário Redemptoris Mater desde 2001 até 2014. Foi membro
do Conselho Presbiteral do Patriarcado de Lisboa desde 2001 e cónego do Cabido da Sé Patriarcal de Lisboa de 2003 a 2014. Em 10 de novembro de 2014 foi
nomeado Bispo Coadjutor da Diocese de Beja. Nestes lugares e em todos estes
cargos a sua atividade artística deixou marcas. Deixou Obra enquanto Arte nascida da profundidade da sua Fé.
Os anos 70 foram uma década pulverizada por diversos fatores como a
guerra colonial, para a qual todos tinham uma participação anunciada, as consequências de um Concílio Ecuménico, as ramificações culturais do Maio de
68 e uma revolução transformadora dos modos de estar, ver e compreender o
mundo. Neste contexto, o tempo decorrido entre 1972 e 1976 correspondeu a
anos conturbados, em Portugal e no mundo, tanto antes de 1974 como depois,
com reformas e adaptações aos novos tempos. Nesta onda de mudanças, coube
a João Marcos ser padre e ser artista, apesar de como artista se colocar num
patamar muito especial: “Eu sou apenas o pincel ou a tinta que Cristo usa, mas
é sempre Ele o artista” (apud A Voz da Verdade, 2014).
A opção pela vida religiosa antecedeu a formação artística. A aproximação
à Pintura é uma consequência natural de as igrejas também serem espaços de
Arte, lugares de beleza, lugares diferenciados, lugares-tempo. Espaços plenos
de coisas deslumbrantes aos olhos, ao pensamento e ao espírito. Em todas as
igrejas os retábulos são objetos de destaque, livros abertos, momentos de visualidades, obras que louvam Deus e demonstram a fé dos homens. Não será isto o
mais relevante da coisa artística?
1. Contexto histórico

Em Portugal, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Lisboa, projetada pelo
arquiteto Pardal Monteiro, integrando obras de vários artistas, nomeadamente Almada Negreiros, marcou em 1933-38 o início da modernidade nos espaços
religiosos. Posteriormente, nos anos 50, foi decisivo o papel Movimento de
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Figura 1 ∙ João Marcos. Túmulo Aberto, 1992.
Igreja do Seminário de Penafirme, Torres Vedras. Fonte:
Figueiredo (2015).
Figura 2 ∙ João Marcos. O Mistério da Cruz, 2003.
Igreja de Roussada, Mafra. Fonte: Figueiredo (2015).
Figura 3 ∙ João Marcos. Cristo Pantocrator, 2005.
Igreja Paroquial da Ramada, Odivelas. Fonte:
Figueiredo (2015).
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Renovação da Arte Religiosa (MRAR), fundado por Nuno Teotónio Pereira (Pereira, 2000) em vésperas do Concílio Vaticano II.
Este Concílio, que se prolongou entre 1962 e 1965, convocado por João XXIII
e concluído por Paulo VI, foi posto em prática por João Paulo II, Bento XVI e
ainda hoje pelo Papa Francisco. Nele sopraram os ventos do Espírito que vão
reformulando a vida da Igreja e tendo consequências diretas ou indiretas no
desenho do mundo.
Em 1964 o pintor Kiko Argüello, nascido em Leon em 1939, fundou um movimento religioso muito dinâmico, imbuído de uma estética muito característica. Este movimento, designado por Caminho Neocatecumenal, tem como objetivo suscitar nos cristãos uma fé adulta cultivada em pequenas comunidades,
na sua vertente evangelizadora e batismal. Um movimento ao qual a prática
pastoral de João Marcos se encontra ligada, com consequências visíveis e evidentes na sua obra pictórica.
2. Obra pictórica

Ordenado sacerdote em 23 de junho de 1974, João Marcos também tem tido
como missão providenciar a presença da arte do seu tempo no espaço religioso
cristão. Reconhece que
as pinturas e esculturas que admiramos nos nossos museus são maioritariamente
obras de arte cristã, e as igrejas são, quase sempre, os edifícios mais belos das nossas
cidades, vilas e aldeias (…) Para nós cristãos, a beleza não é um luxo que possamos dispensar; é própria da nossa condição de filhos de Deus. Não basta que a fé nos ilumine a
inteligência e que a vontade aprenda a obedecer, não nos bastam a doutrina e a moral
para darmos ao mundo sinais de que o Reino de Deus já está presente. É necessária a
beleza (Marcos, 2015).

João Marcos possui uma obra de pintura notável simultaneamente pela
qualidade e pela discrição. A qualidade advém de um saber adquirido e de uma
prática continuada e persistente, desde os anos 80, com a responsabilidade
da intervenção estética nos espaços religiosos cristãos ao serviço da Fé e das
comunidades. A discrição advém da satisfação sentida no ato do fazer, como
momento de oração ou reflexão, onde a intimidade se confronta consigo própria. Mas em ambas as situações se verificam opções que deixam antever uma
profunda consciência sobre quais os modos que deve assumir o objeto artístico
nas igrejas, de acordo com uma estética cristã.
Nos seus retábulos procura cruzar a tradição iconográfica cristã com a expressão do pensamento atual sobre a necessidade na beleza nos espaços das liturgias
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(Marcos, 2005). A sua obra artística encontra-se no centro do país, entre Lisboa e
Merceana, a região que o acolheu e onde exerceu a maior parte do seu sacerdócio.
Mas esta produção artística não se trata do exercício de dois ministérios em paralelo, o sacerdote e o pintor. Muito menos se trata de uma delas servir para sustentabilidade da outra. E ainda menos se trata de uma mera ocupação de tempo.
Os modos de operar de João Marcos correspondem ao de um artista totalmente
ao serviço da Igreja, privilegiando acima de tudo o momento sublime do fazer em
franca sintonia com a dimensão espiritual do homem convicto da sua Fé e crente
numa atividade artística como momento de oração. Os seus retábulos acabam
por ser o resultado da sua missão. A missão de edificar, de construir e de oferecer
uma abertura para o mistério de Cristo e da Igreja. Neles acontece o recuperar
da tradição iconográfica cristã apresentada em linguagem própria dos tempos de
hoje (Silva, 2001), mas porventura com alguma densidade critica em relação a
outras soluções estéticas contemporâneas ocorridas no espaço religioso cristão,
mais próximas dos valores profanos do mundo da arte.
Da vasta produção de João Marcos destacam-se a tapeçaria Ressurreição
(1985) na igreja de Rio Maior, O Mistério do Pentecostes (1986) na igreja de Casais
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Figura 4 ∙ João Marcos, A Páscoa do Senhor, Igreja
de Alfornelos, Amadora, 2009. Fonte: Paróquia
de Alfornelos.
Figura 5 ∙ João Marcos, O Batismo de Jesus, 2013.
Igreja Paroquial de Ribamar da Lourinhã. Fonte:
Figueiredo (2015).
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Brancos da freguesia de Aldeia Galega da Merceana, Anástasis (1989) na igreja
da Sagrada Família no Bairro da Tabaqueira em Rio de Mouro, Em Nome do Pai
do Filho e do Espírito Santo (1991) na igreja de Casais da Serra na freguesia do
Milharado, concelho de Mafra, O Mistério da Igreja (1992) na igreja da Benedita concelho de Alcobaça, O Túmulo Aberto (1992) na igreja do Seminário de
Penafirme concelho de Torres Vedras (Figura 1), O Mistério da Cruz (2003) na
igreja de Roussada, Mafra (Figura 2), A Dormição da Virgem (2004) na capela de
Calvos, freguesia do Milharado, Mafra, A Vida Manifestou-se (2005) na igreja da
Apelação, Loures. Servir (2008) na Cúria Diocesana de Setúbal, Cristo Pantocrator (2005) na igreja da Ramada, Odivelas (Figura 3), A Páscoa do Senhor (2009)
na igreja de Alfornelos, Amadora (Figura 4), O Batismo de Jesus (2013) na igreja
de Ribamar da Lourinhã (Figura 5), O Mistério da Virgem Maria (2013) na igreja
de Nossa Senhora de Fátima do Jeromelo, Milharado, Mafra, A Deésis (2013) na
igreja da Póvoa da Galega, Milharado, Mafra, e Deus é Amor (2014) na igreja da
Brandoa, Amadora.
Nas últimas décadas foram construídas inúmeras igrejas onde as imagens
se encontram remetidas à condição de mobiliário acessório ou dispensável ao
culto, enquanto nas igrejas de épocas passadas por vezes são utilizadas como
fatores de legitimação (Blanchy, 2004). Tais entendimentos não se encontram
nos retábulos de João Marcos porque são obras autónomas, incutidas de uma
dimensão espiritual centrada na sua própria delimitação geométrica, harmonizadas por simetrias formais e cromáticas.
3. Símbolo, drama, doxologia

Na paisagem rural portuguesa dos anos 50 e 60, pontuada por mosteiros, conventos, capelas, igrejas e catedrais, é possível uma aproximação ao mundo das
coisas belas, da memória e do sublime. O deslumbramento por essas coisas,
diferentes do mundo comum, pode ser experimentado nas igrejas, como museus repletos de dádivas, de arte, nem armazenada nem exposta, apenas como
suporte de diálogos e orações.
O desfrute estético que esses espaços propiciam através de imagens perenes
aliadas a acontecimentos cénicos transitórios, fascina e aproxima o homem do
divino e do artístico simultaneamente. Umas vezes reconhecemo-nos no templo, outras vezes reconhecemo-nos no museu (Pousseur, 1999).
No 41º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica João Marcos refere que
…“vivemos hoje um tempo de graça em que é possível recuperarmos as raízes
da iconografia cristã, superar o divórcio secular entre a Estética e a Teologia
e deixar para trás os equívocos e desencontros que os nossos antepassados

(…) Quem, habituado a outras formas de arte religiosa, se aproximar desta pintura buscando representações historicistas e alegorias moralizadoras, certamente se dará conta
de que não passa por aí o discurso nem o percurso aqui apresentado. Estas imagens são
símbolos que condensam a catequese da Igreja (Marcos, 1993).

Pode dizer-se que João Marcos “recria uma iconografia de raiz intemporal e
essencialista, na tradição iconológica protocristã, com passagens eletivas pela
iconologia bizantina, por Giotto e por Cimabue” (Silva, 2001), ao mesmo tempo
que se reconhece que
o aspeto mais interessante do trabalho deste autor consiste na sua linguagem pictórica
que se baseia nos ícones ortodoxos. Trata-se de uma atitude estética que merece reflexão, por ser uma tentativa de unir a tradição artística cristã, no que ela tem de mais
espiritual, com uma expressão contemporânea (Menéres, 2000).

Na sua obra não se abordam as questões da representação, da espetacularidade e da genialidade, fatores enfatizados desde o século XV até à atualidade.
Escrevem-se e pintam-se as palavras e as imagens como metáforas e parábolas
em livros abertos. Estes retábulos deixam-nos claramente perceber um processo de feitura essencial, onde o artista se encontra num estado de plena franqueza, de reflexão e de oração.
Admitindo não existir um estilo cristão, porque o cristianismo sempre aceitou e soube expressar-se nos estilos de todas as épocas, João Marcos refere-se
a uma Ontologia da Beleza e a uma Estética Cristã caracterizada por três palavras: símbolo, drama e doxologia (Marcos, 2015). Efetivamente estas categorias
encontram-se tanto na obra de João Marcos, como na estética do Caminho Neocatecumenal, o movimento fundado em 1964 por Kiko Argüello, e definido por
João Paulo II como “um itinerário de formação católica, válida para a sociedade
e para os tempos de hoje”. Este movimento pretende renovar a Igreja, através
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tiveram de suportar…. Esta matéria ─ arte, estética e cristianismo ─ foi objeto de
estudo para Hans Urs von Balthasar (1905-1988), um importante teólogo que
estará na base conceptual de notáveis realizações artísticas, de artistas como
Rupnik (1954), Sieger Köder (1925-2015) ou Kiko Argüello (Marcos, 2015), e também João Marcos.
Uma recuperação das raízes da iconografia cristã feita pela palavra e pela imagem. Uma obra artística com um implícito sentido de dádiva e de louvor, e com
uma grande sensibilidade estética organizada por um entendimento simbólico
da vida cristã, onde espetacularidades barrocas não servirão. A propósito do retábulo O Túmulo Aberto, na igreja do Seminário de Penafirme (Figura 1), escreve
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de uma Iniciação Cristã num tempo em que o conceito de aldeia global se generaliza, recuperando e reatualizando uma estética radicada nas decisões do II
Concílio de Niceia em 787.
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Conclusão

O entendimento da igreja como lugar do sublime e do excecional na condição
humana, entendida tanto como palavra tanto como imagem, está expresso nas
palavras de João Marcos quando afirma que “tudo surgiu pela via estética (…)
Sempre gostei do que é bonito... toda a gente gosta (…) Na minha terra, numa aldeia pobre, o que há de bonito e de diferente? A Igreja, com imagens dos santos,
as talhas douradas, os cânticos” (apud A Voz da Verdade, 2014).
No âmbito de uma cultura ocidental, de matriz eminentemente cristã, herdeira e integradora de tradições culturais anteriores, os retábulos de João Marcos são fé celebrada, catequese pintada e vida manifestada, com uma evidente
dimensão simbólica, dramática e doxológica. São expressão de uma estética
cristã atual em que a Beleza é sinónimo de Glória divina, esplendor do encontro
da Verdade e do Bem, e em que a subjetividade do artista está aberta para a
comunidade que serve, oferecendo aos seus olhos uma expressão do mistério
escutado e celebrado.
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Resumo: Esta comunicação incide sobre a

Abstract: This paper focuses on the participa-

participação de António Alfredo (1932-2001)
na conceção do espaço público de Olivais Sul
– Lisboa (1963-1966). Tratou-se de uma experiência inédita, não apenas porque se reuniram condições para que um artista integrasse
uma equipa multidisciplinar, projetando espaços para a fruição do cidadão comum, mas
porque a participação deste artista não se traduziu nem em escultura, nem em pintura. Foi
o contributo da sua sensibilidade que se procurou incorporar no projeto de espaço público.
Palavras chave: Arte pública / integração das
artes / interdisciplinaridade.

tion of António Alfredo (1932-2001) in designing
public spaces in Olivais Sul, Lisbon (1963-1966).
This was an unprecedented experience, not only
because it provided the conditions for an artist to
work within a multidisciplinary team, designing
spaces for the enjoyment of ordinary citizens, but
because the participation of this artist did not
take the form of either sculpture or painting. It
was his sensitivity that was sought to be incorporated into the public space project.
Keywords: Public art / integration of the arts /
interdisciplinarity.

341
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Quando o artista
“se apropria do Espaço
como coisa sua”: António
Alfredo e os espaços
públicos de Olivais Sul

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

342

Introdução

A presente comunicação debruça-se sobre a participação do pintor António
Alfredo na definição de alguns dos espaços públicos de Olivais Sul, uma das
grandes unidades residenciais construídas em Lisboa no século passado.
Cidade nova, na sua conceção tudo estava em aberto e era um laboratório de
ideias de futuro. Ideias no plano urbanístico e arquitetónico, certamente, mas
também no papel que o artista poderia desempenhar na sociedade.
Quem percorrer atentamente Olivais Sul sentirá, em certos locais, uma
marcada intenção plástica, mesmo que o passar do tempo tenha danificado
ou truncado algo que se adivinha ter sido outrora uma intervenção global no
espaço. Em algumas praças é patente uma proliferação de elementos visuais e
quase escultóricos – no desenho de pavimentos, ou na própria modelação do
terreno, por exemplo – um enriquecimento ambiental que deveria contrariar a
monotonia da habitação em massa.
Na conceção desses espaços interveio um artista, António Alfredo, ao serviço do GTH – Gabinete Técnico de Habitação – Câmara Municipal de Lisboa,
entidade responsável pela urbanização e edificação daquela unidade residencial desde 1959. Contratado como “pintor-arte”, juntamente como escultor
Jorge Vieira, para trabalhar na definição dos espaços públicos de Olivais Sul,
António Alfredo foi o artista que mais demoradamente se deteve neste grande
projeto (André, 2004, Marques, 2012). Como se descreverá, foi um processo de
trabalho eminentemente experimental, de caráter interdisciplinar e que constituiu uma circunstância excecional de trabalho artístico, ao qual poucos artistas
do seu tempo seriam sensíveis (Marques, 2012; Marques, 2013).
Nesta comunicação faz-se uma breve caracterização do pintor António
Alfredo, apresentam-se as condições em que decorreu esse projeto que o ocupou intensamente entre 1963 e 1966 e apontam-se algumas das concretizações
possíveis das suas propostas, sem esquecer, no entanto, a deliberada atitude de
apagamento pessoal e a diluição da sua contribuição num trabalho de equipa.
1. António Alfredo e arte integrada na vida

António Alfredo (1932-2001) estuda Escultura e Arquitetura na ESBAL, num
percurso bastante conturbado por razões políticas e marcado pela interdição da
atividade discente pela PIDE.
Começa a expor em 1950, na quinta edição das Exposições Gerais de
Artes Plásticas, mostras anuais de opositores ao regime, só possíveis no contexto de relativa abertura do após segunda guerra. Embora tenham ficado
conhecidas por nelas ganhar visibilidade o chamado Neo-realismo, versão
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portuguesa do Realismo Socialista, esta corrente pictórica não caracterizava a totalidade das propostas artísticas em exposição, que se pautavam
aliás por grande heterogeneidade formal.
Havia, no entanto, nas «Gerais» uma marcada orientação social, no sentido de um envolvimento ativo do artista nos problemas da sociedade. Um dos
aspetos desse envolvimento, e que transcendia o ideário neo-realista para se
filiar em desígnios mais abrangentes que marcaram o século XX, era a desejada integração entre as várias artes (S.A., 1946), afirmando-se então que as
«Gerais» eram “a única exposição em que os arquitectos aparecem ao lado dos
seus irmãos plásticos.” (S.A., 1949).
O facto de exporem em conjunto arquitetos e artistas, de alguns acumularem ambas as profissões e de muitos se dedicarem às artes utilitárias (cerâmica,
publicidade, cenografia) é bem exemplificativo de uma visão da arte como prática que não se deveria esgotar no atelier, no museu e nos circuitos habituais,
mas que deveria impregnar a vida comum.
António Alfredo forma-se essencialmente no ambiente das «Gerais», onde
expõe até ao seu encerramento em 1956, e ficaria sempre ligado por afinidades
políticas e estéticas aos artistas e arquitetos nelas participantes.
Nunca pretendendo ser apenas um artista de cavalete, repartiria sempre a
sua atividade profissional entre várias áreas de atuação. Além da pintura, do
desenho e da escultura, António Alfredo viria a trabalhar em cenografia e figurinismo, em publicidade, design gráfico e ilustração. Se o seu percurso é marcado por um interesse permanente pela integração da arte nos espaços do quotidiano, a criação para o suporte arquitetónico é uma das possibilidades dessa
integração a que mais se dedica.
Graças ao convite e incentivo de arquitetos amigos como António Sena da
Silva, Vítor Palla, Bento de Almeida ou Eduardo de Medeiros, António Alfredo
cria regularmente obras para integrar em edifícios que aqueles arquitetos projetavam ou remodelavam. Estas obras, em técnicas e suportes muito variados
– desde murais a encáustica, a peças tridimensionais em ferro ou outros metais
– integravam-se, de um modo geral, em edifícios relacionados com o mundo da
restauração e da hotelaria. Podem dar-se como exemplo os murais que realiza
para a gelataria Veneziana, com projeto de Sena da Silva, além de outras obras
para os famosos snack-bares que a dupla de arquitetos Vítor Palla e Bento de
Almeida começa a realizar desde meados da década de 1950, como o Pam Pam,
ou mais tarde o Galeto (Marques, 2012:372)
As intervenções de António Alfredo caracterizavam-se por uma fácil diluição em contextos arquitetónicos e pela versatilidade de técnicas e materiais,

344
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Figura 1 ∙ António Alfredo, praça núcleo de comércio local
– Célula C – zona Norte, (atual praça Cidade do Luso).
Maquete. Fonte: Boletim do GTH nº 2, setembro-outubro
de 1964.
Figura 2 ∙ António Alfredo, praça núcleo de comércio local
– Célula C – zona Norte, (atual praça Cidade do Luso).
Fonte: Boletim do GTH nº 13, 2º semestre de 1967
Figura 3 ∙ António Alfredo, praça e área de recreio para
crianças em idade escolar – Célula C – Zona Centro, Praça D
(atual praça Cidade de S.Salvador). Planta. Fonte: Boletim
do GTH nº 2, Setembro- Outubro de 1964

2. A equipa dos espaços públicos. Carlos Duarte e o plano de Olivais Sul

A contratação dos artistas António Alfredo e Jorge Vieira para a equipa dos
espaços livres de Olivais Sul, deve entender-se no âmbito de investigação interdisciplinar continuamente levada a cabo no GTH em várias áreas de atuação.
Esta atitude inovadora é devida por um lado ao entendimento dos técnicos
que estavam à frente daquele gabinete e por outro à sua excecional autonomia
no seio da Câmara Municipal de Lisboa. A inquestionável reputação do engenheiro Jorge Carvalho de Mesquita, diretor do gabinete, era como um escudo
protetor perante as desconfianças da autarquia relativamente ao GTH, às orientações políticas e às opções urbanísticas, arquitetónicas e artísticas do plano de
Olivais Sul, da responsabilidade do Arq. Carlos Duarte.
Terá partido justamente deste arquiteto a ideia de convidar artistas plásticos para a “arranjo” dos espaços livres, graças ao conhecimento que tinha
de experiências semelhantes noutros países e à convicção de que um diálogo
proveitoso se poderia estabelecer com estes profissionais de grande sensibilidade plástica no que chamava a “micro escala do urbanismo.” (Marques, 2012:
374-377). É o seu entendimento do que poderia ser o contributo de uma sensibilidade artística na cidade que lança as premissas desta experiência de colaboração entre artistas, arquitetos e demais técnicos, particularmente invulgar
quanto a processo e resultados.
Efetivamente, na conceção dos espaços livres de Olivais Sul, os artistas não
tinham tarefas específicas, locais pré-definidos para intervir, nem estavam
necessariamente incumbidos de fazer pintura ou escultura. De acordo com o
testemunho recente de Carlos Duarte, eram técnicos especiais a quem era dada
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mostrando o artista uma grande variedade de interesses e uma particular
vocação para o trabalho de equipa. Essas qualidades, assim como um forte
vínculo de amizade pessoal, são as razões pelas quais o arquiteto Carlos
Duarte, diretor do plano de Olivais Sul, o convida para integrar a equipa dos
espaços livres daquela unidade.
António Alfredo aceita com entusiasmo, sendo um dos artistas melhor preparados para aquele âmbito de atuação que se desprende do contexto arquitetónico para atingir uma escala urbana. A presença de uma intencionalidade
artística definidora da arquitetura ou da cidade interessam-no particularmente. Nestes anos, não apenas realiza vários projetos de arte integrada – de
que se destaca a coautoria com os Arq. Francisco Figueira e Luís Rosa do projeto
vencedor do concurso para a Sé de Bragança, em 1964 – como reflete sobre o
assunto (Alfredo, 1964a; Alfredo, 1964b; Alfredo,1966).
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Figura 4 ∙ Praça Cidade de S. Salvador em 1971.
Fonte: Boletim do GTH nº 20, 1º Semestre de 1971
Figura 5 ∙ Praça Cidade do Luso, fotografia atual.
Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Praça Cidade de Salazar, fotografia atual.
Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Praça Cidade de S. Salvador, fotografia atual.
Fonte: própria.

Conclusão

A experiência de Olivais Sul, nas circunstâncias absolutamente excecionais
em que aconteceu – um trabalho regular, pressupondo um diálogo interdisciplinar, um processo criativo coletivo, a possibilidade de continuamente ensaiar
possibilidades desenhando à mão levantada e modelando em barro pequenas
maquetes de trabalho, e em que o contributo do artista não se traduzia necessariamente em pintura ou escultura – parece ter conduzido António Alfredo
a definir o processo de urbanização e edificação das cidades como o contexto
natural para a atividade artística se exercer (Alfredo, 1964b).
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liberdade para “irem encontrando”, no desenvolvimento do plano de urbanização e nos arranjos de espaços livres, as situações onde sentiam que podiam dar
o seu contributo específico (Marques, 2012:378).
A contribuição dos artistas passava assim, desde logo, pela participação no
debate no decorrer do trabalho de equipa, influenciando o rumo das decisões
tomadas coletivamente no respeitante aos espaços públicos. De forma inédita,
em vez de acrescentarem uma obra de arte no final do processo de organização
do espaço, intervinham nas fases iniciais da sua definição.
Por outro lado, algumas áreas do plano – praças, espaços verdes – foram
trabalhadas com mais detalhe pelos dois artistas, e em particular por António
Alfredo. Estes espaços foram abordados plasticamente de forma global: da
modelação de terrenos à conceção de estruturas lúdicas/escultóricas, do desenho de pavimentos á pintura de murais. António Alfredo realizava para o efeito
vários desenhos à mão levantada e maquetes de trabalho em barro, num processo de experimentação formal em que incorporava contributo de outros
membros da equipa (Marques, 2012) (Figura 1, Figura 3).
A carga autoral tradicionalmente associada à criação artística dissolvia-se num
processo com várias autorias. Muitas das peças desenhadas não estão assinadas
pelos artistas, embora se possa adivinhar a sua participação. A assinatura de António
Alfredo consta no entanto de alguns projetos de espaço público para os espaços que
correspondem hoje às praças da Cidade do Luso, Cidade de Salazar, Cidade de S.
Salvador (Figura 2, Figura 4) e à área de recreio da rua Cidade de João Belo.
Em cada um destes projetos – não necessariamente cumpridos na totalidade
e hoje bastante deteriorados e truncados (Figura 5, Figura 6, Figura 7) – António
Alfredo procura aquela abordagem abrangente, integrando os elementos artísticos que criava no espaço que os envolvia. Tratava-se da desejada “unidade
de Criação Artística” só possível quando “o artista se apropria do Espaço como
coisa sua.” (Alfredo, 1964b).

348
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

As comunicações que profere na época estão permeadas de otimismo e da
convicção de que os artistas estarão entre os vários agentes convocados pelos
urbanistas para dar conta dessa tarefa.
Diferentemente dos demais, no entanto, os artistas atuam no plano psíquico, "o forno onde se cozinha a criação" e é essa capacidade que, segundo
António Alfredo, lhes confere capacidade para serem os grandes programadores de espaços da cidade do futuro. Esta programação “é até sonho, é fantasia, é
realização da alma humana na cidade, num plasma, um plasma de humanismo
na cidade.” (Alfredo, 1966).
Este “plasma de humanismo” nos espaços habitados pelos homens seria
assim o grande contributo do artista. O desígnio formulado desde há muito, da
integração entre as várias artes, ou mais profundamente da integração da arte
na vida, como possível envolvimento do artista na sociedade, encontra nesta
convicção e nesta experiência uma possível resposta.

Referências
Alfredo, António (1964a) “Alguns arranjos
de espaços livres em Olivais Sul.”
Boletim do GTH. V.1 (2): 77-78
Alfredo, António (1964b) “Acerca da arte
integrada – Palestra proferida em 18
de Maio de 1964.” Arquitectura – Revista
de Arte e construção. Nº82: 74-81
Alfredo, António (1966) “Mesa redonda sobre
a colaboração entre artistas plásticos.”
Arquitectura – Revista de Arte
e construção. Nº 92
André, Paula (2004) “Mobiliário urbano
em Olivais Sul: do desenho às
realizações.” Arte-Teoria – Revista do
Mestrado em Teorias da Arte, FBAUL,
ISSN 1646-396. Nº 5
Boletim do GTH nº 2, setembro-outubro
de 1964
Boletim do GTH nº 13, 2º semestre de 1967
Boletim do GTH nº 20, 1º Semestre de 1971
Marques, Inês (2009) “Espaço habitacional
e o lugar da arte no Bairro dos Olivais Sul,
Lisboa.” on the w@terfront. E-ISSN

1139-7365. Vol. 12: 164-171.
Disponível em URL www.raco.cat/
index.php/Waterfront/article/
viewFile/218899/299219
Marques, Inês (2012) Arte e habitação
em Lisboa 1945-1965. Cruzamentos
entre desenho urbano, arquitetura e
arte pública. Tese de doutoramento.
Universidade de Barcelona. Disponível em
URL www.tdx.cat/handle/10803/145901
Marques, Inês (2013) “Dois artistas e o espaço
público de Olivais Sul, uma experiência
singular.” Revista Rossio – Estudos de
Lisboa. Lisboa: Câmara Municipal de
Lisboa. E-ISSN 2183-1327. Nº2:142151 Disponível em URL www.issuu.com/
camara_municipal_lisboa/docs/rossio.
estudos_de_lisboa_02_issuu/151
S.A. (1946) Catálogo da Primeira Exposição
Geral de Artes Plásticas.
S.A. (1949) “A IV Exposição Geral de Artes
Plásticas.” Revista Arquitectura, 2a série,
n. 30 (Abril-Maio 1949), Lisboa: 18-20.
.

349

A “joia dispositivo” na obra
de Ana Cardim

ISABEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE*
Artigo completo submetido a 30 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*Portugal, artista visual, pintora e joalheira. Licenciatura em Artes/Plásticas/ Pintura — Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes (FBA-UL); Mestrado em Teorias de Arte (FBA-UL)
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação de Belas Artes (CIEBA). Largo da
Academia Nacional de Belas Artes, 1249-058 Lisboa. E-mail: lab.d.arte@gmail.com

Resumo: O objetivo deste texto é abordar o

Abstract: The aim of this paper is to address the

conceito de “joia dispositivo”, introduzido por
Ana Cardim em 2008, na sua obra. O seu trabalho coloca-nos questões sobre os clássicos conceitos de jóia/joalharia o que leva não só à reflexão sobre a função/papel da joia, bem como
sobre os limites desses mesmos conceitos.
Palavras-chave: “joia dispositivo” / interação / subversão / conceito / humor/ironia.

concept of “jewel device “ introduced by Ana
Cardim in 2008, in her work. Her work raises
questions about the classical concepts of jewel
/ jewelry which leads not only to reflect on the
function / role of the jewel, as well as the limits
of these same concepts.
Keywords: “Device jewel” / interaction / subversion / concept / mood/irony.
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Introdução

Como se sabe as joias e adornos são tão antigos quanto o Homem. Da necessidade inicial de embelezamento e testemunho da expressão do génio criador, à
medida que o pensamento humano foi evoluindo os significados e todo o jogo
simbólico à volta da noção de joia foram evoluindo também.
Com o advento das ciências humanas, sobretudo as teorias da comunicação
foram-se ampliando e enriquecendo os conceitos iniciais. Há hoje, toda uma
atribuição de significante comunicacional àquilo que, noutros tempos, eram
apenas joias vistas como peças de arte.
Ana Cardim chama-lhe “joia dispositivo”. Mas podemos colocar algumas
perguntas à volta deste assunto.
Não terá sido sempre a joia um dispositivo de comunicação, seja ela usada com essa consciência ou não de poder comunicativo? Como tantas outras
“coisas de dimensão simbólica” também a joia funciona como espelho na nossa
interação social. Usar ou não uma joia está ligado sempre a uma intenção consciente ou inconsciente do sujeito.
O facto de o adorno ser uma obra cujo lugar é, habitualmente o corpo, este
na sua mobilidade permite que cada leitura seja feita em função do lugar e do
contexto social para onde é transportada. Este transporte do espaço privado
para o público e vice-versa confere-lhe um carácter privilegiado enquanto comunicador social. Assim a joia ou adorno ganha também um valor semiótico
e comunicacional, tornando-se geradora de uma reflexão muito mais ampla e
inovadora face aos cânones tradicionais.
Noutro plano da realidade e por oposição, quando a joia se encontra encerrada numa exposição, aprisionada numa vitrina, a sua possibilidade polissémica fica oculta portanto empobrecida, perdendo-se assim a dialética entre a
esfera privada e a esfera pública.
Nelson Goodman, em 1968, no seu livro Languages of Art, afirma que o mesmo objeto poderia ser entendido de distintas maneiras, de acordo com as circunstâncias da sua recepção. Sugeria que a pergunta habitual “o que é arte”, fosse substituída por outras duas: «quando há arte?» e «o que faz a arte?». No atual
contexto do “estado das artes” da discussão contemporânea, gostaria de sugerir
aqui que se tome como válido o regresso a esta hipótese para novas discussões.
Vinte anos depois, Arthur Danto — filósofo americano — afirma que na arte
contemporânea tudo pode ser arte, porque “tudo vale” (Anything Goes). Para
Danto, a aceitação do objeto artístico no seio da intersubjetividade pública do
mundo da arte, só no domínio da convenção arte é que se poderá distinguir o que é
e não é (Cardim, 2009). Também Gerard Vilar (2005), contemporâneo de Danto,
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Figura 1 ∙ Ana Cardim, Not For Sale (pormenor), fotografia
a preto e brando (14,5x14,5 cm), prata (2,5x4 cm), ouro e fio
de aço. Foto de Paulo Lima.
Figura 2 ∙ Helena Almeida, Ouve-me (Hear me), 1979, fotografia
p.b. com desenho, 18x24 cm cada, Coleção da Caixa Geral
de Depósitos. Fonte: http://www.reactfeminism.org/nr1/artists/
almeida_en.html
Figura 3 ∙ Ana Cardim, Aesthetic Nutrion, 2009, vídeo-instalação. Foto de Clemente Torres Raya.
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Figura 4 ∙ Ana Cardim, Aesthetic Nutrion, (pormenor), 2009,
taça cerâmica, 3 grãos de arroz em ouro, 2 pauzinhos chinezes
em madeira e arroz. Foto de Clemente Torres Raya.
Figura 5 ∙ Ana Cardim, Garbage Pin, 2006, prata, aço e saco
de plástico, 4,3x 2,2x3 cm. Foto de Paulo Lima.
Figura 6 ∙ Ana Cardim: Kit Garbage Pin. Foto de Paulo Lima.

1. Questionar os conceitos — procurar de novos sentidos

Peguemos então nalguns trabalhos de Ana Cardim.
Na obra Not For Sale a artista confronta a sociedade de consumo onde tudo tem
um preço, enumerando algumas coisas que nunca poria à venda: Sonhos, Memórias, Amizade, Liberdade, Confiança, Inocência, Amor, Alma e Mente (Figura 1).
Não por acaso, certamente, esta obra traz-nos à memória um trabalho de
Helena Almeida. Seria interessante questionar porque é a obra de Ana Cardim
considerada uma peça do território da joalharia enquanto a de Helena Almeida Ouve-me (Ear me), de 1979 pertence ao da pintura (Figura 2), quando ambas
têm como suporte a fotografia a preto e branco com a cara da autora sobre a
qual qualquer delas atua. Este é um exemplo do confronto conceptual que Ana
Cardim nos coloca.
Esta obra surge numa época na qual o pensamento, conhecido como o erro
de Descartes “Penso, logo existo” parece ter sido substituído por “Tenho, portanto, eu existo”. Paulatinamente o Ser foi-se confundindo com o Ter. Tudo
parece estar à venda podendo ser monetariamente valorizado no “mercado de
ações da perversão” pelo sistema capitalista de consumo atual. Com esta obra,
Ana Cardim pretende alertar para o predomínio do “Império da matéria”, pronto a consumir em detrimento da valorização do Ser Humano. Os valores que a
autora enumera, na sua essência, proíbem qualquer tipo de valorização financeira, porque são a riqueza verdadeira da pessoa humana.
Na mesma linha, a vídeo-instalação Aesthetic Nutrition (Figura 3), propõe
uma reflexão socioeconómica sobre o desequilíbrio de valores estabelecidos
pelas convenções da cotação financeira que opera, em todos os domínios, no
seio do capitalismo contemporâneo. Ana Cardim aponta o ouro, o material padrão mais valioso, “em correspondência quantitativamente desproporcionada
com o valor do arroz, que se constitui como base alimentar de mais de metade
da população mundial e que assegurou, ao longo dos séculos, a sobrevivência
dos povos asiáticos” (Cardim, 2009).
Para os ocidentais, o arroz não é um alimento da sua base de alimentação e a
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na obra Las Razones del Arte, se questiona sobre a forma de pensar a arte atual.
Para ele, a teoria estética terá de renovar os seus pressupostos visto que tudo é
permitido na arte contemporânea, mas nem «tudo vale» o mesmo. Só o impulso
criador da produção dos artistas nos pode ir guiando na semiologia do assunto.
Ana Cardim, discípula de Vilar, com um percurso feito como joalheira, pega
nessas questões e imprime-lhes um novo impulso conceptual. Sem receio de
polémicas vai trabalhá-las dentro da sua ideia de joalharia de autor.
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fome não é uma realidade maioritária, logo o valor do arroz é menorizado pelo
poder do valor financeiro e estético do ouro. O sentido deste trabalho é acentuado através de uma “folha de sala” que é distribuída ao público à entrada, onde
a autora cria uma espécie de escala de relação entre o peso e preço dum grão de
arroz em ouro, e o preço dum quilo de arroz, procurando denunciar a discrepância da importância “entre valores que nutrem ambiciosas e supérfluas necessidades de poder e ostentação, e valores que permitem suprimir as necessidades
de nutrição básica e fisiológica do ser humano” (Figura 4). Acaba por salientar
ainda a hipocrisia como um “valor” coletivo que não está em crise. Poder-se-á
dizer que Cardim não questiona apenas o significado estético mas também o
significado político dos valores.
2. O Projeto Garbage Pin

Este projeto nasceu dum conceito de apropriação e reinterpretação de um objeto do quotidiano: o caixote do lixo. Tomou forma a partir dum pin em prata,
material natural e nobre, onde se adapta um saco de plástico transparente, material barato e sintético, responsável por grande parte da poluição no nosso planeta. Esta peça é complementada por um Kit de recarga para proceder à substituição dos sacos de plástico após cada utilização (Figura 5 e Figura 6).
Constituiu-se uma equipa internacional em rede trabalhando virtualmente: Portugal, Espanha, Reino Unido, Suécia, Alemanha, Luxemburgo, Áustria,
Roménia, Argentina, Chile, Colômbia, E.U.A., Singapura e Japão. Participaram
90 artistas de diversas nacionalidades, idades, percursos e proveniências: para
além de autores do mundo da joalharia, participaram também pintores, escultores, gentes do teatro, do cinema, do vídeo, da fotografia, da moda, do design e
também performers, e escritores, incluindo um xamã.
A proposta consistia em solicitar aos artistas que usassem o pin durante 5
dias e que selecionassem ou recreassem o seu “lixo” diário e o guardassem em
cinco sacos de plástico, segundo o conceito “valor VS desperdício”, levando-os assim a questionarem-se sobre esta contradição na sociedade atual. Alguns
abordaram o projeto pelo lado do valor e guardaram nos sacos símbolos daquilo
que mais valorizavam, enquanto outros guardaram nos sacos aquilo que achavam ser o lixo da sociedade. Outros ainda utilizaram os sacos como contentores de memórias simbólicas ou histórias pessoais. Houve também propostas
de sentido político como a apresentada pela joalheira Tereza Seabra — Black
Money Makes Trash People — que cobriu com um banho de ouro cinco moedas
de 1 euro e mandou gravar em cada uma os males que advêm do dinheiro sujo:
armas, tráfico de orgãos, drogas, prostituição e tráfico de crianças.
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Figura 7 ∙ António Contador, Sharing, 2009, plastico (4,5x2x3
cm), ovos Kinder surpresa e cadeados de metal. Fonte:
cedida por Ana Cardim.
Figura 8 ∙ Ana Cardim, 2009, Clean Yor Mind, pin, prata,
acrílico, papel, 5x5x2,5 cm. Foto de Joan Tours.
Figura 9 ∙ Ana Cardim e Clemente Torres Raya, Clean Yor Mind
performance, Barcelona. Foto de Joan Tours.
Figura 10 ∙ Ana Cardim e Clemente Torres Raya, Clean Yor Mind
performance, Barcelona. Foto de Joan Tours.
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Ted Notem, conceituado artista plástico contemporâneo, resolveu deitar
fora peças de joalharia tradicional visto que já tinha sido aceite como joalheiro
de Arte Moderna. Podemos referir ainda o caso de António Contador conhecido por trabalhar com a temática do invisível, do ocultado ou que ainda está
por acontecer. Para este projeto Contador pediu a colaboração do pai, que escolheu algo desconhecido, guardou nos sacos de plástico e trancou com cadeados
dentro de ovos Kinder Supresa e depois deitou fora as chaves. Ninguém, nem
mesmo o artista sabia o que lá estava contido (Figura 7).
Este projeto contou com a produção de 440 elementos expostos em suportes de acrílico transparente, instalados em várias galerias, fazendo um percurso
internacional por alguns países: Antuérpia, Berlim, Barcelona, Riga, Lisboa,
Porto, Los Angeles, São Paulo, etc.
Deste trabalho, de grande complexidade e múltiplos significantes, resultou
um corpus esteticamente diversificado e semiologicamente rico. A proliferação
interpretativa exprimiu não só a singularidade mas ainda a subjetividade de todos. Fora criado um espaço generosamente oferecido à fruição pelos sentidos
e, simultaneamente, à discussão conceptual para a qual Ana Cardim pretende
contribuir. Julgo poder afirmar, sem grande receio, que Ana Cardim acaba por
fazer interessantes incursões no domínio da poliestética. Ao criar um caixote do
lixo aparentemente desprovido da sua função primeira — a de guardar lixo — a
autora criou um dispositivo de liberdade e um articulador que levou os artistas
a transformar o desperdício em arte, o lixo em luxo e, em alguns casos, a transformar o caixote do lixo em relicário.
Deve registar-se que, por outro lado, Cardim também nos propõe um projeto anti institucional uma vez que este tipo de arte não se dirige aos museus
nem aos colecionadores, mas ao público em geral. Trata-se de uma tentativa
de recolocar a joalharia de autor a par dos outros géneros de arte, o que a leva a
procurar espaços expositivos não vinculados à joalharia e pode levar também à
des-ocultação do reduto conceptual em que a joalharia tem estado confinada.
3. A ironia e a estética relacional

O humor tem sido uma das formas mais elevadas de pensar o mundo e Cardim
utiliza não só o humor como a ironia no sentido de ironeia (inquietação) através
do seu trabalho subversor. O projeto Eu sou uma Joia foi apresentado em Barcelona e Lisboa. Consistiu num simples crachat (com 3 cm de diâmetro em alumínio
e uma impressão sobre papel plastificado) onde estava escrita a frase, eu sou uma
joia, em vários idiomas, criando um pin que inverte o sentido normalmente atribuído aos adereços porque aqui a relevância passa do objeto para o seu portador.
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Figura 11 ∙ Ana Cardim e Clemente Torres Raya, Clean Your
Mind performance, Barcelona. Foto de Joan Tours.
Figura 12 ∙ Ana Cardim, 2008, Urban Help, cinto, prata,
acrílico, plástico com bolhas, tubo de vinil e teflon,
10x11x4,7 cm. Foto de Paulo Lima.
Figura 13 ∙ Ana Cardim, 2009, Instruções de uso do Urban Help.
Foto de Paulo Lima.
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Trata-se de reconhecer que o individual é precioso e tem um valor único. O
valor simbólico foi transferido para o o indivíduo que usa o objeto. O adereço é
esvaziado do seu próprio valor e a pessoa que o usa não adquire nenhum estatuto
social por ostentar uma joia com materiais caros ou esteticamente deslumbrante.
O resultado é inverso porque o sujeito é valorizado por ele próprio, sem necessidade de qualquer adereço. Também aqui é claro o humor irónico de Ana Cardim,
brincando com as múltiplas transferências e contra-transferências de significados e simbólicas, gerando uma revolução permanente nos cânones tradicionais.
Para a apresentação/performance deste trabalho a artista elaborou 3 questões postas ao público que passava na rua — Você é único? Você é uma joia? Você
é precioso? — oferecendo o pin.
Quando interrogado o público reage, fala com a artista e a aderência faz-se
pelo sentido de humor não deixando perder de vista a simbologia do objeto.
Este tipo de trabalho vem na linha da estética relacional. É usado o termo introduzido por Nicolas Bourriaud que precisa da participação ativa de um público reflexivo. Este vê-se, assim, integrado numa ação de forma ativa. Também
na linha da estética relacional salientamos outra performance — Clean you mind
— realizada em Barcelona, Lisboa e Berlim. A proposta artística consistia em fazer da cidade um palco, onde os habitantes participavam e interagiam, como se
de atores se tratasse numa catarse coletiva. Neste projeto o espectador-participante é convidado a libertar-se dos problemas que o atormentam escrevendo-os no papel, que sai duma joia, e que a autora traz ao peito simulando um rolo
de papel higiénico (Figura 8). Depois atira os testemunhos fora para uma sanita
portátil. Podemos falar aqui que o humor é quase levado ao limite da corrosão.
O espaço onde se desenvolve esta performance torna-se um laboratório de
ação que atua como uma expansão da vida real atribuindo ao cidadão a função
de transporte, o que conduz a “cidade real” a uma “cidade simbólica” através
da experiência interventiva artística (Figura 9, Figura 10, Figura 11).
Ainda no mesmo ano e com o mesmo sentido de ironia cria o Urban Help. Uma
joia concebida como se fosse um medicamento e, como tal, inclui uma bula de
indicações para o seu uso. É uma joia ansiolítica para uso externo, constituída por
um recipiente colocado num cinto que contém círculos de plástico com bolhas. O
ato de rebentá-las associado ao barulho que provocam aliviam o stress ao produzir o efeito imediato de tensão e descarga de ansiedade acumulada (Figura 12).
Refere ainda a composição e todos os efeitos secundários: a dosagem, modo
de usar, a apresentação, a atenção ao uso de máquinas e à condução de veículos
(Figura 13). Esta obra foi apresentada num concurso de joalharia em que ganhou o 1º Prémio de Joalharia Contemporânea “Enjoia´t 2008”.
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No seu trabalho, Ana Cardim explora todas as possibilidades do adorno. Desde a conceção, à realidade estética passando pela função de objeto de adorno
corporal e desiderato social e político. Recoloca-o no centro da discussão atual,
apelando a uma nova visão. Para ela, as peças geradas pelo seu processo criativo
podem ser entendidas como microdispositivos de interação e intervenção social
que operam o diálogo e a crítica da opinião pública. Através de uma outra visão
da realidade estética da arte, da subversão dos conceitos e materiais e, ainda,
do sentido e do humor.
Dado que o campo da não arte encurtou importa repensar a joalharia à luz
dos outros géneros de arte para abrir fronteiras que se descobrem, se confirmam e se diluem simultaneamente num continuum eterno.
Só assim se faz jus ao trabalho artístico, se avalia o grau de empenhamento
estético, social e político. Só assim se respeita e amplia o conhecimento que o
artista nos traz.
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Resumo: Em 1977, duas obras em dois locais

Abstract: In 1977, two works in two places are

são decisivas na história do Grupo Acre, e expressivas da viragem gradual da sociedade
portuguesa desde abril de 74. A sua análise e
contextualização visam compreender raízes
conceptuais e relação com o espaço para onde
são pensadas, nos IV Encontros Internacionais
de Arte das Caldas da Rainha, quando a violência súbita que irrompe ali assinala a suspensão
da atividade do grupo. Hoje, sem lugar certo, o
medo infiltra-se nos espaços públicos globais,
implicando profunda reflexão sobre o destino
da liberdade criativa.
Palavras-chave: Grupo Acre / violência /
medo / liberdade criativa.

decisive in the history of Grupo Acre, and they
are expressive of the gradual turn of the Portuguese society since April 74. Their analysis and
contextualization aim to understand conceptual
roots and relation with the space they have been
though to, in the IV International Art Meetings
of Caldas da Rainha, when violence suddenly
breaks out, marking the suspension of this group’s
activity. Today, without map, fear seep in global
public spaces, implying deep reflection about the
destiny of creative freedom.
Keywords: Grupo Acre / violence / fear / creative freedom.

1. Aqui nasceu

Assim, recuemos.
Hoje, 12 de agosto de 1977, na varanda do 1º andar do prédio dos nºs 81-84,
há, com anuência do advogado então proprietário, uma lápide colocada na
parede sob instruções de Clara e o “Pintor”, depois de estes, cá em baixo, na
calçada portuguesa do tabuleiro central da praça, confirmarem a correção da
posição e o efeito desejado, deixando-a coberta para ser descerrada apenas na
hora combinada no último dia dos Encontros.
À semelhança das três edições anteriores dos Encontros Internacionais de
Arte (Valadares, Viana do Castelo e Póvoa do Varzim), esta IV edição, agora nas
Caldas da Rainha de 1 a 12 de agosto, é iniciativa da revista Artes Plásticas e do
Grupo Alvarez, do Porto, com especial ação de Jaime Isidoro e do crítico Egídio Álvaro. Celebrando-se o cinquentenário da ascensão da vila a cidade, há
colaboração da autarquia caldense, do Museu José Malhoa, da Casa de Cultura
e dos serviços de Turismo, e patrocínio da Direção Geral da Cultura. Visa-se
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Dois locais estabelecem as coordenadas iniciais deste texto, remetendo para
agosto de 1977, nas Caldas da Rainha, perante duas obras concebidas para os IV
Encontros Internacionais de Arte pelo Grupo Acre.
Aí, na Praça D. Maria Pia, Rossio, ou Praça da República — que quase todos
conhecem por Praça da Fruta dado ali acontecer, todas as manhãs desde o século XVIII, um mercado ao ar livre — colocam na parede uma lápide comemorativa do nascimento de D. Sebastião, rei de Portugal. Mais adiante, na Praça
do Peixe ou Praça 5 de Outubro, local igualmente público, instalam um objeto
escultórico que evoca o 16 de março de 1974.
Constituído por Clara Menéres e Lima Carvalho (após morte de Queiroz Ribeiro em dezembro de 1974), o Grupo Acre está ativo desde junho desse ano até
1977. Protagoniza uma obra que acompanha uma fase expressiva do período
pós-revolucionário em Portugal e possibilita revisões com grande sentido de
atualidade para artistas, criadores e investigadores sobre os processos criativos
em grupo e politicamente empenhados.
Neste texto, a suspensão da atividade do grupo nas circunstâncias em que
sucede torna-se pertinente para análise por coincidir com o rumo entretanto
tomado pela sociedade portuguesa e o inusitado palco de violência em que se
transforma o dia final dos Encontros nas Caldas.
Ali, naquele local, a destruição das obras é diversamente ruidosa, física e definitiva, mas em ambas o desfecho é comum: acabam perdidas no tempo. E hoje?
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estabelecer momentos de diálogo no espaço público entre a população e a produção artística de diversas formas, incluindo as menos convencionais ou mais
vanguardistas, fomentando a reflexão, a abertura cultural, a colocação de Portugal nos mapas da arte contemporânea.
São cerca de 120 os artistas convidados a participar: Serge Oldenburg, Orlan,
o Grupo Anima de Poesia Visual (com Melo e Castro), o Grupo Puzzle, Miguel
Yeco, Gillian Ayres, Artur Bual, Eurico, o Grupo Acre, etc. Ao longo dos doze
dias, há exposições, pinturas realizadas ao vivo, performances, ações rituais,
declamações, concertos e, no ambiente de teor festivo muito livre e convivial,
somam-se atividades de perfil tradicional com outras críticas e conceptuais, às
vezes mais transgressoras ou com nudez explícita, pouco habituais numa cidade pequena e conservadora.
Conforme o programa, no 12º e último dia, às 15h30, é descerrada a lápide
de mármore do Grupo Acre (Figura 1) (Programa dia 12 sexta-feira, 1977).
“No 1º andar desta casa nasceu, em 20-Janeiro-1554, D. Sebastião — Rei
de Portugal”, lemos nas palavras gravadas na pedra e subscritas pelo grupo.
No topo da praça, a ermida de S. Sebastião parece estabelecer uma estranha
coincidência toponímica com o nome que a placa escondera até aí, como que
tornando sólido, naquele lugar, o nevoeiro que, desde martírios passados, envolve o mito de Alcácer-Quibir. Agora, trata-se de levantar essa névoa e, segundo folheto do grupo (Grupo Acre, 1977), a intenção da intervenção passa por
questionar a validade de uma história com lendas tão ou mais determinantes
que factos e, sobretudo, remeter o mito para a responsabilidade individual e colectiva de todos os portugueses, já que, como afirmam nesse texto, “nasce em
todas as casas portuguesas”.
Mas, se o desejo é combater a passividade da espera tradicional no sebastianismo, o público, meio indiferente ou alheado da verdade histórica, pouco
reage ali, não parecendo colocar dúvidas ao que a placa refere, como que sancionando a mistificação numa confirmação tácita, quase honrosa ou crente. Afinal, talvez D. Sebastião tenha mesmo nascido ali.
2. E assim finou?

Apesar do fundo crítico, irónico e político da mistificação histórica que propõe,
a lápide do Grupo Acre é uma obra discreta e passa praticamente despercebida,
comparada com a instalação-escultura que a dupla de artistas apresenta também na cidade, na Praça do Peixe, pelas 18h30.
Essa outra intervenção, homenagem duplamente apelidada “Escultura”
ou “Monumento ao 16 de Março de 1974”, remete para o levantamento dos
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soldados do Regimento de Infantaria das Caldas que assinala o prelúdio de
Abril. A instalação consta de espécie de estrutura geométrica que brota do chão,
leve, perceptivamente transparente, com alusões quase vegetais, constituída
por varetas verticais, subtilmente ritmadas, encimadas por caracteres soltos,
cruzando a informação do facto histórico com uma sua desconstrução poética:
(...) cerca de 150 hastes de ferro (de 1,80m a 2,50m), pintadas de verde escuro que
simbolizavam as Forças Armadas. Além dessas, havia sete hastes que serviam de
suporte a uma placa, também em ferro, com a inscrição da data: “16-3-74”. Toda
esta construção estava fixada em cimento sobre tijolo. A área total da escultura
era de 3x3 metros. (Grupo Acre, 1977).

Entretanto, o sol sobe no dia quente. No espaço público, as obras são de
qualidade desigual, umas apreciadas, outras incompreendidas ou chocantes,
originando alguma polémica nas populações mais conservadoras. E, apesar do
apoio da câmara e de parte da população se manter aberta às propostas, não
é do agrado de todos a invasão da cidade pela arte de vanguarda, com obras
marcadamente políticas e de crítica religiosa, happenings e performances com
nudez integral (como as de Orlan ou a de Chantal Guyot, que cobre o corpo com
mousse de chocolate), vistas como uma sucessão de acontecimentos “bizarros”
de “hippies”.
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Figura 1 ∙ Grupo Acre, Lápide, 1977.
Fotografia de Clara Menéres.
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Mais logo, a confusão é total, colocando a cidade no mapa da violência de
extrema-direita que reage contra o rumo político do país — e que, só entre maio
de 75 e 76, realiza mais de sessenta ataques a instituições de esquerda ou culturais, com agressões, vandalismos, incêndios e explosões apoiadas por uma rede
bombista. Exemplo disso é a destruição parcial por uma bomba, a 7 de janeiro
de 1976, das vetustas instalações da Cooperativa Árvore, no Porto.
Nesse último dia, um grupo de desordeiros atravessa os diferentes locais
dos Encontros, lançando provocações, vandalizando um armazém de arrumos
e destruindo no seu caminho diversas obras com manifestações de violência e
agressões contra os artistas, numa fúria iconoclasta que poupa uma Crucificação pintada por Artur Bual, também no espaço público. Entre gritos, insultos,
pauladas, o monumento do Grupo Acre é deliberadamente desmantelado, o
que impede a sua prevista permanência após o evento.
Nos dias 14 e 16, tabloides diários como o Jornal de Notícias, Comércio do Porto, Diário de Notícias, Diário de Lisboa, O Diário, etc., citam a ANOP e noticiam
abundantemente os incidentes, referindo como possíveis autores arruaceiros e
caceteiros estranhos à cidade. Os diferentes textos referem violência, destruição, golpes de picareta, pintores ameaçados de morte e agredidos (Mário Silva
e Serge Oldenburg), manifestações inqualificáveis de violência ao longo do dia,
o cerco dos artistas num restaurante sob ameaças, o incêndio da obra do Grupo Puzzle, o desmantelamento da escultura sobre o 16 de Março e remoção da
lápide dos Acre. Chegam a falar até em tentativas de linchamento e ameaça de
destruição do Museu Malhoa onde parte dos encontros acontece. As versões
oscilam e, se um artigo diz “ser o grupo de caceteiros natural de Rio Maior e
(...) o mesmo que durante o Encontro já agredira alguns artistas estrangeiros e
turistas com aspeto menos conformista” (Diário de Lisboa, 1977, 16 de agosto),
noutro caso referem-se “tentativas de agressão a artistas estrangeiros e turistas
com aspecto hippie” (Jornal Novo, 1977, 16 de agosto), atribuindo a Eurico Gonçalves, artista presente no local, a declaração de que aquele tipo de encontros artísticos serve precisamente para a criação de “choques a nível cultural e social”.
Segundo os jornais ainda, a polícia intervém e os artistas e outros participantes acabam por refugiar-se até de madrugada no Colégio Agrícola.
Mais tarde, é também o próprio Eurico que relata detalhadamente o clima e
produção artística nesses encontros, com destaque final para a obra destruída
do Grupo Acre, representativa da revolução, concluindo:
Volvidos três anos e meio, a reacção ainda lá está e não só não permitiu tal tipo
de evocação, como perseguiu à paulada alguns artistas participantes nestes En-

Para muitos, como a vereadora da cultura da autarquia, as obras e a memória que ficam são um espólio gratificante para as gerações futuras, núcleo para
um possível museu de que, então, se fala. E, se o monumento do grupo Acre
acaba sem dúvida totalmente destruído na hora, o destino da lápide não é tão
certo, estando por confirmar se é de facto retirada pelos arruaceiros, conforme
publicam os jornais, ou prudentemente guardada por Jaime Isidoro, como também se diz.
Depois disto, o Grupo Acre suspende tacitamente as suas ações.
A decepção pelos acontecimentos decorridos nas Caldas soma-se a uma espécie de “anátema caído sobre o grupo” (Carvalho, s/d): a morte de Queiroz Ribeiro, a prisão de Clara e o ferimento de Lima na ação de ocupação de 1975. Ao
mesmo tempo, estabiliza-se no país o estado de direito, o contexto social e político vai-se alterando num rumo liberal cada vez mais marcado pela retração do
sentido colectivo face ao individualismo. Melhor ou pior, as pessoas adaptam-se.
Nesse ano, em que o Centro Pompidou abre em Paris e já se planeia o Centro
de Arte Moderna da Gulbenkian, Clara Menéres tem forte sucesso individual
na Alternativa Zero com a sua Mulher-Terra-Viva (que aparece em capa na Colóquio Artes no outono). A realidade parece apontar para maior distanciamento
entre a utopia da arte com o povo e uma arte sediada nos meios específicos e
sofisticadamente mais preparados para compreender projetos de qualidade.
Assim, como diz Lima Carvalho, “a iniciativa do grupo esmorece”. Há outras
coisas a fazer e adiam-se ações em favor de outras “mais importantes e urgentes”.
Afinal, “o tempo não parou” (Carvalho, s/d). Em breve, a partida de Clara para
Paris com uma bolsa de estudo acentua a tendência para a separação dos dois
membros do grupo, que fica suspenso no tempo, sem contudo decretar a seu fim.
Conclusão

E nós, então e hoje, deixamos com os Acre as Caldas da Rainha, cientes de que
a cidade é pequena, o país tem dificuldade em vencer a sua posição periférica e,
apesar da democracia, são recentes e pouco sólidas a abertura ao mundo, à diferença e multiplicidade cultural, até porque menos prioritárias face aos grandes problemas económicos.
Há pouco, damos conta pela internet do vídeo de Madonna, a cantar sem
aviso numa outra Praça da República, quase incógnita, presença simbólica mas
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contros e destruiu muitos objectos e símbolos de uma intensa actividade desenvolvida durante 12 dias, evidenciando assim um total desrespeito pelo trabalho
não remunerado (o sublinhado é meu) dos artistas. Desfecho lamentável que não
invalida o que houve de positivo nestes encontros. (Gonçalves, 1977: 73)
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tímida, no local mal cicatrizado depois das feridas abertas recentemente no
Charlie Hebdo e no Bataclan.
Ao caminharmos por Paris, encontramos uma cidade de perfil parcialmente
apagado. Em museus como o Pompidou, há portões com detectores de metais,
vistorias dos objetos pessoais e, nas ruas e no metro, as pessoas evitam parar
e as esplanadas estão vazias. Noutras cidades grandes também, a violência da
ameaça latente está a criar uma nova identidade para os lugares, tornando em
não-lugares os mais carismáticos. De certo modo, os arruaceiros, sejam de Rio
Maior ou de uma seita radical global de rosto turvo, já venceram.
Mas não é só isso. Se a lucidez não impera e a resistência tem limites, também o engenho criativo se adapta, descobrindo, se tudo correr bem, soluções
melhores ou, se assim não for, apenas menos más porque, como disse alguém
do Grupo Acre, o tempo não para.
Hoje, a liberdade criativa arrisca toldar-se, desviando-se no abismo das
coordenadas apagadas pelo medo.
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Resumo: Propõe-se, no presente artigo, o

Abstract: It is proposed, in the present article,

forjar de relação entre a obra de Fernanda
Fragateiro e a noção de háptico. De génese
em Riegl e seguindo os seus desenvolvimentos em Deleuze e Guattari, o háptico – no
qual se descobrem contornos femininos a
partir de Giuliana Bruno e Irigaray – permitirá pensar a obra da autora enquanto desconvocando as noções e modelos clássicos
de perspectiva, propondo, em sua vez – e
seguindo a teorização de escultura no campo
expandido, de Krauss – um espaço habitável
e, em última análise, feminino.
Palavras chave: Fernanda Fragateiro / háptico / escultura-no-campo-expandido / Deleuze
/ Krauss / Irigaray / Giuliana Bruno.

the forging of a relationship between the work of
Fernanda Fragateiro and the notion of haptic.
Born in Riegl’s work and developed by Deleuze
and Guattari, the haptic – with its link to the
feminine, as discovered in Giuliana Bruno and
Irigaray – will allow to think the artist’s work as
questioning and dismissing the paradigms of classical perspective. It is, instead – and following the
theorization of sculpture in the expanded field,
by Krauss –, a habitable space and, ultimately,
a feminine one.
Keywords: Fernanda Fragateiro / haptic / sculpture-in-the-expanded-field / Deleuze / Krauss /
Irigaray / Giuliana Bruno.
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O Háptico em Fernanda
Fragateiro: espaço de
transgressão e resistência
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Introdução

Ensaia-se, no presente artigo, um perscrutar da noção de háptico na obra de
Fernanda Fragateiro (n. Montijo, 1962), pensando-a proposta de espaço habitável
onde se destitui o olhar voyeurista do seu império. Tomam-se, a este propósito,
duas obras, Caixa para Guardar o Vazio (Figura 1), de 2005, e Não Ver (Figura 2
e Figura 3), de 2008. Nelas, coordenadas essenciais da obra de Fragateiro parecem evidenciar-se: elidem-se noções de interior e exterior, finito e infinito, eu e
outro, e provocam-se as convicções do espectador relativas aos pontos de vista
num espaço que se propõe háptico.
1. A percepção háptica

“Háptico”, de raiz epistemológica grega, prende-se a um ser capaz de entrar em
contacto com. É assim, enquanto toque – função da pele –, o contacto recíproco
entre sujeito e ambiente que o envolve. O háptico implica, pois, habitabilidade,
mostrando-se medida da nossa apreensão táctil do espaço, seguindo, muito
embora, para lá desta: o háptico permite que o olho se apresente, ele próprio,
incumbido de função que não mais é óptica, mas háptica.
A noção, de génese em Alois Riegl, numa reformulação da espacialidade
na teoria da arte, vem ocupar lugar central na análise que Deleuze e Guattari
(Deleuze e Guattari, 2004: 603-635) dedicam ao Espaço Liso, de contornos hápticos, e ao Espaço Estriado, ligado ao óptico. Identificar-se-ia, este último, com
o tecido ou a cestaria – conjunto de elementos paralelos, horizontais e verticais,
que se entrecruzam –, apresentando um avesso e um direito, e tendendo a devir
homogéneo. Já o espaço liso se mostraria característico do feltro – o anti-tecido –,
não implicando, como tal, entrecruzamento, mas apenas encadeamento de fibras;
sem direito ou avesso, apresentar-se-ia heterogéneo, amorfo. No espaço estriado,
sedentário por excelência, se privilegia uma visão afastada em detrimento de uma
visão aproximada, própria do espaço liso, nómada, no qual se navega, não por
referência à abstracção de mapas, mas através da percepção háptica. Espaço de
errância, sem lugar para perspectiva ou centro, nele se dilui o horizonte, o fundo,
o limite, o contorno e a distância intermédia, e nele se convoca uma entrada física
na obra, na vez do imóvel observador externo, caro ao espaço estriado.
2. O háptico enquanto espaço de contornos femininos

Giuliana Bruno toma, no ensaio Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture
and Film (Bruno, 2007), o háptico enquanto agente na formação de espaço –
geográfico e cultural – e, por extensão, na articulação das artes espaciais, entre
elas, o filme. A ênfase na dimensão cultural do háptico liga-o a uma dimensão

3. O carácter emancipador do háptico na teorização da sexualidade feminina

O império do escopofílico olhar masculino mostra-se sintoma, na óptica de Luce
Irigaray (Irigaray, 1985), de uma cultura ocidental dominada por lógica na qual

369
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

de cinestesia, da habilidade do corpo sentir o seu próprio movimento no espaço.
A autora faz remontar o háptico na arte ao Pitoresco, que acredita haver sido
o veículo para um caminhar face à imagem e imaginação hápticas; porque privilegia, não uma estética da distância, mas um sentir através do olho. O Jardim
e o Pitoresco, lugares privilegiados da deambulação feminina, abrem caminho
a uma inédita espectadora mulher, marcando, desde logo, o háptico enquanto
espaço preferencialmente feminino. Nele se assume uma montagem de múltiplas e assimétricas vistas, numa estética da fragmentação e descontinuidade,
que reage à perspectiva clássica unificada e central do Modelo Albertiniano, na
qual se oferecia um espaço homogéneo que, como se existindo frente ao corpo,
poderia ser visto através de um único e imóvel olho. Longe do modelo clássico, a
caminho de uma visão táctil do espaço, é-nos oferecido um espaço heterogéneo,
composto de centros em movimento; desenha-se um complexo sistema de linhas
perspécticas que invocam a acumulação de vistas de um olho em movimento,
como que narrativizando a arquitectura: o espectador, situado dentro, divaga
pelo espaço seguindo as direcções da sua narrativa (Figura 4).
A recusa da perspectiva tradicional, por meio do háptico, parece efectivar-se ainda
na reacção a um olhar masculino que se vem fixando sobre a mulher e que a contamina de uma alteridade que implacavelmente a relega para a condição de Outro, por
oposição a um mesmo, masculino (Beauvoir, 2009). Tal entendimento é notório em
Dürer (Figura 5) que, tomando a metáfora albertiniana da pintura enquanto janela
aberta para o mundo, faz uso de grelha que permite passar, com exactidão, o real
para o espaço da representação. Aí, através de um ecrã, o homem olha a mulher num
intuito último de apropriação de alteridade. A geometria e a perspectiva impõem,
deste modo, a ordenação do corpo feminino expondo a anciã dicotomia na qual o
masculino se encontraria ligado à cultura e o feminino à natureza; a mulher, deitada
em jeito de objecto a ser estudado, abundante de curvas e linhas onduladas, oferece-se à disciplina reguladora de uma arte ilusionista – da perspectiva –, por mão de um
homem, compenetradamente sentado, envolto de formas aguçadas e verticais, fálicas. A tradição do nu feminino revela-se, ela própria, acto de regulação de um corpo
e sexualidade que vêm sendo encarados enquanto transgressivos. A alteridade do
corpo feminino, representando perigo, pois potencial ameaça à ordem do mesmo,
vê-se, deste modo, contida por barreiras, convenções e poses: uma inexorável ordem
é imputada ao corpo feminino por meio da geometria e da perspectiva.
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Figura 1 ∙ Fernanda Fragateiro, Caixa para Guardar o Vazio,
2005. Fonte: recurso em linha.
Figura 2 ∙ Fernanda Fragateiro, Não Ver, 2008, Mosteiro de
Alcobaça. Fonte: www.fernandafragateiro.com
Figura 3 ∙ Fernanda Fragateiro, Não Ver (pormenor), 2008,
Mosteiro de Alcobaça. Fonte: www.fernandafragateiro.com

4. O carácter eminentemente nómada do espaço háptico

Parece ser neste sentido que as obras de Fragateiro se propõem poder ser pensadas:
comprometidas com uma reabilitação da percepção háptica ligada ao feminino.
Em Não Ver (Figura 2), espelhos cobrem o chão, adequando-se de modo exacto
ao espaço onde são instalados, num esforço por mimese. Subvertem, contudo, a
valência das lajes que mimetizam, impedindo a mobilidade sobre si mesmos, num
apelo à exploração sensorial e sua consequente perturbação. Remetem-nos para as
ilusões criadas pelo espaço perspéctico da pintura – lembre-se, aliás, Brunelleschi e
as primeiras experiências sobre a perspectiva, onde a Piazza del Duomo se reflectia condicionada por um ponto de vista único –, no qual se dirige a imagem de um
único ponto espacial a um outro de onde o olhar parte, interpelando um espectador
sem corpo: um olhar idealizado e soberano sucessivamente considerado masculino. Em Não Ver (Figura 3), o espectador não mais se alinha com o olhar do artista,
e a sua sensação de segurança espacial é perturbada pelo espelho que aprofunda e
corta, a um tempo, o espaço numa vertigem do corpo, e cuja inclinação se empenha
em destruir o olhar singular e dirigido – masculino –, num dissolver da sensação de
integridade corporal. Desconvoca-se, deste modo, o modelo clássico monocular e
panóptico, no qual a perspectiva se encontra desligada do corpo, e abre-se lugar a
um espaço háptico onde se elidem as noções de interior e exterior. O espaço mostra-se fulcral, sublinhando a característica de site specific.
O espaço háptico que se sugere, assim, em Não Ver, é materializado na Caixa
para Guardar o Vazio (Figura 1); tal é unicamente possível através do caminho
aberto pela teorização da escultura no campo expandido (Krauss, 1984: 31-42).
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prevalece o gaze, a fetichização da visão. O olhar é motor erótico do homem,
contudo, parece não o ser para a mulher: outros sentidos aí desempenharão crucial papel, entre eles, o tacto (Irigaray, 1985: 29) e, dir-se-ia, em última análise, o
háptico. Vem-se, no entanto, largamente teorizando o desejo feminino enquanto
gratuito, acidental e suplementar ao essencial – o do homem – e, como tal, não
verdadeiro, assumindo posteriormente o duplo papel de impossível e proibido.
Aquele desejo e prazer parecem existir unicamente na medida em que servem
o sujeito masculino, pois a sexualidade feminina bate-se com o privilégio histórico do demonstrável, tematizável e formalizável de uma economia da verdade
que se confunde com uma economia outra, fálica. A economia do desejo feminino, resistindo à lógica discursiva dominante, privilegia, na sua vez, o contacto, a
simultaneidade e a fluidez (Irigaray, 1985: 79). Mostra-se, deste modo, premente
que se questione a lógica falogocêntrica pois, enquanto a ela vinculada, a mulher
se verá impedida a reclamar o direito ao seu próprio prazer.
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Figura 4 ∙ Jan Vredeman de Vrie, Perspective, 1604-5.
Fonte: recurso em linha.
Figura 5 ∙ Albrecht Dürer, Draftsman drawing a female nude,
1525. Fonte: recurso em linha.
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O influente ensaio de Krauss, originalmente publicado no número 8 de October,
na Primavera de 1979, apresenta-se marco fulcral no pensar da escultura, libertando-a do impasse a que havia sido votada pelo modernismo. Na década de
1950, um entender da escultura na sua condição negativa havia-a aproximado
da pura negatividade e, como tal, de uma progressiva dificuldade de definição
por recurso a um conteúdo positivo. A escultura via-se, naquele contexto, transformada numa espécie de ausência ontológica (Krauss, 1984: 36), uma combinação de exclusões, soma de termos negativos quais não-paisagem ou não-arquitectura, apontando para aquilo que se encontra na paisagem e não é, na verdade,
paisagem e aquilo que se encontra no espaço arquitectónico e não é, na realidade,
arquitectura. Na década de 1970, o termo escultura havia sido alargado a uma
categoria de carácter universal e encontrava-se agora à beira do colapso, pois a
abrangência excessiva conduzira a um esvaziamento do conceito. O termo deveria fazer-se referir, pelo contrário, a uma categoria historicamente delimitada e
não universal, dotada de lógica interna própria e regida por um conjunto específico de normas (Krauss, 1984: 33). Conceber a escultura enquanto categoria de
incomensurável maleabilidade e abrangência amarrava-a a uma rede de oposições binárias; é problematizando tal conjunto de oposições que se permite conceber a escultura, não mais tendo por referência os meios de que aí se faz uso,
mas os movimentos lógicos que a ligam a uma construção cultural. Expandindo
a lógica binária por recurso às teorizações estruturalistas, Krauss faz corresponder a arquitectura à não-paisagem e a paisagem à não-arquitectura, convertendo
a escultura num campo logicamente expandido. Tal implica voltar a equacionar
os termos paisagem e arquitectura, termos que podem servir o escultórico na sua
acepção negativa ou neutra. Problematiza-se, deste modo, o conjunto de oposições em que se encontrava encarcerada a categoria de escultura – não mais existindo enquanto meio-termo entre dois termos diametralmente opostos.
A teorização da escultura no campo expandido vem, desta forma, servir a prática artística de Fragateiro. Não Ver e A Caixa parecem poder inscrever-se nesta
abertura de possibilidades, explorando possíveis combinações escultóricas entre
arquitectura e não-arquitectura. Produz-se, em ambas as obras, uma intervenção
no espaço real da arquitectura, mediante o emprego dos espelhos e a construção
de um espaço dentro de um espaço – com as suas possibilidades, em ambos os
casos, de abertura e fechamento sobre a realidade do espaço.
O percurso de Fragateiro faz-se de constante errância no, e para lá do domínio da escultura; a sua trajectória mostra-se já muito distante de uma exigência
moderna de distinção estrita e estanque das práticas e meios artísticos. A pós-modernidade traz consigo a possibilidade de se libertar a definição da prática,
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da determinação do meio; esta define-se agora por força das operações lógicas
sobre um conjunto de termos culturais, em prol dos quais qualquer meio se torna
viável – inclusivamente meios tradicionalmente estranhos à escultura, quais os
espelhos ou os recursos e escala arquitectónicos em acção n’A Casa. A exploração da escultura na sua inflexão arquitectónica é ainda sublinhada pela possibilidade de entrar nas obras de Fragateiro e de as habitar – com particular incidência
em A Casa. A fetichização do objecto escultórico – agora algo passível de apropriar – por meio da anulação do plinto, e consequente dessacralização da obra,
permite que a obra se liberte da solenidade em que se encontrava aprisionada
e exista agora perto do espectador, permitindo uma quase promiscuidade com
a obra, pois este, para além de a poder olhar de todos os ângulos, passa a poder,
de igual modo, habitá-la através do seu próprio corpo. Fragateiro denota preocupação profunda com o carácter performativo da obra, incitando a interacção do
espectador com esta, a vivência corporal desta, intensificando-se a experiência
do corpo enquanto lugar físico onde se estabelecem as operações estéticas.
Conclusão

A Caixa parece propor, neste sentido, um afastamento de um entendimento da
espacialidade enquanto um estar perante, no qual o espectador se situa passivamente – caro ao modelo estético contemplativo. Propõe-se, antes, um penetrar
do espaço numa obra que se mostra tangível. Os dispositivos implicam uso e
habitação – implicam corpo –, e, de múltiplos pontos de contacto, tão múltiplos
quanto os corpos que os habitam, a obra abre-se ao exterior e consente que este
se apodere de si. Multiplicam-se mecanismos que a fazem metamorfosear-se no
espaço e crescer; complexifica-se e multiplica-se o interior e o exterior e as próprias entradas deixam de ser claras – nenhuma se sobrepõe. A madeira abre-se
ao toque e o espelho afirma-se possibilidade espacial; criam-se relações entre
realidade e virtualidade num prolongamento simultaneamente virtual e real do
espaço. Os ângulos de visão multiplicam-se propondo um espaço onde o olho
adquire uma função háptica desconvocando o modelo clássico da visão estática e
absoluta. Fragateiro propõe um espaço enquanto possibilidade, enquanto experiência; a visão não domina, pelo contrário, é recusada em prol de uma sensibilidade de base no nomadismo – agente privilegiado da percepção háptica.
A arte nómada de sujeitos que não mais se amarram à terra, orientados pelo
corpo ao invés do olhar, incumbe o olho de função háptica, numa “animalidade
que não se pode ver sem lhe tocar em espírito, sem que o espírito não se torne um
dedo, mesmo através do olho” (Deleuze & Guattari, 2004: 627), qual caleidoscópio oferecendo ao olho uma função digital. Em detrimento de uma colocação
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do sujeito/espectador no espaço estriado do quadro crítico dominante, este se
lança num espaço liso em cuja orientação se faz pelo contacto imediato com os
objectos e ideias, colocando a nu as relações a eles imanentes. Ora, o háptico em
Fernanda Fragateiro projecta-nos, em última análise, para fora de nós; o toque
ensina o olho a ver para lá de si. E, quer por provocação das certezas dos pontos
de vista, quer pela concretização de uma alternativa a essas certezas, abre, em
última análise, a possibilidade de um ponto de vista feminino, múltiplo, libertando a mulher da exclusividade do espaço da representação e abrindo-lhe a possibilidade de errância no espaço da criação. A obra de Fragateiro mostra-se, como
tal, absolutamente relevante num repensar da escultura, do espaço e do olhar.
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Resumo: A partir do S. Jerónimo de Alberto

Abstract: From the St. Jerome of Alberto Nunes

Nunes — cujo original é propriedade da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa — abordam-se sobre os princípios da
Escultura de representação: a temática, a composição, a relação com o desenho e a técnica da
modelação. Aborda-se a composição escultórica e a modelação como processo fluído, dinâmica de pensamento. Referem-se etapas práticas de execução como reflexão, uma poética de
representação no espaço.
Palavras-chave: Escultura / Representação /
Composição / Desenho / Modelação.

— whose original is owned by the Faculdade de
Belas-Artes, Universidade de Lisboa — the principles of representational Sculpture are reviewed:
the theme, the composition, the relationship between drawing and modelling. The sculptural
composition and the modelling are discussed as a
fluid process, a dynamic of the thinking. The main
steps of practice and execution are discussed, as a
reflection on the poetic of representation in space.
Keywords: Sculpture / Representation / Composition / Draw / Modeling.

Clay is the medium which reveals the “hand” and hopefully the “soul” of the
artist. The hand is literally imprinted into the clay. No hand is like any other. A
sculpture which is built and modelled in clay is unique (Padovano, 1981: 1).

O S. Jerónimo de Alberto Nunes

Sentado, ausente, displicentemente coberto com um manto sobre a cabeça que
lhe cobre as costas e parte da coxa esquerda, S. Jerónimo (Figura 1 e Figura 2)
olha fixamente para um crânio humano. Muito embora próximo à iconografia, o escultor optou conscientemente por uma visão mais humanista do Santo
que traduziu a Bíblia para o latim. Não é a representação do corpo debilitado
que normalmente se associa a um ermita. Ainda que em estado descontração
muscular S. Jerónimo é aqui um homem robusto, fisicamente bem estruturado,
de morfologia clássica perfeitamente proporcionada e sólida, sem exageros.
A composição respira harmonia e serenidade, assumindo-se como fundamental um único e subtil ponto de tensão na composição: a linha definida pelo
olhar do Santo e o crânio, que segura com a mão direita. Os olhos do Santo dirigem-se para a caveira, mas o seu ponto de focagem está para lá dela, como se esse
objecto se tivesse tornado num pretexto para o alheamento físico que representação do corpo apresenta. S. Jerónimo (Figura 1 e Figura 2) não observa a caveira,
ele medita e é dessa tensão que a escultura vive. É nesta correspondência de
elementos, um vivo e o outro morto que a escultura se cumpre. É nesta dicotomia
entre vida, representada por corpo assumidamente saudável, e morte, a caveira,
que a obra ganha significado.
Muito embora serena e como que etérea, esta escultura tem uma composição de linhas dinâmica, que se cruzam, equilibram e complementam por forma
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António Alberto Nunes (1838-1912) foi discípulo do escultor Anatole Calmels na
Academia Real de Belas-Artes de Lisboa onde, posteriormente, leccionou Desenho do Antigo, de Modelo-Vivo e de Modelação de Ornato. A obra em análise
é um original em gesso realizado no ano de 1872.
A iconografia de S. Jerónimo (Aquileia, 347-Belém, 429) assume três aspectos: anacoreta no deserto, diante de um cruxifixo, e com um crânio e uma
ampulheta; na sua cela, traduzindo a Bíblia com um leão a seus pés; ou como
Doutor da Igreja (Tavares, 1990: 81).
A composição de uma escultura organiza-se em função da ideia que o escultor tem do tema e daquilo que quer fazer passar ao público. A modelação, pela
natureza complacente dos materiais que emprega conduz a uma expressão de
grande liberdade, encontrando no autor o carácter que a matéria não possui.
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Figura 1 ∙ S. Jerónimo, Alberto Nunes,
Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa, Portugal. Gesso, 185 x 150 x 72 cm.
Vista frontal. Fonte: própria.
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Figura 2 ∙ S. Jerónimo, Alberto Nunes,
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa, Portugal. Gesso, 185 x 150 x 72 cm.
Vista a três quartos. Fonte: própria.
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a harmonizar a figura. Ao braço e perna direitos que se encontram mais obliquados para a frente, o escultor equilibrou e abriu a composição puxando para
trás o braço e a perna esquerdas, criando assim um ponto de vista, a três quartos, que assume grande importância para a leitura da obra. À obliquação dos
membros direitos responde ainda o escultor com uma subtil inclinação do tronco para a frente, enfatizando, também, a relação do corpo vivo com o elemento
morto, o crânio. É a partir do desenho destes eixos de ordenação de massas e
volumetrias que a pose do modelo se escolheu e a escultura surgiu. O exercício
de observação do modelo e alteração da pose é sempre acompanhado de um
inevitável desenho. Não basta olhar, é preciso estudar e em escultura estudar
é desenhar. As subtilezas que este S. Jerónimo encerra comportam sessões de
desenho várias, estudos e registos prévios à modelação, ligeiras mudanças na
posição que os membros irão manter e na escolha acertada das pregas dos panejamentos. É simples estruturar soluções plenas de vigor, exageros, músculos
tensos, olhares perscrutantes, panos revoltos por forças ocultas. A sublime serenidade com que S. Jerónimo (Figura 1 e Figura 2) olha para o crânio pertence,
hoje, a um tempo sem tempo, porque sem medida. E esse tempo sem medida é
o tempo para onde o escultor nos transporta e assume como o tempo do Santo
que representou, perdido no deserto, filosofando introspectivo.
Podemos modelar com barro, com cera, materiais sintéticos e mesmo com
gesso. E muito embora as especificidades físicas de cada um destes materiais
seja distinta, os métodos de trabalho mantêm-se próximos como conceito. Modelar é trabalhar uma forma em volumes que se vão constituindo no espaço, é
fazer nascer de um vazio uma realidade convexa. A modelação não é um confronto, a argila não é uma matéria que se debata à sua conformação, é volúvel,
há que tirar partido da permissibilidade do material e trabalhar em crescendo,
sem grandes recuos, tirar partido do tempo.
Para modelar não se requer técnicas muito especializadas, como a maioria
das actividades práticas, aprende-se trabalhando. Também não se exige um
vasto ferramental, as ferramentas mais importantes são as mãos, especialmente o indicador e o polegar. É com as mãos que as grandes massas matéricas são inicialmente formadas e, só depois, quando se começam a estruturar
os grandes planos se utilizam os primeiros teques para desenhar contornos e
definir volumetrias. A forma de uma figura também pode ser estruturada com
a ajuda de um maço de madeira que, ao mesmo tempo que prensa a matéria
sobre a estrutura, e sobre si mesma, distribui volumes criando superfícies e dinâmicas formais. As linhas gerais do corpo estão lançadas. O trabalho continua
com a agregação de pedaços cada vez mais pequenos de barro que se diluem
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na grande massa da figura, definindo mais pormenorizadamente morfologias,
caracterizando ossos aparentes e inserções musculares. Chega-se ao tratamento da superfície que releva do trabalho anteriormente desenvolvido, não é uma
pele que se aposta artificialmente à figura, é a pele que advém da especificidade
própria daquela representação que se realiza. A figura é uma só, como corpo
que é, feita de partes que se reúnem harmonicamente numa forma total, única.
A modelação de uma figura inicia-se pela escolha de um tema. O tema caracteriza uma atitude e a atitude define uma postura. A partir da escolha da postura realiza-se uma estrutura que capta o essencial da forma que se irá modelar.
A estrutura, rígida, circunscreve a forma dentro de determinados limites, mas
permite a liberdade espacial dos volumes. Uma mesma estrutura pode alojar
um sem número de figuras com características morfológicas diversas.
A estrutura de uma pequena escultura em arame é um bosquejo no espaço,
uma linha a desenhar o movimento que o modelo concentra. É fundamental
que a estrutura reflicta o movimento que a figura vai exibir, porque é a estrutura que constrange a forma que o barro vai reproduzir. É preferível alguma enfatização e exagero na representação estrutural da pose que o modelo encena
do que comedimento, a tendência natural é verticalizar posições, geometrizar
atitudes. É mais simples representar hieraticamente um corpo humano do que
mimetizar o naturalístico chiasmos.
Para figuras de grandes dimensões a estrutura tem de ser sólida e resistente
para que possa suportar o grande peso da matéria que vai suster: madeira, aço,
parafusos e pregos entrarão sua na construção. No caso de pequenas figuras ou
esbocetos, arame de alumínio, de cobre ou de ferro serão boas opções pela leveza
e maleabilidade que permitem alterações estruturais sem haver necessidade de
se retirarem as camadas de matéria modelada. À volta do metal devem-se enrolar
pedaços de madeira, ou de um tecido grosseiro, para prevenir potenciais deslizamentos do material que será agregado à estrutura. Dependendo do tamanho da
escultura poderá ainda ser necessária a utilização de cruzetas de madeira para
impedir que o barro derrua. A modelação da figura pode-se então iniciar.
Ao mesmo tempo livre pela plasticidade que o barro possui, a modelação é
feita de contenções no sentido de não se perder a forma que se quer representar. É fácil esquecer a ‘pauta’ que a estrutura dá, as sinuosas linhas cedo se podem perder em massas indistintas colocadas sem critério. As mãos fazem mais
facilmente aquilo que sabem do que aquilo que os olhos vêem e a mente quer. É
preciso tempo, parar, ganhar distanciamento e ter uma leitura geral do trabalho
e da figura humana que posa. Lembrar as proporções e as formas, a morfologia
óssea e muscular, a especificidade das inserções. As figuras devem ser acabadas

382
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

uniformemente, trabalhar sempre a globalidade para se poder avaliar constantemente o desenvolvimento geral do trabalho, aferir escalas e volumetrias. Há
que ver a figura na sua integralidade e não como uma reunião de partes dispersa: “Parts are constantly considered and observed in relationship to the whole.”
(Padovano, 1981: 24).
É preciso rodar constantemente a escultura no cavalete para se poderem
aferir os volumes de todos os ângulos, comparar o objecto ao modelo. Ter
consciência que em determinadas poses do modelo nu há pontos de vista que
podemos estar a ver em escorço, daí a importância dos cânones e as relações de
medidas estruturais.
A forma final surge do vazio, encontra-se no espaço que precisa de ser ocupado para se tornar aparente, corporalizado. O espaço torna-se corpo. Passo a
passo a figura vai surgindo. De início uma forma esquemática, rígida, linhas
que esperam as suas massas. Agregam-se volumes sintetizados, moles matéricas que de maneira essencial já contêm a forma final. É com as mãos que se dá
a forma. Sobre essas massas desenham-se linhas de força, corrigem-se proporções e anatomias, brotam novos volumes que se percebem já como formas acabadas. Dos grandes planos aos secundários e daí aos pormenores, a figura está
feita. Começa-se de dentro para fora. A própria massa matérica estrutura-se a
si mesma. Simbolicamente, a modelação de um corpo aproxima-se à própria
génese humana, tal como a formação de um corpo vivo, modela-se do interior
para o exterior. A partir de uma estrutura rígida interna agregam-se pedaços de
matéria até à conclusão da última camada que, exterior, é a pele.

Conclusão

A modelação como maneira de dar forma a uma matéria, é possivelmente a
técnica de escultura mais antiga que o homem conhece perdendo-se a sua descoberta na imensidão dos tempos. Aproximada ao desenho pela faculdade em
formalizar um pensamento, a modelação admite hesitações pela possibilidade
de remissão do gesto, permitindo uma quase perpétua correcção da forma pela
plasticidade dos materiais que se empregam nesta técnica.
The process between thought and act is the shortest possible, and resembles
drawing (…) with clay the idea is immediately shaped. A clay sculpture can be
formed as fast or even faster than an oil sketch on canvas. Since clay is fluid,
sculpting it is similar to drawing.” (Padovano, 1981: 1).
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Educa-se a mão em função do olhar, aprende-se a um tempo a ver, a pensar
e a materializar, é um verdadeiro pensamento com as mãos que evoca o simbolismo da criação do primeiro homem. A forma retém as marcas distintivas de
quem o trabalhou, as impressões digitais do escultor. Modelar é um procedimento táctil e sensual, reproduz na matéria o olhar que percorreu as formas de
quem posa. É um misto de pensamento consciente, racional e pura abstracção
mental, alheamento.

384

Um desvio para o imaterial:
Sandro Novaes

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

A turn into the imaterial: Sandro Novaes
JOÃO WESLEY DE SOUZA*
Artigo completo submetido a 30 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*Brasil, professor, artista visual e arquiteto. Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense. Mestre em Linguagens Visuais pela Escola de Belas
Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mestre em Producción e Investigación en
Artes, Facultad Alonso Cano da Universidad de Granada (UGR). Doutor em Arte pela Universidad de Granada (UGR).
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Espirito Santo, UFES. Centro de Artes (CAR). Departamento de Artes Visuais (DAV).
Avenida Fernando Ferrari, 514. Goiabeiras, Vitoria ES, CEP: 29075 910 Brasil. E-mail: joao.souza@ufes.br

Resumo: Este escrito objetiva a construção de

Abstract: This paper aims to build a specific

uma leitura especifica sobre duas configurações
visuais que o artista visual Sandro Novaes elaborou para uma exposição individual no Museu
de Arte do Espirito Santo, MAES, em Vitoria,
Brasil. O método de abordagem que elegemos para este fim é centrado em uma atitude
interpretativa, sujeita ao modo exclusivo de
recepção do autor, orientando se, deste modo,
para um distanciamento das jurisprudências, artístico-históricas, em primeiro plano.
Palavras chave: Arte Conceitual / Imaterialidade / Imaterial.

reading about two visual settings that the artist
Sandro Novaes prepared for a solo exhibition at
the Museum of Fine Art of Espírito Santo, MAES,
in Vitoria, Brazil. The method of approach that
we have chosen for this purpose is centered on an
interpretative approach, subject to the exclusive
way of the author’s reception, directing it in this
way, for a distancing of the artistic and historical
jurisprudences, as an exclusive principle.
Keywords: Conceptual Art / Immateriality /
Immaterial.

Considerações sobre os antecedentes históricos e formais

Antes de avançarmos sobre a leitura e a escrita, propriamente ditos, caberia
aqui sublinhar uma independência ou negligencia intencional, em relação aos
antecedentes históricos que estas imagens permitem corresponder. A princípio
afastaremos deliberadamente a intenção de estabelecer uma jurisprudência
artística histórica para as imagens que veremos, assim procederemos, por entendermos que esta seria uma atitude própria do historiador, fato que não diz
respeito a um texto de artista sobre outro artista. Tomamos este caminho para
que seja permitido, um outro approach, mais descompromissado com o peso
absoluto dos referentes iconográficos mais imediatos que qualquer observação
mais minuciosa poderia suscitar. Propomos então, um encontro entre um sujeito que se dispõe a contemplar as imagens que outro artista se arriscou a lançar
ao mundo, independente do sentido de originalidade que tantos danos de esvaziamento e de impedimentos trazem aos autores de imagens inscritas no contexto contemporâneo. Lembramos então, uma importante advertência proferida por Mario Pedrosa em Mundo, homem, arte em crise, (2007) ao se referir ao
encontro com as imagens artísticas realizadas no contexto cultural brasileiro.
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A legenda desta escrita, “Um desvio para o imaterial”, aponta para um conjunto
de imagens artísticas, as quais anunciamos antecipadamente, que se deterão
no âmbito do conceito de imaterialidade. Uma inclinação à ausência material
seguida de uma articulação conceitual que delimita e explicita linhas e pontos
compreensíveis a nossa percepção, seria então, o sentido geral que podemos
comentar, ao depararmos com as configurações planares e espacial que Sandro
Novaes selecionou para apresentar em um formato de exposição individual,
que se constituem o objeto deste texto. Encontrarmo-nos deste modo, diante
de imagens que darão referencia a esta leitura especifica que propomos. Tudo
que vemos e que podemos participar imaginativamente nos encaminharia, em
tese, para uma experiência reflexiva que culminaria no reconhecimento de linhas e pontos imateriais a serem percebidos durante a fruição destas configurações. Buscamos com isto, evidenciar o princípio fenomenológico que norteia o
gesto do referido artista visual na construção das suas imagens. Enfatizaremos
este modus operandi, apontando as recorrências que fundamentam o princípio
filosófico que imprime sua marca no sentido estético das imagens, tanto nos
desenhos quanto na instalação em analise.
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A obra de arte é a objetivação sensível ou imaginária de uma nova concepção, de um
sentimento que passa, assim, pela primeira vez, a ser entendido pelos homens enriquecendo lhes as vivências. O artista apenas organizou para nós, para nosso conhecimento, para nossa contemplação, uma forma-objeto, um objeto-sentimento, um
sentimento-imaginação. E esta forma se nos apresenta não como uma comunicação
de algo preciso que existia e continua a existir lá fora, no mundo exterior ou num lugarzinho bem determinado do mundo interior do artista, mas como uma aparição
que para, com estrutura acabada e que se repete por inteiro e sempre de súbito, toda
vez que entramos em contato com ela. (Pedrosa, 2007: 15).

Esta aproximação careceria então, da necessidade de um toque especial, uma
mirada livre da opressão das matrizes referentes instituídas que quase sempre, se
encontram no estrangeiro, portanto, longe do alcance da experiência que o nosso
olhar poderia propiciar. Se não vemos estas imagens pelo que elas simplesmente
são, como se apresentam em si mesmas, sem o peso destas referências iconográficas, não conseguiremos perceber e inserir os sentidos que as mesmas seguramente possuem, independente do proposito de originalidade. Tal princípio, atuando
como elemento regulador do olhar e da subsequente escrita, poderá resultar em
um texto de artista, um fenômeno imediato que nasce do encontro entre aquele
que vê, e as substancias que uma imagem poderia exprimir, para um determinado
sujeito que observa participando. Outro sujeito, também íntimo do gesto criativo.
Um desvio para o imaterial

Abordando inicialmente as obras bidimensionais que nos remetem imediatamente à sua consequência espacial instalada, este texto visa no seu decorrer, explicitar a
condição fenomenológica que sujeita e norteia estas configurações, como principio.
Ultrapassando o mero uso do desenho como ato primeiro e interpretativo
do mundo, então visto como objeto que imprime sentidos no imaginário do sujeito, Sandro Novaes inicia seu projeto expositivo, apresentando obras planares não figurativas que buscam induzir o observador, a uma experiência visual
que termina viabilizando o afloramento de fenômenos relacionais na forma de
conceitos e de conhecimentos que emergem da experiência de um observador
ativo. Imagens construídas com linhas negras que contrastam com o fundo
branco do papel, convergem para um foco de perspectiva, solicitando que nosso
olho acompanhe seu percurso. Tal expectativa provocada pela deambulação do
olhar sobre estes caminhos gráficos é interrompida por uma ausência de continuidade, como podemos observar no primeiro e no último desenho da Figura 1.
O que vemos a seguir, não confere com o que estava encaminhado anteriormente. Esta quebra de expectativa, esta descontinuidade, termina gerando
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Figura 1 ∙ Sandro Novaes, sem titulo. 2015.
Série em técnica mista, 50 x 40 cm.
Figura 2 ∙ Sandro Novaes, sem titulo. 2015,
instalação com fios de algodão, 3 x 4 x 6 m.

388
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

uma diferença, um rastro imaginativo que logo depois do contato com estas
imagens planares, passa a existir inquietantemente, emergindo desta experiência visual, como um fenômeno pulsante na imaginação do observador.
Ao fim, a percepção ativada sobre o plano gráfico, constrói uma linha inexistente, digamos imaterial, posto que seja algo que em realidade não existe, porém
percebemos por complementação gestaltica. Ao termino deste passeio exploratório do nosso olhar, acabamos construindo uma sutil linha nesta diferença. Deste modo, Sandro faz uso de uma linguagem planar, não para representar algo da
realidade centrado na relação indicial com o mundo, mas sim, usa o desenho na
sua possibilidade experimental, autônoma e interna. Sua imagem seria apenas
um subterfugio para permitir uma experiência vivificante ao observador. Espaços percebidos e construídos por descontinuidades, ou aqui entendidos como linhas não existentes, são encontrados, surgindo como volumes convincentes em
um suporte absolutamente planar. Neste sentido, sua imagem gráfica reafirma a
noção de arte do engano, um autentico trompe l’oeïl, ato tão recorrente e comum
no desenho como meio expressivo, porém resta de toda esta experiência visual,
os conhecimentos fundados no encontro entre a obra e seu observador, fatos estéticos que darão consequências espaciais, como veremos a seguir.
Ao abandonar a parede que suporta as citadas obras planares, quando viramos o corpo dando uma volta atrás, encontramo-nos diante de um espaço expositivo, de planta trapezoidal que convenientemente suporta uma instalação
com fios que se comportam, agora como linhas traçadas no espaço. Tal proposta
visual, além de dar continuidade e duração ao que já vimos anteriormente, tira
evidente partido desta condição de espaço de perspectiva forçada, viabilizando
assim, uma instalação penetrável onde o corpo do observador pode adentar-se
e participar, como podemos observar na Figura 2.
Nesta instalação relacional, agora construída com linhas reais de algodão,
nas cores branca e negra, em um baixo contraste com o fundo branco do espaço, Sandro Novaes aplica o mesmo sentido conceitual experimentado nos
trabalhos planares para, neste momento, enfatizar além de linhas inexistentes,
os pontos imateriais, elementos possíveis de serem entendidos como conhecimentos surgidos na interação do observador com esta instalação.
Tais pontos imateriais que apontamos, tratam-se, em verdade, de novos focos de perspectivas que podem ser percebidos pelo fruidor ao caminhar para
dentro do espaço físico desta obra tridimensional. Uma vez encontrando e posicionando nestes pontos focais, ao observador é possível reconhecer, mais uma
vez, construindo por complementação gestaltica, novas linhas inexistentes que
nascem da quebra de expectativa do olhar, quando tenta percorrer as direções

Nós e os outros, ver e ser visto, ou quando tudo mistura

Ao finalizar este percurso, onde um olhar acompanhado de uma proliferação
conceitual tenta encaminhar uma direção para outros pósteros leitores destas
imagens, resta como substancia gerada neste caminhar, uma noção de espelho.
Queremos dizer que: quando um artista se propõe a descrever o que percebe na
obra de outro, o mesmo, não consegue escapar de um antropomorfismo artístico dominante que indica uma excessiva contaminação com o objeto de investigação estética. Uma impossibilidade absoluta de dicotomia se impõe entre o
sujeito que analisa e o objeto em questão. Fato recorrente entre dois sujeitos,
um que produz e outro que tenta ver, a certa distancia, esta mesma produção.
Inevitável proximidade, atribuída a uma inelutável condição determinada pelo
conhecimento mutuo de um mesmo métier.
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indicadas pelas reais linhas de algodão. Neste sentido, nesta contradição, entre linhas e espaços reais que se opõem diretamente às suas antíteses, as linhas
e pontos inexistentes, Sandro exprime seu principio dialético. Fica evidente a
fonte terminológica que norteia todos os seus gestos e propósitos, torna-se claro para aquele que usufrui de suas imagens, que por traz de toda esta simplificação abstrata, além desta ausência de imagens representacionais, um fundamento conceitual centrado na fenomenologia, rege suas atitudes.
No que se diz respeito à simplificação da imagem à sua ossatura irredutível,
e mesmo quando identificamos o uso dominante da abstração, poderíamos relacionar a obra deste artista visual ao modernismo, porém seu trabalho transcende
esta referencia quando desdobra alguns fundamentos fenomenológicos que se
conectam diretamente com atitudes facilmente reconhecidas nos procedimentos formais e conceituais da arte contemporânea brasileira. Podemos dizer que
Sandro Novaes faz durar alguns procedimentos oriundos do Neoconcretismo,
desdobrando na atualidade, estratégias que retiram o observador da passividade própria daquele que vê a obra de arte em um espaço expositivo, convidado o
mesmo, para uma participação que faz dele, condição indispensável para o surgimento do fenômeno, deste modo, fazendo jus e dando sentido a suas imagens,
uma vez que: tanto as linhas inexistentes quanto os pontos imateriais, só podem
ser percebidos sob a égide da participação.
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Resumen: El artista español Santi Queralt en-

Abstract: The Spanish artist Santi Queralt un-

tiende la práctica de la pintura como un diario
visual, resultado de la dedicación cotidiana y
una actitud ética. Desde sus bases elementales
del color, la materia y la gestualidad, fiel a una
tradición vanguardista, el artista reformula su
discurso conduciéndolo hacia una abstracción
orgánica contemporánea, donde estructuras
celulares ramificadas, unas formas de biología
complejas, de composición topológica, describen una nueva realidad autónoma de un mundo en metamorfosis constante.
Palabras clave: abstracción orgánica / pintura-gesto / topología / biología / sensualidad.

derstands the practice of painting as a visual
diary, the result of daily commitment and an
ethical attitude. From the elementary bases of
colour, matter and gesture, true to avant-garde
tradition, the artist reformulates his discourse
leading them towards a contemporary organic
abstraction, where branched cellular structures,
some forms of complex biology, topological
composition, described a new reality independently of a world in constant metamorphosis.
Keywords: organic abstraction / painting-gesture
/ topology / biology / sensuality.
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El crepúsculo acecha. / Los sonidos se pierden, / solo suavemente / a través de la
noche / llega el gruñido de las fieras.
Hasta que los oscuros / sin repelar / huyen a hurtadillas
— Paul Klee, Diarios (1987: 181)
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Ut pictura vita

En este artículo se presenta la obra del artista visual español Santi Queralt (n.
Barcelona, 1961), formado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Barcelona, ha estado integrado en grupos artísticos independientes y ha expuesto de forma individual y colectiva en la península y en el exterior. El artista
plantea su trabajo desde el pensamiento que emana de la práctica de la pintura,
acción y reflexión que le confiere un sentido del tiempo y de la existencia que
hablaba Baudelaire en Le peintre de la vie moderne [El pintor de la vida moderna],
donde a través de su obra el artista vive más intensamente la vida misma (Baudelaire, 1995).
A lo largo de los años su pintura se ha renovado, acometido nuevos retos en
paralelo a la transformación del medio, compartiendo las inquietudes y coincidiendo en postulados con otros pintores, cercanos y distantes en espacio y
tiempo, en torno a una nueva forma de abstracción pictórica. A pesar de ello en
su trabajo se reconoce un hilo conductor que nos retrotrae al imaginario de los
períodos que dejaron impronta en el debate artístico de su ciudad natal en el
siglo pasado: el arte constructivo, el noucentisme orgánico, el arte informal, los
ecos del surrealismo, la nueva figuración, las prácticas conceptuales; pero también el influjo del paisaje, la historia, la industria y los movimientos sociales que
configuraron esta metrópoli fecunda que es Barcelona. Desde su ciudad Santi
Queralt evoca sus recuerdos, medita sobre el acontecer inmediato y mira al futuro en una evolución lógica, sin rupturas; se trata de una continuidad de las
propuestas bajo una óptica contemporánea.
Como se verá a continuación, sus trabajos parten de la vivencia cotidiana
de la acción de pintar, que se deja guiar por lo imprevisto: acciones, insinuaciones constructivas, que paulatinamente han mudado hacia un gesto lineal más
orgánico (Massip, 2005); una escritura reiterada sobre fondos oscuros (Galeria
Art & Design, 2011); un entramado sobre el que superponen trazos y puntos de
cromatismo vibrante. Se trata pues de una cita primitivista en unos espacios
compartimentados, allí los signos emergen mediante caligrafía ritmada de referencias biomorficas, formando composiciones que semejan paisajes mentales, selvas, constelaciones, una cosmografía de evocaciones enigmáticas (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4).
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Figura 1 ∙ Santi Queralt, Cardinal de Nápoles,
2010. Óleo sobre tela, 175 x 195 cm.
Fuente: cortesía del artista.
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Figura 2 ∙ Santi Queralt, Blau del Nord, 2010-11.
Óleo sobre tela, 175 x 195 cm. Fuente:
cortesía del artista
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1. La ciudad de los prodigios

Santi Queralt tuvo el primer estímulo de niño en las paredes de su casa, el primer impacto al contemplar la obra “Vapigall” (1950) de Joan Ponç, pintor del
histórico grupo Dau al Set; el influjo de este grupo dejará una marca subyacente, un gen que irá mutando en la futura obra del artista. Sus primeros trabajos
muestran una figuración casi anamórfica, que pronto se verá superada por una
práctica que asimila la modernidad y la búsqueda del concepto en el arte (cf.
Puig: 2004).
Este afán por la innovación parte de unas raíces, de su background, que es
Barcelona — la evolución de una ciudad lúcidamente narrada en el ensayo del
crítico de arte Robert Hughes (Hughes, 2007). Por lo que resulta difícil aproximarse al trabajo de este artista sin comprender los antecedentes la energía
transformadora del universo barcelonés. Santi Queralt es como un senyor de
Barcelona en la “ciudad de los prodigios”, parafraseando el título de la novela
de Eduardo Mendoza (Mendoza, 2006), que, con todo ese trasfondo, entre la
memoria colectica y clima de apertura connatural a la ciudad, será el punto de
partida para asentar las bases de su crecimiento.
Como los artistas de su generación, su trabajo, si bien se desgaja de lo político, imprime un sentimiento moral del arte, en consonancia de uno de sus
referentes éticos y estéticos más importantes: el pintor Joaquín Torres-García
(Torres-García, 1980: 64), y como él, más que de rupturas, su obra muestra una
actitud de continuación de problemas. Por lo que su tarea discurre en una readaptación cíclica del medio pictórico que conecta con sensibilidades asentadas,
un “curar la pintura”, para evolucionar como otros artistas que surgieron en el
zeitgeist de los ochenta —la “década del entusiasmo” que se ha venido a denominar— entre el goce y la introspección (Valls: 2011).
Santi Queralt tiene parientes dedicados al oficio de la elaboración del pan
— cuyos miembros se dedican a esta actividad desde hace generaciones, desde
la Edad Media — y en cierta modo obra como ellos: día a día amasa su pintura
con la levadura de la imaginación, para que madure lentamente, en la sorpresa
de descubrir algo ignoto en cada acción, en el espacio de la pintura. Pintura en
la que él cree, en su viabilidad, vitalidad y pervivencia; en la afirmación de Isabel Sabino, tan escueta como contundente, cuando trata de acotar su intrincada definición: “pintura es apenas aquello que solo puede ser pintura” (Sabino,
2000: 228).

3. El paisaje nanoscópico

Johann W. von Goethe en 1790 escribió el Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären [La metamorfosis de las plantas (Goethe: 1994)]. En este ensayo
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Santi Queralt continúa en la senda que iniciaron las vanguardias abstractas de
los años 40 y 50 en España, en el eje que formaban los pintores: Paul Klee, Joan
Miró y Joaquín Torres-García (Blok, 1987: 254). Este eje aúna dos tradiciones en la
historia del arte de su Cataluña natal: la gótica (germánica) y la clásica (mediterránea), esto es, el arrebato expresionista y la mesura, el orden, la serenidad; dos tradiciones que representan las dos caras del artista: en la primera están en las líneas
orgánicas que muestran su grafología personal, ahí se detectan características de
un “llamear asimétrico derivado de la Naturaleza” (Pevsner, 1976: 45), la presencia de unas formas de marcadas, ondulaciones de sus ritmos, formas orgánicas
sensuales (Pevsner, 1976: 69-75), que evolucionan hacia una abstracción fluida,
y otra punzante derivada del sustrato de Dau al Set, del informalismo, de cierto
un primitivismo, (Cirlot, 1986). Y en la segunda tradición: el ideario constructivo
de Joaquín Torres-García que subyace en la retícula de sus obras (Torres-García,
1984: 143 y 299). Esa necesidad de una estructura articulada también fue necesaria para conseguir una disposición fluida y orgánica en algunos de los pintores
expresionistas abstractos americanos (Sandler, 1996: 265), sobre todo para uno
de los últimos “pintores del gesto” de esa generación, Walter Tomlin, (Sandler,
1996: 257), con quien Santi Queralt mantiene evidentes afinidades aunque pertenezcan a épocas diferentes. También conecta en este período con la “escritura blanca” de Mark Tobey, en cuanto a los elementos de tiempo que contiene la
línea caligráfica (Moszynska, 1996: 133), además con las presencias biomorficas
de las primeras obras de Rothko y Newman, que deben mucho a Klee y Miró y el
último Kandinsky, el del período parisino (Kandinsky, 2002: 139).
No obstante en Santi Queralt sus inquietudes se ubican en el presente, ya
desde una visión sincrónica sus postulados teóricos pasan por la influencia del
maestro Luis Gordillo, vinculando su trabajo al espíritu de la nueva abstracción
(AA VV, 1996); tendencia que ha desarrollado una rica complejidad en la pintura abstracta, donde ésta puede ser su propio sujeto, su propio mundo, y no tanto
imagen o representación de aquel (Nickas, 2009). En este nexo sintoniza con artistas como Sean Scully, Guilliam Ayres y sobre todo con Terry Winters con quien
comparte el interés por las formas libres de la naturaleza: diagramas moleculares, secuencias de crecimiento orgánico, todo un caudal de influencia del pensamiento científico, ya asimilado por el arte contemporáneo (Prada, 2009: 76).
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2. El plancton de la abstracción
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Figura 3 ∙ Santi Queralt, Enamoradas (detalle),
2010-11. Óleo sobre tela, 175 x 195 cm. Fuente:
cortesía del artista.
Figura 4 ∙ Santi Queralt, detalle de la serie
Nocturno en la Galería Art & Design, Barcelona,
2011. Técnica mixta sobre papel, 56 x 75 cm
c/u. Fuente: cortesía del artista.

Conclusión

El trabajo de Santi Queralt sirve para entender la vida a través de la reflexión
desde pintura, ámbito humano abierto a lo cotidiano, pero también a lo imprevisible, a la espontaneidad, al misterio y también al posicionamiento ético.
Asimismo esta obra nos muestra la persistencia del lenguaje de la abstracción
pictórica, que a través de la realidad autónoma de los motivos que emergen de
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Goethe consideraba que todas las estructuras vegetales eran variaciones de la
configuración ideal de la hoja, morfología comparada que explica cómo unos
esquemas idénticos se diferencian entre sí por su forma y grado de expansión.
Esta configuración de las plantas sirve de clave para analizar la reciente obra
de Santi Queralt, y ver en la realización de sus pinturas una analogía topológica como de si de un crecimiento vegetal se tratara. Unas imágenes que surgen
de ese crecimiento que comienza por la acción de dibujar unas líneas, líneas
de tensión que establecen una interacción de elementos internos que se erigen
en figuras: como el punto, la línea y la mancha y así establecer una dialéctica
en ritmos estructurales que convierten al cuadro en un organismo vivo. Para
ello se mantiene la atención en toda la superficie del cuadro mediante la eliminación de puntos focales muy diferenciados y unos elementos que no tienen
un sentido secuencial evidente. En esta acción, “pintar para Santi Queralt, es
evitar verse arrastrado por lo imprevisto, aunque todo, en definitiva, responda
a la espontaneidad de la impresión inevitable” (Puig, 2004) y en ese proceso de
control, el gesto lineal del pincel traza unos símbolos taquigráficos que nunca
terminan en una abstracción pura. Aquí se traslada la figura a lo abstracto y lo
abstracto a la figura, se produce la interacción de lo dibujado y lo pintado.
El resultado de este proceso de trabajo es un lenguaje personal de formas derivadas de la naturaleza, orgánicas y no cristalinas, sensuales y no intelectuales:
líneas rocaille que sugieren un incipiente erotismo, y unidades pictóricas de puntos que construyen el espacio (Deleuze, 2007: 267), “puntuaciones” que semejan
las cartas del test de Ishihara — test empleado para diagnosticar alteraciones en
la visión cromática — o un nuevo puntillismo que lo relaciona con el arte aborigen
australiano y que sugieren itinerarios de un mapa estelar. Sus formas son delineadas en gestos filamentosos, sincopados, como los ritmos de la música del jazz,
en oposiciones imprecisas, salpicadas de formas celulares que semejan esporas
o polen a modo de fractales, entre gamas de colores contrastados pero en clave
baja, entre formas plasmáticas que emergen de un trasfondo nocturnal. En definitiva una obra exenta de decorativismo, de cualidad elegíaca, fascinada por la
geometría topológica de la naturaleza y de las formas de la psique.
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ella misma, ha desarrollado una rica complejidad de imágenes híbridas, las de
un mundo en constante cambio, y más que la imagen del mundo desvelan una
la imagen de la sensación, del sentimiento, de la percepción del mundo.
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Resumen: En este artículo proponemos un

Abstract: In this article we propose an analysis of

análisis del trabajo de Monika Sosnowska
a través de sus intervenciones y esculturas, estableciendo diferentes categorias de
trabajo con los elementos arquitectónicos.
Analizamos el papel de la transformación y
la importancia de la deconstrucción como
procedimiento de trabajo, invitando a establecer un diálogo con el espacio expositivo.
Palabras clave: Monika Sosnowska / instalación / arquitectura / arte.

Monika Sosnowska’s work through her interventions and scultures, establishing diferents categories of work with the arquitectonic elements, we
will analyse the role of transformation and the
importance of deconstruction as a procedure of
work, inviting to establish a dialogue with the
space of exhibition.
Keywords: Monika Sosnowska / installation /
architecture / art.
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Un modelo de instalación
artística obtenido mediante
la transformación de los
elementos arquitectónicos: la
obra de Monika Sosnowska
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En este artículo proponemos un análisis específico sobre las instalaciones
de la artista Monika Sosnowska (Polónia, 1972) a través de sus intervenciones
en la arquitectura del espacio expositivo, revisando la importancia que tiene el
espacio a la hora de mostrar su obra, a la vez que nos detendremos en el uso de
diferentes elementos arquitectónicos presentes en sus obras.
Para ello, revisaremos obras de su trayectoria, centrándonos en aquellas
piezas que consideramos más significativas para ejemplificar su interés por el
espacio arquitectónico, esto es, donde la presencia de los elementos arquitectónicos adquiere un mayor protagonismo.
Nos detendremos en la búsqueda de los diferentes roles que desempeñan
los elementos arquitectónicos en cada caso, en la ubicación de las obras dentro
del espacio expositivo y en el sentido que adquieren sus intervenciones dentro
del complejo arquitectónico en el que se inscriben.
No es de extrañar el interés de la artista muestra por la arquitectura, pues
ésta ha sido una de las disciplinas que más ha influenciado en la historia, y en
muchos casos ha sido testigo de grandes transformaciones que han condicionado nuestras sociedades. La relevancia y multiplicidad de interpretaciones de
la arquitectura ha servido como fuente de inspiración a numerosos artistas en
distintas épocas, por lo que ha acompañado a distintos periodos del arte.
En este caso hemos fijado la atención sobre la obra de la artista Monika
Sosnowska y su particular forma de emplear la arquitectura como referente en
su trabajo dado que resulta evidente su preocupación por ella a través de sus
diversos procedimientos, entre los que destacaremos el uso diferentes elementos arquitectónicos intervenidos en su obra. Dichos elementos, que pertenecen
o son propios de la arquitectura, son tomados como punto de partida para la
realización de esculturas, al igual que objetos que utiliza en la realización de las
instalaciones artísticas (AAVV, 2015).
Nuestro análisis parte de la utilización de los elementos arquitectónicos en
su trabajo para posteriormente centrar nuestro interés en la transformación de
estos elementos y en sus posibles interpretaciones.
Entre sus materiales de trabajo más habituales distinguimos muros, paredes,
puertas, escaleras, manillas, techos, falsos muros, tubos, cemento, vigas, acero,
es decir, materiales habituales en la construcción del espacio arquitectónico.
Los elementos y aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de realizar
la actual taxonomía son comunes a diferentes épocas y contextos de la historia,
por este motivo se ha realizado de forma sistemática la clasificación evitando
aquellos aspectos y elementos que son propios de contextos aislados, que por
su singularidad poseen una identidad propia.
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Se ha llegado así a la realización de una identificación de las diferentes tipologías que podemos encontrar en base a unas características determinadas,
limitando nuestro estudio a tres grandes clasificaciones en la obra de la artista:
la intervención en el espacio expositivo, la realización de esculturas a partir de
los elementos arquitectónicos exentos a la arquitectura del lugar y la construcción de instalaciones mediante elementos arquitectónicos in situ.
En esta configuración de la tipología observamos la variedad de modelos presentes en el trabajo de la artista aunque, debido a las necesidades del
artículo, hemos de detenernos en las obras más significativas. Dentro de la
clasificación de sus obras existen además otras categorías donde se hace una
separación clara de los distintos elementos arquitectónicos, bien atendiendo
a sus usos, a su forma o su función. Cabe destacar que estos elementos arquitectónicos aparecen en distinta cuantía, y hay elementos que aparecen como
referente con más frecuencia que otros. El uso de unos elementos en mayor o
menor medida es una cuestión que tiene que ver con las decisiones que tiene
que tomar la propia artista en relación a la significación que estos elementos
aportan al conjunto de la obra y a cada obra en particular, por lo que no nos
extenderemos en ello aquí.
Si tomamos como ejemplo la pieza Hole (2006-2008) podemos hablar de la
primera de nuestras categorías, una obra realizada directamente en el espacio
expositivo, que se relaciona con él y lo modifica. Una intervención que se realiza en la propia arquitectura del edificio, atendiendo a sus características. En
Hole (2006-2008) aparece el diálogo, estableciendo una relación directa entre el
hueco iluminado del techo y los fragmentos esparcidos del suelo. La comunicación que se establece entre los distintos elementos invita a abrir un sinfín de cuestiones, los fragmentos del suelo se han simplificado en poliedros de distintas formas que componen un conjunto escultórico en constante relación con el hueco
del techo, que del mismo modo tiene forma poliédrica, los fragmentos se unifican con el mismo color blanco que eliminan restos de impurezas que puedan contextualizar estos fragmentos, de este modo la pulcritud remite y favorece la traslación de la pieza a diferentes emplazamientos, estos fragmentos que remiten a
los escombros dinamizan el diálogo y la experiencia del espacio, en este caso la
pieza se presenta en la sala central del Museo Serralves y la ubicación de la obra
en el centro de la sala como única pieza promueve el deleite del espacio.
Del mismo modo que trabaja el techo en Hole (2006-2009) lo hace en otras
piezas que se acercan con una mirada propia al espacio, a partir de otros elementos arquitectónicos, modificando el espacio, reconstruyéndolo o alterándolo, como sucede en el caso de las paredes en la instalación Tired Room (2005).
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Otra forma de trabajar es la que está presente en la obra Fachada (2013), una
obra que se encuadraría en nuestra clasificación como una instalación realizada
con elementos arquitectónicos que no dependen del espacio en el que se inscriben. Es decir, parte de la arquitectura y se instala dentro de ella pero se puede
considerar una obra exenta al espacio arquitectónico en el que se muestra, a la
que casi podríamos considerar una escultura de bulto redondo.
La singularidad que cada elemento aporta al conjunto de la arquitectura
supone una carga adicional (plus) o de partida a la instalación artística. En el
caso la fachada, se trata de una parte que ha cambiado atendiendo al contexto
en que se genera a lo largo de la historia, funciona como envoltura y ha sido
seña de identidad, y es, al fin y al cabo la presentación exterior de la edificación
y en muchas épocas y casos, la parte de la construcción a la que más esfuerzo
se le aplicaba, muestra de ello es que han sido partes que atestiguaron el paso
del tiempo siendo en muchos casos el único fragmento que se mantiene en pie
en muchas ruinas. Y es que dentro de la envoltura o cara exterior, la que mayor
importancia alcanzó fue la fachada principal, caracterizada por ser la cara de
presentación y muestra del carácter del edificio al entorno.
Nos invita a pensar que la elección de la fachada como elemento para trabajar como si fuese una escultura no es casual, y la presentación que hace de ella
quizá tenga que ver con el hecho de extraer una parte tan visible e importante
de la arquitectura tradicional.
La obra Fachada (2013) juega con esta idea y presenta un muro cortina materializado con un perfil de aluminio retorcido. Con la aparición de la planta libre
o abierta en la que se levantan losas horizontales sobre pilares, se facilita la
sustitución del muro, que antes actuaba como cerramiento y soporte estructural, por un cerramiento más liviano y delgado que ya no tiene que soportar
pesos de la estructura, en el que se pueden abrir grandes vanos que facilitan la
socialización con el entorno. Estos muros de fachada actúan como una fina piel
que separa el espacio público exterior de las actividades que suceden dentro de
una edificación. En esta obra, la propia fachada se envuelve y retuerce sobre sí
misma, la cara exterior del muro que antes se mostraba al exterior ahora hace
un recorrido de entrada y salida, penetrando y mezclando las caras interiores y
exteriores del muro, en un cambio de posición que abre la relación social de la
edificación. Al mismo tiempo la obra se sustenta colgada de un cable a la estructura del museo y levemente apoya una esquina de la fachada en el suelo, remitiendo a la idea de lividez que transmiten las fachadas modernas.
Del mismo modo que en esta pieza sucede en la obra Double T, Profile, Angle
Profile o L-Profile, todas ellas del 2008, realizadas con perfiles de hierro, acero o
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partes de viga, que se muestran sobre peanas como esculturas exentas en una
escala más pequeña, o la serie Markets (2012-2015) en la que a partir de modelos
de escaleras y tras su manipulación y alteración se logran piezas independientes que, pese a formarse a partir de modelos arquitectónicos logran obtener cargas de un alto potencial escultórico y se muestran en una instalación conjunta.
Son piezas que se presentan nuevas, donde la concepción de las obras implica
una primera deconstrucción del objeto y posteriormente un acabado en pintura que cubre los posibles rastros de la transformación, anulando el acto de
manipulación para unificar bajo una capa de pintura homogénea la presencia
del nuevo objeto, destacando la nueva forma que adoptó el elemento sobre los
procesos de transformación. Las transformaciones a las que son sometidas las
piezas alteran el aspecto de presentación final de las obras, queda la huella, el
indicio del pliegue o la doblez.
La huella es importante para Monika Sosnovska, es parte de la memoria
arquitectónica del objeto, aunque es transformado y es reconvertido. Es su
visión de huella, reconstruida en objeto que mantiene parte de la vigencia de
su vida anterior para convertirse en un objeto autónomo con un nuevo sentido.
Un claro ejemplo de ello lo podemos encontrar en la manilla de la puerta reconvertida en rastro de la mano que la cogió o que la fue desvastando hasta darle su
nueva forma, en el caso de Handle, (2007), una pieza que, aunque sabemos que
está hecha específicamente para guardar la huella nos remite al objeto manilla
como primer contacto de la mano con la entrada a una estancia.
Muy diferente es el caso de otras instalaciones, como sucede con Antecámara
(2012) (Figura 1) realizada recientemente en el Museo Serralves, en la que se
construyeron nuevas divisiones espaciales a partir de elementos constructivos, como son los muros de pladur, situándose en el espacio habitáculos que
funcionan independientemente de él, modificándolo y alterándolo hasta convertirlo en un espacio totalmente nuevo. Intervenciones que se inscriben en el
espacio, modificándolo, pero que, al contrario de lo que sucedía con nuestra primera categoría no depende de él, sino que lo transforma tanto que casi podríamos decir que daría igual donde estuviese, es un nuevo espacio, donde lo que
importa es su forma, su presentación, y no el hecho de que se haya manipulado
o alterado la edificación inicial como sucedía en Hole (2006- 2009).
A medio camino entre Hole (2006 -2009) y Antecámara (2012) nos encontramos la instalación Entrada (2003) donde sitúa varias paredes y puertas a
continuación unas de otras, obligando al espectador a realizar un nuevo recorrido por el espacio. Modifica el espacio de modo que un amplio pasillo se convierte en un pasillo pequeño, estrecho y casi claustrofóbico, condicionando
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Figura 1 ∙ Monika Sosnowska, Antecámara, 2012.
Instalación. Museo Serralves. Porto. Fonte: fotografia propia.
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Figura 2 ∙ Monika Sosnowska, Antecámara, 2012.
Instalación. Museo Serralves. Porto. Fonte: fotografia própria.
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los movimientos del transeúnte que decide atravesar las puertas. Se trata de
una instalación que aprovecha el propio espacio arquitectónico y lo modifica, interviniéndolo mediante la adicción de otros elementos arquitectónicos
como son más muros y más puertas, donde la experiencia del espacio se convierte de nuevo en una invitación para una exploración personal muy condicionada por la artista.
En conclusión, podemos decir que atendiendo a la idea de transformación
observamos que hay mecanismos recurrentes en su trabajo como la deconstrucción, por lo que proponemos esta como una manifestación evidente de las
motivaciones de la artista al trabajar con la arquitectura. Sus intervenciones en
el espacio del museo son prueba de ello, así como las variaciones realizadas a
partir de un mismo objeto. Además de ello, podemos distinguir también diferentes niveles de deconstrucción, pues las obras son el resultado de procesos
que afectan a una parte del espacio, a un elemento arquitectónico o al propio
espacio expositivo (Figura 2).
Entre otros, estos son algunos motivos por los cuales consideramos de
interés detenernos en el trabajo de Monika Sosnowska y nos interesa proponerla como un modelo a destacar en el uso de los elementos de la arquitectura
en la realización de instalaciones artísticas, pues su trabajo establece un nexo
de unión entre la arquitectura y el arte, utilizando elementos que ambas comparten, como el espacio expositivo.
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Resumen: El presente artículo identifica ele-

Abstract: This article identifies common elements

mentos comunes existentes entre la fotografía
de Pierre Gonnord y las pinturas de Velázquez.
El objetivo es comprobar cómo dos artistas
procedentes de distintas épocas y con diferentes medios de expresión pueden llegar a construir su propio universo utilizando el mismo
lenguaje. La metodología de análisis verifica
elementos que diferencian y unen a los dos artistas, al mismo tiempo, épocas y medios de
expresión completamente distintos.
Palabras clave: fotografía / pintura barroca
/ retratos / libertad interpretativa / magnetismo mutuo.

between Pierre Gonnord photography and paintings by Velazquez. The aim is to check how two
artists from different eras and with different
means of expression may come to build their own
universe using the same language. The analysis
methodology verifies elements that differentiate
and unite the two artists at the same time, times
and means of completely different expression.
Keywords: photography / baroque painting / portraits / interpretive freedom / mutual magnetism.
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Introducción

Pierre Gonnord (Cholet, 1963) fotógrafo francés formado en economía, tiene la
capacidad de desconcertar lo que captan nuestros ojos. Cuando contemplamos
sus retratos, muchas veces no sabemos si estamos viendo una pintura o una fotografía. Su habilidad es la representación de una estética barroca, propia de la
pintura. Con su cámara fotográfica emula el lenguaje de otro siglo.
Este artículo analiza los retratos del citado fotógrafo, e identifica los elementos comunes que existen entre su fotografía y las pinturas de Diego Velázquez
(Sevilla,1599-1660). El objetivo es comprobar cómo dos artistas procedentes de
distintas épocas y con diferentes medios de expresión pueden llegar a construir
su propio universo utilizando el mismo lenguaje.
La metodología de análisis verifica elementos que diferencian y unen a los
dos artistas al mismo tiempo, épocas y medios de expresión completamente diferentes. Cuestiones tales como iluminación (dramática), imagen-fondo (fondo negro), ambigüedad, libertad interpretativa,...
1. Realismo: pintura y fotografía

El realismo suscita en el mundo del arte diversas inquietudes que nos hacen
reflexionar sobre la pintura y la fotografía. La pintura barroca, logra expresar
dicho realismo en las obras de Caravaggio y sus seguidores. Realiza la ruptura
del convencionalismo clásico expresado por formas armónicas y bellas; suplantando este ideal por el naturalismo.
Este tipo de lenguaje lleva a algunos artistas barrocos, entre ellos Velázquez,
a pintar tal como se ve. Una simplificación de la pintura, centrándose casi por
completo en el primer plano y abandonando la perspectiva renacentista. El
observador al ver su obra capta la imagen como un momento efímero (Gálleano,1979), un lenguaje que siglos más tarde será expresado por la fotografía.
Durante el siglo XIX la fotografía era considerada por la sociedad como una
gran imitación de la realidad. Posibilitaba la captura de la imagen de una forma
automática sin la intervención humana. Sus comienzos fueron marcados por la
capacidad mimética, y por la cuestión de si era o no un arte. Estos inicios fueron muy convulsos, dado que gran parte de los intelectuales se oponían frontalmente a aceptar este nuevo medio como un arte.
El texto de Charles Baudelaire referenciado por Philippe Dubois (2015) donde se ejemplifica ésta situación:
… “Creo en la naturaleza y solo en la naturaleza (y hay buenas razones para ello).
Creo que el arte es y no puede ser otra cosa que la reproducción exacta de la naturaleza

Se observa una dicotomía entre pintura y fotografía durante el siglo XIX. La
pintura es una manifestación artística y la fotografía un medio técnico, con una
función exclusivamente documental.
Como comenta Charles Baudelaire, la fotografía es “un ayudante (servidor)
de la memoria” (Dubois, 2015:25). La capacidad mimética de la fotografía permite a la pintura re-definirse como arte, ya que no tiene que “copiar” paisajes,
personas,…esta función documental se destina a la fotografía. El arte se libera
del mimetismo gracias a la fotografía.
2. Fotografía pictorialista: la liberación del realismo

A finales del siglo XIX -en contraposición a los intelectuales que negaban constantemente la fotografía como arte- surgió el “pictorialismo”. Por primera vez
en la historia de la fotografía, los fotógrafos empiezan a considerarse a sí mismos como artistas.
Negaban el componente técnico de la fotografía y dotaban a ésta de una
dimensión artística desconocida hasta ese momento. Para ello, se plantearon
tratar la imagen fotográfica como si fuese una pintura. Manipulaban la imagen
empleando desenfoques, filtros,...realizando posteriormente intervenciones
sobre el positivo (impresión al carbón, al bromóleo,…) e incluso en el propio negativo (retocándolo con pinceles,…).
Estos artistas renunciaban imitar a la pintura de una manera implícita, aunque explícitamente existe una influencia de la pintura en sus obras por el modo
que manipulaban la imagen. Como observa Philippe Dubois (2015:25): “el pictorialismo no hace otra cosa, finalmente, que demostrar negativamente la omnipotencia de la verosimilitud en las concepciones de la fotografía del siglo XIX”.
Peter Henry Emerson, en su texto “Fotografía naturalista” escrito en 1889
(Emerson, 2013:78) argumenta sobre las bases del pictorialismo. Se posiciona, a
favor del trabajo manual en la fotografía a la vez que defiende la posición del fotógrafo como la de un artista que trabaja con medios diferentes a los del pintor.
… Un pintor aprende su técnica para poder hablar, y como nos ha dicho más de un
pintor “el pintar es un proceso mental”, y en cuanto a la técnica casi la podrían llevar
a cabo con los pies. Igual pasa con la fotografía, que es un proceso mental muy severo y
requiere de todas las energías del artista aun cuando se tenga la técnica dominada. Lo
que cuenta es “lo que se ha de decir y como decirlo”... (Emerson, 2013:78)
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(…). Así la actividad que nos proporcionará un resultado idéntico a la naturaleza sería el arte absoluto”(…). `Puesto que la fotografía nos da todas las garantías deseables
de exactitud (¡y se lo creen los insensatos!), el arte es la fotografía. (Dubois, 2015: 22)
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Figura 1 ∙ Robert Demachy, Struggle, 1904. Impresión a la
goma bicromatada. Camera Work, No 5, January 1904, EEUU.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Demachy#/media/
File:Demachy---Struggle-1904.jpg
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Figura 2 ∙ Diego Velázquez, Ignacio X, 1650. Óleo sobre lienzo.
Galería Doria Pamphili, Roma. Fuente:http://www.doriapamphilj.
it/roma/en/wp-content/uploads/2009/09/palazzo-doria-pamphiljvelazquez-papa-innocenzo-x-pamphilj-big.jpg
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3. Pierre Gonnord y el realismo barroco

Pierre Gonnord construye su discurso fotográfico en el sentido inverso al que
empleaban los fotógrafos pictorialistas en sus obras. Los pictorialistas usaban
pinceles sobre el negativo y/o el positivo, empleando técnicas de positivado
donde muchas veces el resultado final recuerda a un dibujo realizado a lápiz, en
carboncillo,... La fotografía pictorialista se basa en la construcción de la imagen
fotográfica empleando un trabajo manual sobre el positivo o negativo como si
fuese una pintura (Figura 1).
Por el contrario Gonnord se basa en el realismo de la pintura del barroco
para construir gran parte de su trabajo de retratos. Consigue crear un universo de sensaciones y emociones en el corazón del espectador. “El retrato es una
forma de vida. Una experiencia que implica el encuentro con los demás. Sentir,
cuestionar y expresar. Es un acto de vital confianza y amor” (Fernández & Gonnord, 2013: 6)
El magnetismo mutuo que se establece entre el retrato fotográfico y el espectador es fundamental para crear una obra de arte, ya que siempre es la manera de establecer un diálogo entre el espectador y la obra artística. Es, en ese
magnetismo, donde el artista encuentra una puerta abierta para tocar el alma
del espectador.
…expone a los retratados y les deja hablar para que cuenten calladamente su historia.
(…) sus obras son fruto de un duelo en el que el artista y el personaje se sumergen en un
potente magnetismo mutuo, al que tantas veces se ha referido Gonnord como intento
de explicar la química de su trabajo. (Martínez de Corral, 2011: 6)

La génesis de este magnetismo entre el espectador y la imagen fotográfica
se basa en la relación entre fotógrafo y retratado. Gonnord se integra en su forma de vida, convive con ellos,... La creación de sus retratos nace de una fuerte
relación con sus modelos.
Me siento más atraído por ciertos personajes, por afinidad, probablemente. Dedico
tiempo a aproximarme, presentarme y convivir con esas personas. Cuando me miran,
cuando hablamos y luego cuando les retrato es el fruto de un tiempo compartido que
suele ser largo. Entonces siento mucha alegría, confianza, calor humano y ternura.
Siento su mirada sobre mí, con fuerza e intimidad y con la distancia respetuosa que
me dedican y que procuro devolverles en la imagen. Siento la nobleza de sus caracteres, su inmensa sensibilidad y secretos guardados. Siento en sus rostros la huella del
tiempo pasado, de generaciones anteriores y de otras por venir. De historias que hemos
olvidado y de otras por adivinar en nuestro futuro. Estos frente al amigo, al conocido
y también me transporta hacia nosotros en un ritual de transfiguración. Cuando el
rostro de otro eres yo, eres tú, eres nosotros. (Fernández & Gonnord, 2013: 11)
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Figura 3 ∙ Pierre Gonnord, María, 2005.Impresión cromogénica
sobre papel. Colección de fotografía, Museo Reina Sofía, Madrid.
Fuente: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/maria-0
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Figura 4 ∙ Diego Velázquez. Vieja friendo huevos, 1618. Óleo sobre
lienzo. National Gallery of Scotland, Edimburgo. Fuente: https://
www.nationalgalleries.org/object/NG 2180
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Figura 5 ∙ Pierre Gonnord, Antonio, 2004.Impresión cromogénica
sobre papel. Fuente: Martínez de Corral, Lorena (2011) Pierre
Gonnord: una nueva percepción de lo real. Madrid: La Fábrica.
ISBN: 978-84-15303-40-4

416
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Verificamos en la obra de Velázquez el magnetismo mutuo expresado en el
carácter y la dignidad individual, elementos que podemos observar en el retrato
de “Ignacio X” (Figura 2) en la que se retrata con una mirada firme y centrada
en el espectador, a la vez que trasmite una personalidad poderosa y apasionada
(Janson,1991).
En Gonnord, la mirada de sus personajes juega un papel principal e implica
el hacernos a nosotros mismos preguntas sin respuesta. Existen otros elementos secundarios cuya finalidad es principalmente reforzar la mirada del retratado: los fondos negros, la iluminación dramática, la pose del retratado, el vestuario,... elementos que definen un poderoso armazón teatral donde el papel
protagonista es el magnetismo de la mirada del retratado. Verificamos dichos
elementos en el retrato “María” (Figura 3).
La pintura barroca manejó la luz y la sombra para que los personajes pareciesen reales y tangibles. El pintor Caravaggio usaba una “luz dura y casi cegadora en su contraste con las sombras profundas, haciendo que el conjunto
de la extraña escena realce con una inquebrantable honradez…” (Gombrich,
2008:393). Las pinturas de Velázquez poseen una fuerte influencia del naturalismo de Caravaggio. Podemos observar estos fondos negros para obtener
los contrastes entre luz y sombra (iluminación dramática) en el cuadro “Vieja
friendo huevos” (Figura 4).
Otra característica importante en la obra de Gonnord es la ambigüedad de
los retratados que nos transporta a otra época, lo que permite al espectador una
amplia libertad interpretativa a la hora de observarles (Figura 5). La fotografía
no es el arte de dar respuestas, es el arte de plantear preguntas sin respuestas.
Cuando realmente esto ocurre, la fotografía se eleva al nivel de lo sublime.
La obra de Velázquez no expresa la ambigüedad de los retratos de Gonnord,
debido su fuerte influencia naturalista, donde el realismo elimina la libertad
interpretativa. La mirada de Velázquez es objetiva hacia las cosas, una copia fiel
de la naturaleza, sea ella bella o fea. La búsqueda de lo real es tan presente en
sus pinturas que para pintar “Los borrachos” ha utilizado personas reales, auténticos bebedores de tabernas (Gállleano,1979).
Conclusión

Con este trabajo se demuestra cómo dos artistas procedentes de distintas épocas un pintor y un fotógrafo, con diferentes medios de expresión, construyen
su propio universo, utilizando el mismo lenguaje. Gonnord expresa en su obra
ambigüedad y libertad interpretativa. Al contemplar sus retratos fotográficos
surge la duda de si se trata de pinturas o fotografías, lo que no ocurre con las
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pinturas de Velázquez. Entre los elementos comunes existentes entre ambos
artistas, cabe reseñar el magnetismo mutuo, los fondos negros, la iluminación
dramática y el abandono casi por completo de las perspectivas centrándose fundamentalmente en el primer plano. Gonnord articula elementos característicos
de la pintura barroca con la precisión de un cirujano, ajustando la posición de
los focos al milímetro, captando el “instante decisivo” de cada modelo,….todo
en sus retratos está preparado y estudiado a fondo, nunca deja nada al azar.
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Resumo: Esse artigo aborda aspectos do

Abstract: This article addresses aspects of the

universo ficcional que fazem parte do filme
“Modern” do artista brasileiro Luiz Roque
no qual ocorre o encontro de uma escultura
de Henry Moore com a representação do artista performático Leigh Bowery.
Palavras chave: personagem / ficção / arte
e encontro.

fictional universe found in the Brazilian artist
Luiz Roque film “Modern” in which happens the
encounter of a sculpture of Henry Moore with a representation of the performance artist Leigh Bowery.
Keywords: character / fiction / art and encounter.

Em 2014, o artista brasileiro Luiz Roque realizou o filme “Modern”, que tem
como ponto principal o encontro de duas figuras: uma escultura de Henry
Moore e um performer totalmente coberto por uma vestimenta de vinil.
A escultura original de Henry Moore (1898-1986) de uma figura reclinada
encontra-se na galeria dedicada a ele na Tate Britain em Londres e é feita em
pedra escura com dimensões similares às de um corpo humano. Nela podemos
ver os traços característicos das obras concebidas pelo escultor inglês durante
os anos 1930, formas vagamente humanas com linhas fluidas e sem detalhes
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além de vãos e conjugações daquilo que seriam corpo e membros. Para a maior
parte da filmagem, foi utilizada uma cópia da escultura.
O performer é baseado em Leigh Bowery (1961-1994), personalidade
influente em Londres nos anos 1980 e 1990, artista performático, designer de
moda e ator. Bowery confeccionava e usava vestimentas singulares e espantosas que muitas vezes incluíam máscaras acopladas. Um de seus trajes mais
conhecidos e que estava em conjunção com o universo “clubber” e “drag” era
de vinil preto e envelopava todo o seu corpo. No filme, ele é retratado por Lewis
Burton, artista inglês e pesquisador do trabalho de Bowery usando uma versão
do traje de vinil concebida por Luiz Roque.
O filme é realizado em película 16mm em preto e branco. As duas figuras
aparecem separadamente, a seguir, num plano quase estático, vemos o performer aproximar-se hesitantemente da figura reclinada, movimento para o qual
há corte para close. Na cena, o performer não chega a tocar na escultura. Os
instantes finais mostram corvos em revoada na paisagem inglesa.
Ambos se assemelham pelas silhuetas arredondadas e sem detalhes, um
pouco disformes e com feições neutralizadas (Figura 1).
A lenta ação do performer propõe ser uma espécie de criatura ficcional e
leva a escultura a possuir também essa dimensão de personagem de um mundo
ao qual eles pertenceriam. Ambos possuem cor escura que na captação em
preto e branco tornam-se identicamente pretas. O fato do filme ser em preto e
branco também nos coloca frente a um universo diferente do habitual em qual
vivemos e a granulação do filme 16mm faz um deslocamento sutil na temporalidade da imagem, ela parece pertencer a um outro tempo.
Poderíamos imaginar que a figura reclinada, nessa dimensão paralela, está
simplesmente observando o performer, ela mesma prestes a se movimentar,
e que o performer reconhece na figura um semelhante seu e se mesmeriza
(Figura 2). O som do filme é uma música eletrônica com pouca interferência
melódica que tem um ritmo compassado e rápido. Como um batimento cardíaco, o som funciona quase como se inferisse a vida pulsante nos dois seres.
O ritmo acelerado demonstraria o estado de excitação que imaginamos em um
encontro inesperado entre pares. Quando o performer vai em direção da figura,
a música se modifica adquirindo um sincopado a mais no ritmo. Seus gestos
são lentos, como se hesitasse fazer o contato ou estranhasse aquela presença
indolentemente passiva à sua aproximação (Figura 3). A similaridade entre
esses seres ficcionais é clara e suas origens – como escultura modernista e como
artista clubber – são totalmente eclipsadas pela intensidade desse encontro.

Figura 1 ∙ Luiz Roque, “Modern”, filme 16mm, 4 min, 2014.
Fonte: cedida pelo artista.
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Figura 2 ∙ Luiz Roque, “Modern”, filme 16mm, 4 min, 2014.
Fonte: cedida pelo artista.
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Figura 3 ∙ Luiz Roque, “Modern”, filme 16mm, 4 min, 2014.
Fonte: cedida pelo artista.
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Um observa, o outro indaga. Pode ser que para a figura reclinada o tempo passe
de forma diferente e ele esteja em um estado de hibernação ou que simplesmente esteja aguardando que a inquietação do outro se dissipe para mover-se
também. Já a personagem do performer poderia estar simplesmente alheada
nesse (nosso) mundo quando ao entrar na galeria encontra a criatura que ele
reconhece como sendo de seu semelhante e se espanta antecipando um diálogo
numa mesma linguagem. Ambos poderiam ser alienígenas (Souza, 2015: 2) provenientes do mesmo planeta, como em uma ficção científica, gênero cultivado
por Luiz Roque em outras produções.
Para o artista brasileiro, a forma da escultura evoca um corpo sem gênero ou
transgênero. Por não ser um corpo de homem ou de mulher, ela pode ser vista
como um corpo misto (Roque, 2015). Já o performer traz um corpo feminilizado,
mas refigurado como uma pós-“drag” recoberta. Nesse contato com o filme –
para o qual podemos fazer um paralelo com o encontro que acontece entre os
personagens de “Modern” – a questão de gênero é ofuscada pela surpresa e pelo
estranho magnetismo que percebemos entre as criaturas. Dificilmente estaremos cientes desses dados da origem das figuras ao vermos o filme, no entanto,
mesmo depois de conhecê-los não creio que a informação diminua o drama ficcional que foi criado. Um dos encantos perenes da arte é ser sempre multifacetada e abrigar tudo que seu público propuser, a expressão da obra se realiza com
o observador. Nesse caso, Luiz Roque – como público e artista – convoca duas
forças criativas a se confrontarem e aciona na escultura de Moore uma nova
vibração provocada pela encenação de um performer dos anos 1980.
A escultura de Moore – por meio desse filme – passa a ocupar um lugar que
seria caro a qualquer obra, o universo onde ela é capaz de gerar a imaginação de
um mundo e não simplesmente a reformulação da representação de uma figura
humana ou a indagação modernista da humanidade apresentada nessa desfiguração. Com a personificação de Leigh Bowery, ambos tornam-se acionadores desse universo preto e branco onde habitam seres lentos, lisos, amorfos,
mas possivelmente emocionais, solitários, observadores. Toda a elaboração do
filme a partir da situação de ser película preto e branco e do som repetitivo até
a atuação do performer e a posição da câmera formam o gatilho preciso dessa
possibilidade de existência ficcional.
Em uma versão mais complexa, “Modern” se torna parte de uma instalação entitulada “Atração Fantasma” realizada na Galeria Sé em São Paulo em
2015. Para essa montagem, Luiz Roque criou uma escultura negra de uma face
também com poucos traços, de onde pendem longos brincos metálicos, que
fica à esquerda da área de projeção do filme e uma fotografia em preto e branco
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de uma escultura negra de Maria Martins sobre um cavalete de madeira que
se localiza ao fundo oposto à área projetiva. Nesse circuito de imagens, tanto
a obra de Maria Martins quanto a face negra se vinculam aos personagens de
“Modern” por sua semelhança de parentesco. A escultura de Martins de alguma
forma emula a presença de escultura de Moore no filme, a fotografia parece ser
um filme estático presenciando o contato que se dá na projeção. A face negra,
apesar de ser o único objeto no espaço, estranhamente se torna o elemento
mais alheado e abstrato. Suspeitaria que ele é uma ideia mítica daqueles personagens, uma imagem derivada de idealização dos próprios alienígenas, como
um totem indígena, um Anubis egípcio ou mesmo como uma obra de arte para
nós. Nessa exposição, o universo daquelas personagens iniciais torna-se mais
amplo, mas não reduz seu protagonismo. Para o artista, “Modern” é o elemento
gerador da instalação e tudo gravita em torno do filme (Roque, 2015).
A arte visual é matéria que está sempre disponível à imaginação do observador. Ela também gera um universo ficcional próprio de sua natureza de excepcionalidade como algo que poderá nos proporcionar uma experiência que ainda
não tivemos, uma emoção rara, uma surpresa ainda que seja muito antecipada.
Como isso se dá, porque algo nos mobiliza e porque algum outro nos é indiferente é mistério, mas certo é que o contato com a arte é envolto em expectativas de encontros especiais e únicos. Talvez seja como o encontro entre as duas
figuras de “Modern”, quando percebemos que entre nós e um objeto de arte é
aberto um canal de contato que reinventa – ou redescobre – o que somos.
Luiz Roque nos traz em “Modern” uma obra que projeta outras obras a um
rumo inesperado e revitalizante e nos lembra que encontros fantásticos e ficcionais podem realmente acontecer.
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Resumo: Os objetos de análise desta comu-

Abstract: The objects of analysis of this commu-

nicação são as séries das figuras-fotografias
“Crystal Girls” e “Peep” de Noe Sendas. Para
a reflexão em torno da noção de descontinuidade, que parece constituir o princípio
da noção relacional entre fotografia e imagem, tomar-se-à como ponto de partida os
argumentos de Didi-Huberman em La ressemblance par contact – Archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte e de
Susan Sontag na coleção “On Photography.”
Palavras chave: Imagens / fotografia / vestígio e observador.

nication are the series of photo-figures “Crystal
Girls” and “Peep” of Noe Sendas. For the reflection around the notion of discontinuity, that
seems to be the principle of relational notion
between photography and image, the starting
point will be the arguments of Didi-Huberman
in La ressemblance par contact – Archéologie,
anachronisme et modernité de l'empreinte and of
Susan Sontag in the collection “On Photography.”
Keywords: Pictures / photography / traces and
observer.
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Introdução

Em 1977 Susan Sontag reúne na coleção On Photography ensaios seus publicados anteriormente no The New York Review of Books. Nesta coleção Sontag
escreve sobre os fenómenos de apropriação e de revelação que ocorrem no
ato de fotografar.
Nesta comunicação serão analisadas as séries das figuras-fotografias
Crystal Girls e Peep onde Noe Sendas joga de forma subtil e transita entre
aquilo que é representado e o que é manipulado. No particular caso destas
séries a fotografia e a posterior manipulação combinam-se produzindo formas e movimentos que deslocam a perceção e introduzem uma dimensão de
vestígio do percurso criativo.
Como ponto de partida para esta comunicação propõe-se refletir sobre o
que Didi-Huberman (2008:47) descreve como "um contato de uma ausência".
Uma vez que cada gesto do corpo sugere uma particular relação com o tempo,
memória e lembrança, e que no "contato gerado pela perda" (Didi-Huberman,
2008:18) é estabelecida uma particular relação que não se repete na impressão,
ou melhor dizendo, no vestígio produzido, é, como escreve o autor, um tecido
de "relações que dão lugar a um objeto concreto" (Didi-Huberman, 2008:32).
Para a reflexão em torno da experiência dos gestos de fotografar e de manipulação da imagem que são tornados visíveis, não para que os gestos em si
sejam compreendidos, mas para que eles permitam continuar a experiência da
criação, reúnem-se os seguintes autores: Sontag com os argumentos de que "a
atividade fotográfica é um evento em si" e de que a fotografia é uma "marca de
algo ausente" e Didi-Huberman com a noção de "vestígio" no objeto artístico.
1. Entre fotografia e imagem
Photographier, c’est s’approprier l’objet photographié. C’est entretenir avec le monde un certain rapport qui s’éprouve comme rapport de savoir, et donc de pouvoir (…) Ce qui est écrit
sur une personne ou sur un événement se donne ouvertement comme une interprétation, au
même titre que ces «propositions» plastiques artisanales que sont les peintures et les dessins.
Les images photographiques ne donnent pas tant l’impression d’être des propositions sur le
monde que des morceaux du monde, des miniatures de la réalité que quiconque peut produire ou s’approprier (Sontag, 2008 : 16-17).
Les photos sont, bien entendu, des artefacts. Mais leur pouvoir d’attraction tient à ce que,
dans un monde jonché de vestiges photographiques, elles semblent aussi avoir le statut
d’objets trouvés : tranches de monde découpées de façon aléatoire. Ainsi, elles profitent
simultanément des prestiges de l’art et de la magie du réel. Elles sont les nuages du rêve et la
grenaille de l’information (Sontag, 2008 :103).

Une photo n’est pas seulement le résultat de la rencontre entre un événement et un photographe ; l’activité photographique est un événement en soi, un événement qui affirme de façon
de plus en plus péremptoire ses droits d’intervenir dans tout ce qui se passe, de l’envahir
ou de faire comme si de rien n’était. Les interventions de l’appareil photo modèlent jusqu’à
notre façon même d’appréhender les situations. Leur omniprésence suggère avec force que
le temps est fait d’événements intéressants, d’événements qui méritent d’être photographiés
(Sontag, 2008: 26).

O aparecimento de novas configurações das imagens permite refletir a apresentação como que um encontro, isto é, uma partilha entre imagem e observador torna possível a flexibilidade interpretativa da obra.
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Noe Sendas (n. 1972) desenvolveu entre 2009 e 2011 as séries Crystal Girls e
Peep. Nestas séries o artista manipula e edita fotografias de modo a que estas se
transformem em outras imagens, e estas outras permitem ao observador deslocar a sua perceção em relação à imagem que lhe é apresentada.
Estas transformações das imagens em outras distintas das iniciais
engendram outras relações. Como que um prolongamento sobre o modelo
fotografado (e representativo do real). A este vestígio que não se prende com
uma ideia de domínio sobre a imagem, mas como que a abertura, isto é, o
vestígio não atua na perceção como persistência sobre o real, mas é cúmplice da participação e observação descontinua que confere um caráter misterioso às imagens apresentadas.
Nos três momentos inerentes ao desenvolvimento destas séries: escolha
de imagens, criação de novas formas e apresentação, Noe Sendas estabelece
um jogo para a perceção do observador. Através do recorte de determinado instante, que é posteriormente manipulado, como refere o artista: "quando comecei a manipular as imagens, trabalhava-as como um escultor, utilizando noções
de gravidade, peso e equilíbrio. Se retiro a perna esquerda de um corpo, ainda
que fotografado, devo adicionar uma pedra na mão direita do mesmo corpo, de
forma a que este se mantenha em equilíbrio" (apud Dias, 2014).
Assim, a partir de fotografias de época, Noe Sendas cria sobreposições de
formas geométricas pretas em Peep e, recorta e apaga partes dos corpos tornando o fundo visível em Crystal Girls. O artista edita apropriando-se e revelando fenómenos semelhantes aos que ocorrem no ato de fotografar. É do
mesmo modo que escreve Sontag sobre a fotografia como sendo "um evento
em si", que é uma "marca de algo ausente" ou como esclarece:
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2. Um espaço de reflexão sobre o fazer artístico
Partout des empreintes nous précèdent ou bien nous suivent. Beaucoup nous échappent,
beaucoup disparaissent, quelque fois sous nos yeux mêmes. Certaines transparaissent,
d’autres crèvent les yeux. D’autres ont disparu depuis longtemps, mais quelque chose nous
dit qu’elles demeurent, enfouies, repérables par quelque détour archéologique du désir ou
de la méthode. Certaines quelquefois semblent nous poursuivre. Beaucoup nous survivront.
Aussi innombrables soient-elles, cependant, on peut se demander si elles forment bien un
genre, tant elles diffèrent entre elles. L’empreinte semble ne se dire qu’au pluriel, justement
parce qu’elle sembre n’exister qu’en particulier : particuliers, chaque sujet de l’empreinte,
chaque objet qui s’imprime, chaque lieu où s’opère l’impression (selon la matière, la texture,
la plasticité du substrat) ; particuliers, chaque dynamique, chaque geste, chaque opération
où l’empreinte advient (Didi-Huberman, 2008 :11).
Que l’empreinte soit en ce sens le contact d’une absence expliquerait la puissance de son rapport au temps, qui est la puissance fantomatique des «revenances», des survivances : choses
parties au loin mais qui demeurent, devant nous, proches de nous, à nous faire signe de leur
absence (Didi-Huberman, 2008:47).

A partir de Didi-Huberman (2008:47) foram pensados, para esta comunicação, os vestígios entre corpos e deste modo a reflexão coincidiu com "um contato de uma ausência". Uma vez que cada gesto do corpo (cada gesto particular
do corpo) sugere uma particular relação com o tempo e memória no "contato
gerado pela perda" (Didi-Huberman, 2008:18) considera-se possível o estabelecimento de um jogo entre a imagem apresentada e o observador.
Compreender a dinâmica do jogo que é jogado, sem descrever exaustivamente os critérios escolhidos para a impressão deixada pelo corpo, primeiro
na fotografia e depois na imagem (manipulada), parece permitir ao observador
uma sensação de proximidade. Mas apesar de se sentir próximo, muito próximo de algo, esse algo permanece para o observador inacessível.
Didi-Huberman (2008:32-33) escreve:
Parce que faire une empreinte, c’est toujours produire un tissu de relations matérielles qui
donnent lieu à un objet concret (par exemple une image estampée), mais qui engagent aussi
tout un ensemble de relations abstraites, mythes, fantasmes, connaissances, etc (…) Si faire
une empreinte n’est en général rien d’autre que «bricoler» une relation entre un corps et un
substrat, (…) Le geste d’empreinte (…) il est avant tout l’expérience d’une relation, le rapport
d’émergence d’une forme à un substrat «empreinté».

Uma vez que o corpo / gesto captado na fotografia não se repete, a impressão, ou melhor dizendo, o vestígio produzido é como escreve Didi-Huberman

3. Conclusão

Para finalizar a presente comunicação e em jeito de conclusão abrir a possibilidade de observar a interação entre corpos (fotografia e imagem) promove o
trabalho de criação e de análise. E deste modo pode constituir-se um espaço de
reflexão sobre o fazer artístico.
Como descrever a origem de um gesto e simultaneamente a impressão que esse gesto deixa? Como fazê-lo sem interromper a história desse
gesto? Entre impressão e manifestação, a hesitação é visível. E o vestígio que
parece estar junto apesar de estar afastado permite experimentar a emergência de imagens em relação.
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um tecido de "relações" (2008:32). E deste modo, a impressão que é habitualmente considerada como construção de uma "relação entre corpo e substrato"
(2008:33) ou entre corpos (fotografado e transformado), pode ser pensada
como um gesto que não é orientado para a produção de um objeto, mas para a
"experiência de uma relação" (2008:33).
E é deste modo que as séries Crystal Girls e Peep parecem realizarem-se de
forma substancialmente diferente a cada nova apresentação.
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Resumen: Se presentará la obra de dos artis-

Abstract: One will present the work of two

tas gallegos, Jorge Barbi y Roberto Álvarez
Gregores, ambos con piezas especialmente
variadas, y se revisarán desde una perspectiva sistémica, para indagar entre otras cosas
cómo afecta el hecho de la “autoría”, o donde
radica el estilo en artistas como ellos. Desde
la perspectiva de Jack Burnham es una cuestión de “hardware” se trata de mantenerse
en la misma posición o en una equivalente,
con respecto al sistema completo.
Palabras clave: autor / arte-sistema / lógicas
operativas.

Galician artists, Jorge Barbi y Roberto Álvarez
Gregores, both with varied pieces, and they will
be reviewed from a systemic perspective, to investigate, among other things, how do they affect “authorship” as a fact, or where their style is
rooted. From Jack Burnham’s perspective this is a
question of “hardware”, this is a question of supporting in the same position or in the equivalent
one, with regard to the complete system.
Keywords: meta-paper / conference / referencing.

1. Burnham, la desmaterialización del objeto artístico, y el arte-sistema

Tres años antes de que Lucy Lippard (1973) publicase The Dematerializacion of
the art Object fron 1966 to 1972, Jack Burnham (1974) nos hablaba de algo similar en su texto la cabeza de Alicia. Aunque ya era un tema tratado desde los 60
(Lippard & Chandler,1968).
Para ello nos ponía de ejemplo el pasaje en el que Alicia se encuentra con Chesire:
‘Well! I’ve often seen a cat without a grin,’ thought Alice, ‘but a grin without a cat! It’s the
most curious thing I ever saw in all my life! (Burnham, 1974).

Este pasaje le servía a Burnham como metáfora de lo que ocurría en ese
momento con el arte conceptual. Las nuevas expresiones artísticas estaban desprovistas de los materiales asociados con las disciplinas tradicionales.
Sin embargo no fue esta, ni la única ni la mayor aportación de Burham a la
historia del arte. Es destacable también, por ejemplo, su aportación de la idea de
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Jorge Barbi ha sido muchas veces definido como un artista inclasificable, se ha
llegado a afirmar la carencia de una voluntad de estilo en su obra, pero, aunque
ciertamente esta no debe de ser una de sus preocupaciones, ¿acaso radica el
estilo necesariamente en la forma externa o en el medio?
Burnham con su teoría del arte sistema, al igual que Krauss en la "La escultura
en el campo expandido", ponen la atención en las lógicas operativas que subyacen a las formas y a las prácticas artísticas. Desde esta perspectiva, ya vemos a
Barbi de otro modo, desde luego que la coherencia se mantiene en cada pieza,
independientemente de la variedad de sus materiales y medios, las conexiones
no visibles entre las obras, apuntan hacia un mismo origen.
Siempre se repiten ciertos elementos: lo incontrolable, el azar, una mirada
curiosa, y un respeto profundo a la naturaleza. En Barbi conviven en perfecta armonía piezas de naturaleza contraria, pareciera que ha podido mantenerse al margen
de ciertas obligaciones de posicionamiento en debates clásicos, y de clasificación o
afiliación a un movimiento o estilo concreto. De esta forma, ha sabido adelantarse
a su tiempo, con formas y actitudes más comunes en la práctica artística actual.
A día de hoy, es tan común como esta tendencia al encasillamiento o a la especialización, ese otro el tipo de artista multidisciplinar cuya identidad se rebela
a través del nexo común entre sus variadas obras, otro ejemplo de este tipo, es
Roberto Álvarez Gregores, un artista novel, que en este aspecto tiene una actitud
similar a la de Barbi.
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Introducción: Jorge Barbi desde una perspectiva Burnhamniana
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software como metáfora del arte, que está intrínsecamente ligada a su teoría del
arte-sistema, que es lo que nos atañe para este caso.
A la conclusión de Más allá de la escultura moderna (Burnham, 1968) había escrito:
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As a result, the cultural obsession with the art object is slowly disappearing and being replaced by what might be called "systems consciousness." Actually, this shifts from the direct
shaping of matter to a concern for organizing quantities of energy and information."
(Burnham, 1968: 369).

Burnham estaba muy interesado en las expresiones artísticas que empleaban
las nuevas tecnologías, así como también en las interferencias producidas entre
el arte y la ciencia. Sin embargo, no por ello perdía su capacidad crítica, llegando
a afirmar que la mayor parte de estas expresiones estaban en un nivel muy ingenuo de creación.
En una entrevista Burnham (1970) explica:
The most sophisticated artists in the twentieth century have all been artists – Paul Klee,
Picasso, Marcel Duchamp, Jasper Jones – who had a fine appreciation of the whole history of
western art. They weren‘t that naives. And the computer artists I saw working were naives.
It‘s as if they took a dog and cut off his tail and said: Well, who worked with the tail of the
dog? – You know it‘s dead. It doesn‘t make any sense. They didn‘t have the understanding
of the whole dog. You know, they took a part of a system and said: We gonna make art out
of this.
D.: Is it only a problem of artists who work with computers or a problem of engineers, scientists and technological people in general?
No, it‘s this kind of problem: It‘s a software-hardware problem. People on a level of Jasper
Johns or Anselm Kiefer or Paul Klee or Picasso or a dozen others – Mondrian, they are working at a very, very high level of software. Most of the computer artists I see are working
on a high level of hardware but the software is like, you know, Kinderspiel, you know, it‘s
nowhere, it‘s so simple. (Burnham, 1970).

2. Jorge Barbi

Para ejemplificar su compleja catalogación podríamos consultar el texto de la
web de La fábrica (s/d) donde exponen su trabajo:
Su actividad artística, desarrollada a partir de los años ochenta, no puede ser fácilmente
integrada en ninguna de las tendencias que han caracterizado el arte español de estas últimas décadas... Sus obras no persigan una voluntad de estilo, ni tampoco muestran interés por evidenciar la marca de autor, sino que tratan, simplemente, de evitar toda visión
predeterminada y adoptar la forma adecuada en cada momento y en cada lugar. Así, sus
obras pueden resolverse, en soportes tan dispares como un objeto, una fotografía digital, un
dibujo a tinta, una instalación o una intervención en el espacio público, aunque siempre
adaptándose magistralmente a la circunstancia...
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Figura 1 ∙ Jorge Barbi, El final del camino, 2014, Intervención
en el cementerio del parque de Bonaval, Santiago de
Compostela, dentro del proyecto expositivo: “ON THE ROAD”.
Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Jorge Barbi, Detalle placa de la intervención El final
del camino, 2014, Intervención en el cementerio de Bonaval,
Santiago de Compostela, dentro del proyecto expositivo:
“ON THE ROAD”. Fonte: propia.
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Sin embargo, es quizás es esta visión material a la que estamos acostumbrados en la tradición artística, la que hace que esperemos hallar este "estilo" o
"marca de autor", en sus materiales y formas externas, (y parece lógico por tanto,
que en las obras artísticas contemporáneas, al no poseer en muchos casos estas
cualidades materiales, se desplace el estilo hacia otros lugares del acto creativo).
Veremos que en esta misma web explican que a pesar de la diversidad técnica
con que elabora su trabajo hay, sin embargo, elementos que se repiten constantemente en sus obras y que unifican su larga trayectoria, como el paso del tiempo,
el azar, el humor, o los juegos de sentido del lenguaje.
Para analizar la obra de Barbi desde esta perspectiva sistémica propondremos algunas obras bastante diferentes entre ellas, como pueden ser El final del
camino, Little Bang, o Green paths, White paths.
La instalación "El final del camino", programada dentro del proyecto expositivo ON THE ROAD, se trata de una obra site specific, concebida para el cementerio del parque de Bonaval. La obra consiste en atribuir un color al frente de cada
nicho, según la religión de la persona que yazca en él. A la entrada encontramos
un atril, con la explicación de la equivalencia cromática. El resultado pese a ser
una intervención sobre un material objetual, a nivel formal resulta muy pictórico,
recuerda incluso, salvando las diferencias, a algún cuadro de Gerard Richter.
Este juego con equivalencia de las religiones y los colores es la brecha que nos
brinda la invitación de lo incontrolable, de poder introducir el azar en la obra, y
dejar el resultado más allá de las manos del creador.
Esta intervención está muy en consonancia con multitud de obras contemporáneas que trabajan a partir del procesamiento de datos, como las sonificaciones, o
obras más próximas a la visualización de datos como las de Michael Najar. Al respecto de esta cuestión, Lev Manovich explica que puede ser una cuestión de época:
La forma tradicional de visualizar la información ya no es válida. Necesitamos técnicas
que nos permitan observar los vastos universos de los media para poder detectar rápidamente multitud de patrones de interés. Estas técnicas tienen que ser compatibles con la
capacidad de procesamiento de información del ser humano y, al mismo tiempo, conservar
una cantidad suficiente de detalles de las imágenes originales, video audio o experiencias
interactivas para permitir su estudio (Manovich, 2012: 1).

En White paths, green paths Barbi visualiza mediante diferentes gráficos cómo
varian los caminos en las diferentes estaciones del año.
Little Bang, es una chapa de acero con pintura negra, sobre la que van impactando los perdigones, y así, van dejando sus huellas.
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Figura 3 ∙ Jorge Barbi, White paths, green paths 2006 Echigo
Tsumari Art Triennial 2006, Matsudai, Japón. Fonte:
www.jorgebarbi.com
Figura 4 ∙ Jorge Barbi, Little Bang, 1993, Chapa de acero inox.
sobre tablero de contrachapado y bastidor de alumnio. Pintura
negra e impacto de perdigones. 150 x 240 cm. Fonte:
www.jorgebarbi.com
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En los tres casos Barbi da una conversión visual a una serie de datos, el resultado es próximo a las obras de visualización de datos, y en este caso también llevan a la toma de conciencia de un patrón. El azar y la naturaleza continúan como
dos constantes en toda su obra.
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3. Roberto Álvarez Gregores

Dado que Jorge Barbi es un artista ya consagrado y reconocido, con una trayectoria artística considerable, he considerado oportuno, para un contexto como este
establecer estas mismas conexiones y paralelismos con un artista novel, como es
Roberto Álvarez Gregores, además, creo que esta visión sistémica se apreciará
mejor, si la observamos de forma comparativa en dos artistas.
El caso de Roberto nos sirve para ejemplificar estas cuestiones que exponíamos también con la obra de Barbi.
Como ejemplo de su multidisciplinariedad proponemos las siguientes obras:
1. Diálogo entre dos personas (Figura 5).
2. Tengo que ser como (Figura 6, Figura 7).
3. Invitación pro igualdad (Figura 8, Figura 9).
En las obras de Roberto Álvarez Gregores una vez más, nos encontramos con
soluciones plásticas muy diferentes entre sí, algunas con soluciones formales
más matéricas como en el caso de "Tengo que ser como", hasta obras más inmateriales como las otras dos.
De cualquier modo, lo interesante es quizás el patrón común. Roberto Álvarez
Gregores suele estar interesado en evidenciar los patrones de los comportamientos culturales establecidos, nos los señala, y nos invita a repensarlos, a cuestionarlos, a preguntarnos si debemos seguir ciertos caminos por tradición.
En un texto que podemos encontrar en su web explica:
En mi práctica artística evito encasillarme en una única disciplina, así como no me interesa la técnica por la técnica, las concibo como herramientas y vehículos que me sirven para
acercarme a lo que quiero decir.
A veces, el concepto que acompaña a la obra se encuentra en un estado pre-consciente y me
resulta más interesante trabajar con ese algo que no puedo controlar, que lo que resultaría
de un saber hacer, de seguir un método de creación prefijado.
Creo que aferrarse a una única forma de crear es acabar con la propia creación, en mi
metodología de trabajo intento abrirme a diferentes vías para llegar a una idea. Busco
hacer algo nuevo de maneras diferentes, evito crearme hábitos de trabajo que me llevarían
a la reiteración y el estancamiento creativo. (Álvarez Gregores, 2015).
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Figura 5 ∙ Roberto Álvarez Gregores, Diálogo entre dos
personas, 2011. Fonte: Álvarez Gregores (2013a).
Figura 6 ∙ Roberto Álvarez Gregores (2012). Vista instalación
Tengo que ser como. Fuente: Fuente: Álvarez Gregores (2013b).
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Figura 7 ∙ Roberto Álvarez Gregores (2012). Vista espejo
perteneciente a la instalación Tengo que ser como. Fuente:
Fuente: Álvarez Gregores (2013b).
Figura 8 ∙ Roberto Álvarez Gregores. 2015. Imagen acción
Invitación pro igualdad. Fuente: Álvarez Gregores (2015).
Figura 9 ∙ Roberto Álvarez Gregores, 2015. Acción Invitación
pro igualdad. Pontevedra. Fuente: Álvarez Gregores (2015).

Pero lo que parece ecléctico desde un punto de vista puede verse como rigurosamente lógico
desde otro pues dentro de la situación del posmodernismo, la práctica no se define en relación con un medio dado - escultura- sino más bien en relación con las operaciones lógicas en
una serie de términos culturales, para los cuales cualquier medio-fotografía, libros, líneas
en las paredes, espejos o la misma escultura- pueden utilizarse.

Conclusión

En ambos ejemplos, su "estilo" lo hallaríamos en sus lógicas operativas, o por lo
menos en lugares diferentes de su formalidad externa, puede ser en sus motivaciones, en sus modus operandi, o en sus referentes recurrentes.
Quizás, esta asociación del estilo con una apariencia externa en el arte, sea una
influencia de la publicidad, la imagen corporativa y la construcción de la idea de marca.
Antonio Campillo (1992) ha estudiado el tema de la autoría (basándose en M.
Foucault y J. Derrida), y para explicar que no radica en el estilo, pone como ejemplo la problemática que surge al analizar el caso de aquellos autores que tienen
obra con distintos estilos: entonces, explica, que la autoría no radica en el estilo
de una u otra pieza, sino en la suma de todas esas voces, y añade, que no es el
autor quien hace la obra, sino ésta la que hace al autor.
Del mismo modo, Carl Gustav Jung, en el libro Sobre el fenómeno del espíritu
en el Arte y en la Ciencia, explica que no es Goethe quien crea a Fausto sino, que es
Fausto quien hace a Goethe, (Jung, 2014:159).
Ambos autores al igual que Jack Burnham proponen una visión que abarca un
sistema algo mayor, una visión del acto creativo menos antropocéntrica y concentrada en fuerzas y relaciones surgidas desde diferentes direcciones.
La palabra estilo deviene del nombre de la herramienta con la que se tallaba
la tabula al escribir. De alguna forma cada herramienta condicionaba el trazo que
producía. Pero de existir un "estilo" en los artistas será probablemente una expresión inevitable o inconsciente, (a mayores de los intentos conscientes).
Probablemente en la época de las tradiciones clásicas fuese una cualidad útil,
indicadora de la autoría o indicio de otros elementos de interés. Tras la desmaterialización del objeto, la cuestión del "estilo", puede resultar útil a la hora de crear
una imagen de marca, pero esta persecución probablemente en muchos casos
sea limitadora de la creatividad.
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Al principio del texto hablábamos de la visión de Burnham y Lucy Lippard
acerca de la desmaterialización del objeto artístico, otro de los textos claves que
trata el tema de la dilución de los límites de las antiguas disciplinas, y la multidisciplinariedad, es el de Rosalind Krauss (1985), "La escultura en el campo expandido", en el que explica:
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Resumo: O presente trabalho apresenta a obra

Abstract: This study presents the work of Isa Ad-

da gravadora Isa Aderne, cuja arte, a xilogravura, apresenta um cunho popular e uma particular preocupação com o social, muitas delas
apresentando um acentuado tom político. A
artista diz que ‘a arte da gravura possibilita o
encontro do indivíduo consigo mesmo’. Sua
obra recebeu grande influência de Goeldi (que
por seu lado teve também grande influência
do expressionismo alemão) e da literatura de
cordel, com a qual teve contato na sua infância.
Palavras-chave: Isa Aderne / Xilogravura /
Ensino de Arte.

erne, whose art, wood engraving, presents a popular slant and a particular concern for the social,
showing a sharp political tone. The artist says that
‘ the art of engraving makes possible the encounter
of people with themselves’. Her work has received
great influence of Goeldi (that had also great influence of German Expressionism) and of popular literature, she had contact in her childhood.
Keywords: Isa Aderne / Woodcut / Art Education.
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Introdução

A artista Isa Aderne Vieira nasceu no ano de 1923, na cidade de Cajazeiras, na
Paraíba, e atualmente (2015) encontra-se radicada no Rio de Janeiro, cidade
que adotou como sua. Graduada em Pintura na Escola Nacional de Belas Artes
em 1963 e, especialista em Gravura, foi orientada pelo também gravador Adir
Botelho. Faz parte de uma família de artistas: é filha da xilogravadora Celina
Fontoura e irmã das artistas plásticas Laís e Dayse e da atriz Silvia.
Isa teve contato com a pintura na infância, nos colégios de freiras das cidades do interior nordestino nas quais morava durante o período em que seu pai —
mandado a serviço, pela antiga IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Contra as
Secas) — era “engenheiro das secas, indicado para trabalhar fazendo barragens
nos rios” (Isa Aderne, comunicação pessoal, 3 de dezembro de 2010, em João
Pessoa — PB). Também brincou muito com o neto de Modesto Brocos no seu
ateliê e já adolescente, estudando no Colégio Anglo-Americano, cuja sala de
artes havia esculturas de gesso de Bernardelli, fazia desenhos de observação e
pinturas que persistia em copiá-las.
A artista diz: “a miséria, a fome e as doenças advindas da seca, como o tifo,
provavelmente ficaram em minha memória e dessa forma funcionaram como
pano de fundo da minha experiência infantil no nordeste” (Lisa Aderne, comunicação pessoal, 13 de maio de 2013, em Rio de Janeiro). Devido àquelas lembranças, as influências aparecem em sua arte na década de 1960.
Esta é a década em que no Brasil o debate cultural sobre a questão do nacionalismo estava fervilhando e, de certa forma, havia grande inquietação com
as tradições. Dessa maneira, com um trabalho contemporâneo, Isa apresenta a
tradição do povo nordestino-sertanejo e assim, desmonta o ar de superioridade
da gravura urbana sobre a popular. Podendo o termo ‘bicultural’ de que Peter
Burke fala (1989:17) ser aplicado perfeitamente a sua gravura, quando informa
que seria a maneira de interação entre as ‘culturas do povo’, ou seja, quando
uma pessoa com mais cultura, cuja formação se dá em instituições universitárias, mas que teve, na infância, nas manifestações culturais populares — canções, lendas, brinquedos e contos — , um caminho de conhecimentos.
Em uma entrevista em 25 de julho de 2015, no Rio de Janeiro — RJ, Isa falou
que suas primeiras gravuras não foram numeradas, pois nunca pensou que poderia passar de duas cópias. A humildade da artista é comovente. Ela disse que
“... eu não achava meus trabalhos interessantes, ou que alguém os compraria,
por isso, no começo eu nem me preocupava em numerá-las” (Isa Aderne, comunicação pessoal, 25 de julho de 2015, em Rio de Janeiro).

2. A xilogravura na vida da artista

Através de Goeldi, ela viu e sentiu a liberdade: um professor ensinando a técnica do entalhe, mas respeitando a expressão de cada aluno, fazendo de cada
aluno um artista. Lá estavam Rubens Gerchman, Antônio Dias e tantos outros.
À época, ela estava grávida e disse ao mestre Goeldi que no ano seguinte iria ser
sua aluna. Mas, ao procurá-lo depois de se matricular, soube que o mestre havia
falecido no dia anterior, numa quinta-feira (1961-02-16), após o carnaval. E, em
consequência disso, ela foi a primeira aluna de Adir Botelho.
Na Escola de Belas Artes, ela fazia os trabalhos sob sua orientação, mas em
casa, suas composições eram independentes. E assim, sem que Adir soubesse,
ela se inscreveu e foi aceita, em maio de 1961, no X Salão Nacional de Arte Moderna, no Rio de Janeiro.
Segundo Isa, por muitos anos Goeldi foi o seu ‘orientador espiritual’ (Isa
Aderne, comunicação pessoal, 3 de dezembro de 2010, em João Pessoa — PB).
“Admirava seus pretos e a expressividade dos traços com a influência do expressionismo alemão” (Isa Aderne, comunicação pessoal, 3 de dezembro de
2010, em João Pessoa — PB).
As gravuras de Isa sempre foram ligadas ao seu cotidiano, e a influência
de Goeldi foram se dissipando à medida que a artista começava a ter contato,
como professora da Escolinha de Arte do Brasil, no Rio de Janeiro (1964-68),
com Augusto Rodrigues, diretor-fundador da Escolinha. Ele era de Recife, e
antes mesmo da euforia nacionalista das décadas de 1960 e 1970, ele fez uma
exposição em 1947 do Mestre Vitalino, ceramista pernambucano, referência
brasileira.
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Aderne é uma madeira e Isa fala que quando comprava um pedaço de madeira
é como se comprasse um parente próximo, pois tem afinidade com a madeira: “qualquer uma... desde que sirva pra entalhar” (Isa Aderne, comunicação
pessoal, 25 de julho de 2015, em Rio de Janeiro). Diz que para ela é mais fácil
trabalhar em uma madeira do que com uma tela, uma vez que teve contato com
a madeira desde sua infância se expressando com ‘segurança e amor’ (Isa Aderne, comunicação pessoal, 25 de julho de 2015, em Rio de Janeiro), diz.
Em 1947 Isa estudou com Renina Katz para poder entrar na Escola de Belas
Artes. Quando entrou, fez modelo vivo com carvão, aulas de croquis, desenho à
mão livre, ‘trabalhos acadêmicos bastante rígidos’, segundo ela. E, logo deixou.
Volta em 1960 para a Escola e no último ano, já cansada daquele academicismo
e das rédeas para realizar qualquer trabalho, conheceu Goeldi (1895-1961).
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1. “Aderne é uma madeira... e Aderne é o nome de minha família”
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Figura 1 ∙ Isa Aderne, Procura-se um padroeiro, 1968.
Xilogravura em Preto e Branco, 34cm x 70cm. Coleção Isa
Aderne. Fotografia da autora.
Figura 2 ∙ Isa Aderne, Queremos chuva II, 1968. Xilogravura
em Preto e Branco, 18cm x 22cm. Coleção Isa Aderne.
Fotografia da autora.
Figura 3 ∙ Isa Aderne, Sofrimento de Cristo, 1968. Xilogravura
em Preto e Branco, 18cm x 22cm. Coleção Isa Aderne.
Fotografia da autora.

3. A obra: a gravura social e a gravura política

Isa começou a gravar em passos lentos, paralelamente às aulas com Edson Motta, Mário Barata, Abelardo Zaluar. Esses dois últimos foram perseguidos pela
ditadura militar. Sua gravura política só ‘chegou’ em 1968, logo depois que ela
desembarcou em Salto, no Uruguai (1968). Lá, Isa trabalhou com alunos ricos e
pobres. Mas foi com os pobres que ela viu a grande realidade. Viviam a época dos
Tupamaros. Aqueles alunos precisavam de tudo e procuravam principalmente a
liberdade. Expressavam-se com gravuras panfletárias, nas quais reivindicavam
o que necessitavam: “queremos escolas, queremos..., queremos liberdade, etc.”
(Isa Aderne, comunicação pessoal, 25 de julho de 2015, em Rio de Janeiro).
Sua experiência no Uruguai, somada ao convívio, no ambiente da Escolinha, com alunos dos mais diversos cantos do Nordeste, lhe levou a lembranças das suas origens, da sua infância. Isso se refletia no seu trabalho. Tanto que
sua amiga, e também gravadora Heloísa Pires Ferreira, disse: “Isa olhe, a sua
obra-prima é aquele ‘Santo Onofre’, todo rodeado de uma renda com mariposas” (Isa Aderne, comunicação pessoal, 25 de julho de 2015, em Rio de Janeiro). Eram lembranças das rendeiras nordestinas, e ela fazia aquelas rendas no
próprio entalhe. Era também a lembrança do seu desembarque no aeroporto
Santos Dumont, na sua volta ao Brasil, onde deparou-se com diversos cartazes
com ‘PROCURA-SE’ e as fotos dos procurados políticos, pois aqui, àquela época, também vivíamos uma ditadura militar. Por tudo isso, sua gravura que já era
voltada para o social, ganhou mais incrementos e passou a se apresentar com
acentuado tom político. Um exemplo dos muitos é a gravura da Figura 1.
É tanto que na sua obra ‘Procura-se um Padroeiro’, o Santo Onofre, que na
Bahia é o padroeiro das prostitutas, apresenta-se com figuras ao seu redor: de
frente e de perfil, exatamente como os cartazes que procuravam os contrários
ao regime militar se apresentavam. “A gravura ‘Procura-se’ fiz destinada às
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Isa sentia influencia também do cotidiano dos alunos que vinham de Olinda e de Recife, orgulhosos de suas culturas, a cultura nordestina. “Aquelas informações me remetiam as minhas origens... as coisas bonitas e as diferentes
que tinha visto quando menina. As vaquejadas, até a história de quando nós
fugimos de caminhão para o Ceará, porque o Lampião vinha para invadir o
nosso acampamento. Lembrança dos carimbos que eu fazia com casca de cajá
que enfeitava as capas dos meus cadernos ainda nos colégios das freiras... me
lembrava dos livrinhos de cordel e suas gravurinhas lindas, vendidos na feira e
que ficavam pendurados nas cordas” (Isa Aderne, comunicação pessoal, 3 de
dezembro de 2010, em João Pessoa — PB).
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pessoas comuns, nós todos que estávamos precisando de proteção, de auxílio,
porque estávamos todos vulneráveis” (Isa Aderne, comunicação pessoal, 25 de
julho de 2015, em Rio de Janeiro).
O tom político também aparece nas gravuras ‘Queremos chuva I’ (1968),
‘Queremos chuva II’ (1968), ‘Parem os ventos’ (1968). Dessa última, Isa fala:
“essa gravura foi feita na época da repressão... tinha o sentido de pararem aquelas repressões, e... tanto aquele vento do Nordeste, os rodamoinhos, que tem
muito a ver com a seca, como o vento político são ventos que trazem insegurança, trazem agressividade e mortes... significando: parem a censura, a dominação, parem as perseguições e as torturas, parem as mortes, parem de enganar
e tantos outros parem” (Isa Aderne, comunicação pessoal, 25 de julho de 2015,
em Rio de Janeiro).
A gravura ‘E agora José?’ (1968) é a obra que apresenta a miséria com as vacas
magras, a vegetação seca e urubus. As vacas famintas encaram o observador que
tem a nítida sensação de ser, a qualquer momento atacado por elas. Sobre a mesma, Carlos Drummond de Andrade escreveu à Isa: “Convivo agora com os bois
de Itabira, em grave e ritmada postura, perguntando (ou respondendo): E agora
José? Senti a força e o mistério das coisas que você soube comunicar no traço firme e sensível sobre a madeira” (Carta a Isa Aderne. Rio de Janeiro, 1971-02-22).
Uma gravura que depois mudou de nome, ou seja, ganhou um complemento
foi a ‘Queremos’. Todos perguntavam: queremos o que? E ela lembrou-se de
tudo que se juntava: os alunos uruguaios, os alunos nordestinos da Escolinha,
nós brasileiros que necessitávamos de liberdade em 1968, sua infância no nordeste e, assim, disse: “Queremos chuva, pois no nordeste, havia muita seca”
(Lisa Aderne, comunicação pessoal, 13 de maio de 2013, em Rio de Janeiro).
Título ‘camuflado’ para que a sua gravura não fosse censurada. Coisa bastante
natural naquele período brasileiro (Figura 2).
Nas nove gravuras do ‘Sofrimento de Cristo’, muitos acham que ela se inspirou no Cordel nordestino. Ela acredita que a principal inspiração foram os
trabalhos de Goeldi com todos aqueles pretos, depois as lembranças de sua vivência no Nordeste, aqueles livrinhos de cordel que via nas feiras, as vaquejadas e os cantadores... além dos contadores de histórias. No entanto, ela afirma
categórica que seu trabalho é mais elaborado que as xilogravuras do cordel, os
quais geralmente são trabalhos bem simplificados.
Isa fala que quando resolveu fazer as xilogravuras do ‘Sofrimento de Cristo’ não
pretendia fazer uma via-sacra, pois na via-sacra propriamente dita tem quatorze
passagens. Ela disse que começou a fazer uma por uma nas madeiras redondinhas, e cada cena sozinha, totalizando nove (Figura 3). Em todas elas, Isa colocou
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um cachorro, que era a sua cachorra Queen, que vivia junto dela sempre. O Cristo
vestido com uma roupa que o deixou parecido com os homens que carregavam
as cruzes lá no interior do Nordeste, fazendo os pagamentos de suas promessas.

Quanto ao seu processo criativo, Isa diz que: “não faço nada assim muito planejado, mas sempre tenho perto, dentro da bolsa, lápis e papel” (Isa Aderne,
comunicação pessoal, 25 de julho de 2015, em Rio de Janeiro). Segundo a artista,
quando ela vê algo que a toca, ela desenha. Quando chega em casa, tranquila,
se aquilo realmente serve, vira rapidamente uma gravura, se não, ela guarda ou
às vezes destrói. Quando se encontra só, ela, muitas vezes, escreve e, se aquilo
valer a pena, um dia, vira trabalho e ela entalha. Seu processo de criação dialoga permanentemente com a sua vida. Ela diz que: “agrido a madeira para fugir
das agressões da vida” (Lisa Aderne, comunicação pessoal, 13 de maio de 2013,
em Rio de Janeiro). Foi o caso da gravura ‘Meu crochê’. Primeiro veio a doença
do marido. Ele internado no hospital, ela ficava só em casa durante as noites e
numa dessas noites ela escreveu a história e depois entalhou quase um autorretrato: ela na cadeira de balanço, fazendo o seu crochê.
Conclusão

Inúmeras são as gravuras que a artista Isa Aderne Vieira entalhou. Entretanto, as
gravuras que destaco no presente artigo estão entrecruzadas pelo debate sobre
a liberdade, a política e o social. Toda a obra de Isa possui traços expressionistas
e nos remete a um repertório de tradição nordestina com códigos de expressão
sertanejas. Com um trabalho contemporâneo, ela apresenta a tradição do povo
nordestino-sertanejo e assim, desmonta o ar de superioridade da gravura urbana
sobre a popular. Com isso nos oferece uma obra contemporânea que é o retrato
do hoje a partir de sua própria vida. Ela finaliza uma das entrevistas dizendo que:
“para mim a gravura é vida e, se ainda estou viva é porque estou fazendo gravura”
(Isa Aderne, comunicação pessoal, 25 de julho de 2015, em Rio de Janeiro).

Referências
Burke, Peter (1989) Cultura Popular na Idade
Moderna. São Paulo: Companhia
das Letras.
Ferreira, Heloísa Pires et al. (Org.) (1996)

Gravura Brasileira Hoje: depoimentos.
Rio de Janeiro: Oficina de Gravura
SESC Tijuca.
Laudanna, Mayra (2001) Entrevista de Artista:
Isa Aderne. Cotia - SP: Ateliê Editorial.

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

4. O processo criativo

448
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

O processo fotográfico
e o tempo na Série
Morandi, de Fábio Del Re
Time and photographic process in the Morandi
series, from Fábio Del Re

LUÍSA MARTINS WAETGE KIEFER*
Artigo completo submetido a 30 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*Brasil, pesquisadora, curadora e escritora na área de artes visuais. Graduada em Jornalismo,
Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(FAMECOS/PUCRS); Mestre em História, Teoria e Crítica de Arte, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Programa de Pós-Graduação em Ares Visuais, Grupo de
Pesquisa do CNPq Percursos da fotografia na arte. Rua Senhor dos Passos, 248. Porto Alegre/ RS, CEP 90020-180, Brasil.
E-mail: luisa@kiefer.com.br

Resumo: Neste artigo levanto algumas ques-

Abstract: In this article I raise certain questions

tões acerca da fotografia contemporânea a
partir do conjunto de fotografias intitulado
Série Morandi, de Fabio Del Re. Tais obras
foram apresentadas em exposição individual
homônima, realizada em 2015, da qual realizei
a curadoria de maneira compartilhada com o
artista. O processo de organização da mostra é
aqui trazido como parte importante para pensar e apreender o fazer do artista.
Palavras-chave: Fotografia / Arte contemporânea / Curadoria.

about contemporary photography having as a
starting point the set of photographs entitled Série
Morandi, by Fabio Del Re. Such works were presented at the homonymous solo exhibition, held
in 2015, which I did the curating side by side with
the artist. The process of organizing the show is
brought here as fundamental to learn about the
artist process.
Keywords: Photography / Contemporary Art /
Curatorship.

1. Curadoria compartilhada: troca mútua

Realizar uma exposição de Del Re era um desejo antigo. Era uma provocação
feita ao artista periodicamente. Em maio de 2014, finalmente veio um “sim” e
tratei de conseguir um local para abrigar a exposição. O Espaço Cultural ESPM-Sul, uma galeria localizada dentro da Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre, acolheu a proposta com entusiasmo e agendamos a data
para o segundo semestre do ano seguinte, 2015. Tínhamos tempo suficiente
para pensar e produzir a mostra.
A definição de uma data e de um lugar são importantes para uma série de
decisões, práticas e subjetivas, tanto do ponto de vista da produção do artista,
quanto decisões compartilhadas durante o processo curatorial, por exemplo, a
escolha das obras, a definição dos tamanhos e das molduras e a disposição das
obras no espaço.
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O presente artigo trata da relação da fotografia na arte contemporânea a partir
de alguns aspectos da obra do fotógrafo Fábio Del Re. Utilizo, mais especificamente, o conjunto de trabalhos apresentados em sua exposição individual, intitulada Série Morandi (Figura 1), realizada no Espaço Cultural ESPM, em Porto
Alegre, Brasil, de outubro de 2015 a janeiro de 2016, da qual tive a oportunidade
de realizar a curadoria junto ao artista.
O método de trabalho proposto, ao longo de um ano, foi o de estabelecermos uma troca contínua de ideias para dar sentido à exposição. Neste período,
conversarmos sobre as obras e o recorte que faríamos. Pude questionar, indagar
e aprender sobre sua técnica e o seu fazer enquanto pensávamos sobre a mostra. Pretendo relatar aqui o que aprendi sobre o processo artístico e fotográfico do artista, e a experiência desta curadoria compartilhada, construída lado a
lado com o artista.
Fabio Del Re é fotógrafo brasileiro, nascido em Porto Alegre, em 1960,
onde, hoje, vive e trabalha. Realizou seus estudos de fotografia em Boston, na
New England School of Photography, entre 1988 e 1989, onde recebeu os prêmios
School Honors e Honors in Black and White. Lá desenvolveu o amor pelo processo
fotográfico, pelas horas de laboratório e pela fotografia em preto e branco. Atua
como fotógrafo profissional paralelamente ao desenvolvimento de sua pesquisa autoral. Del Re tornou-se conhecido no meio artístico porto-alegrense sobretudo por fotografar a obra de outros artistas e exposições para a publicação de
catálogos e livros. A exposição Série Morandi, realizada em 2015, foi a primeira
individual do artista realizada nos últimos 10 anos.
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Figura 1 ∙ Vista panorâmica da exposição Série Morandi, de
Fábio Del Re, no Espaço Cultural ESPM. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Fotografias que compõem a Série Morandi, de Fábio
Del Re. Impressão mineral sobre papel de algodão. Dimensões
variáveis. Fonte: Fabio Del Re.

451
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Figura 3 ∙ Fotografia que compõem a Série Morandi,
de Fábio Del Re. Impressão mineral sobre papel de algodão.
Fonte: Fabio Del Re.
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A primeira escolha que fizemos juntos, depois de olhar muitos trabalhos, foi
que a exposição reuniria fotografias de um mesmo conjunto. Durante alguns
meses nos encontramos quase semanalmente. Vimos trabalhos, discutimos
ideias. O Fabio mostrava, eu perguntava. Indagava com perguntas objetivas,
quase ingênuas — “mas como tu chegaste a esse resultado? Esse detalhe é por
conta de um longo tempo de exposição do filme ou não? O filme era novo ou
estava vencido?” –, e outras mais complexas, subjetivas — “o que te interessa,
o que tu buscas criando estas imagens? Aonde tu queres chegar?”. É essa troca
que gosto de chamar de curadoria compartilhada. É quando compreendo que
o processo de montar uma exposição se realiza de forma plena. Entendo que
seja fundamental acompanhar de perto o trabalho do artista, dialogar continuamente ao longo do processo, para aí sim conseguir compreender a sua obra.
Del Re teria fotografias suficientes para abordarmos diversos aspectos da
sua pesquisa, mas a Série Morandi, além de ser o seu trabalho mais recente e em
desenvolvimento, me atraía muito pela sua poética e pelo seu fazer, que condensa uma complexidade de camadas, misturadas entre processos analógicos
e técnicas digitais, o que me apontava também para a possibilidade de discutir
a fotografia contemporânea. Assim, decidimos que o espaço seria dedicado a
este conjunto de fotografias, que falam sobre como o objeto se torna imagem
e levantam questões importantes e pertinentes, no atual cenário, para pensarmos a fotografia na arte contemporânea.
2. Série Morandi

Neste conjunto de trabalhos, Del Re partiu de um ponto concreto e, ao mesmo
tempo, subjetivo: queria chegar a uma imagem que traduzisse a sensação que
sentiu ao ver as pinturas de Giorgio Morandi, em 2012, na exposição Giorgio Morandi no Brasil, realizada na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre.
Não era exatamente a ideia de natureza morta que lhe interessava, mas sim
as questões colocadas pela pintura de Morandi: a relação objeto e fundo, o volume discreto, as camadas de tinta, a presença da manualidade. Uma pintura
calma, de cores quietas, que parece se distender no tempo ou, ainda, ocupar
um outro tempo. É uma pintura que persiste em nossa memória de uma forma
silenciosa. Arrebatadora, mas familiar, como se sempre estivesse por ali.
Desse sentimento subjetivo nasceu o primeiro Morandi de Del Re, em 2013.
Como coloquei anteriormente, nos trabalhos que compõem essa série, fotografia
analógica e fotografia digital estão imbricadas. Jogam também com outras técnicas,
como a sobreposição de negativos, a dupla exposição e o refotografar. São camadas
que, como na pintura, justapostas, constroem o resultado poético final (Figura 2).

O procedimento para materializar a imagem consiste em uma sequência de decisões: onde começar a primeira pincelada? E em que direção? Em que longitude? De que cor? Etc. E, uma vez decididas estas questões, será preciso pensar a
segunda pincelada com o mesmo repertório de opções, e assim sucessivamente.
O que interessa destacar nesse sistema é que a imagem é construída mediante
uma articulação de signos ou unidades gráficas elementares, pinceladas, e que o
processo pode ser equiparado a uma concatenação de intervenções pontuais. (...)
A imagem digital recupera esse tipo de situação: de novo podemos agir sobre os
componentes mais básicos da imagem, que se estrutura agora em uma retícula
de pixels, modificáveis e combináveis entre si. De novo a formação da imagem
aparece como um encadeamento de decisões. Pode-se afirmar, portanto, que no
essencial imagem pictórica e imagem digital são idênticas. Variam o modus operandi técnico, o instrumental, os aparelhos, mas, repito, sua natureza estrutural é
a mesma. (Fontcuberta, 2012: 64)

Nesse sentido, Del Re utiliza o imbricamento das técnicas a seu favor: a fotografia analógica como suporte primeiro; o fazer manual como parte do processo — por
exemplo, ao trabalhar em cima do próprio negativo ou sobrepor negativos distintos —;
e as técnicas digitais utilizadas para fotografar ou digitalizar a película, transformá-la
em negativo e mesmo para fechar o arquivo da obra pronta. A fotografia na parede da
galeria é uma impressão em pigmento mineral sobre papel de algodão. Ainda assim, do
início ao fim, é, para Del Re, fotografia.
Nesse cruzamento de técnicas persiste, ainda, o que é característico da fotografia
antes dos tempos digitais: o tempo — tempo de captura, tempo de revelação, tempo de
construção da obra, tempo de produção.
Voltando a Fontcuberta, o autor fala sobre uma certa melancolia de quem um dia
trabalhou com a fotografia analógica: “a fotografia fotoquímica tradicional impunha
um tempo, um intervalo angustiante entre o clique e a experiência consumada da imagem e, durante esse adiamento, intervinha a projeção da ilusão e do desejo. Isso desaparece com a velocidade.” (Fontcuberta, 2012: 35) Novamente, Del Re recupera esse
tempo ao unir os processos e os meios, e o distende através das complexas camadas que
compõem suas imagens.
Nas fotografias expostas, cerca de 15, os objetos, cotidianos e íntimos, formam diferentes configurações, que nem sempre se revelam ao primeiro olhar. Em alguns momentos o volume aparece claramente. Em outros, a imagem se condensa em um plano
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A partir disso podemos pensar em como, ao utilizar o processo analógico juntamente ao digital, e ao trabalhar e retrabalhar a imagem, Del Re propõe o processo fotográfico em si como suporte e instrumento, indo ao encontro, e acrescentando novos
caminhos, ao que propõe o fotógrafo catalão Joan Fontcuberta acerca da relação entre
imagem pictórica e imagem digital:

454
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

chapado no papel (Figura 3). Negativo e positivo se complementam e dão as características da imagem fotográfica. A escala de algumas fotografias provoca estranhamento;
outras, pequenas e delicadas, nos remetem diretamente para o universo mais íntimo,
próprio da nossa relação com estes objetos. Algumas marcas, que impregnaram os cristais de sal de prata do filme vencido, se repetem. Em todas as fotos dessa série, Fabio
deixa um indício do processo de sua criação. Com atenção, podemos perceber como o
objeto começa a se tornar uma fotografia e que caminhos o fotógrafo percorre.
3. Fotografia na arte contemporânea

Talvez possamos aproximar o fazer de Del Re ao que Fontcuberta (2012: 62)
chama de pós-fotografia. “A fotografia eletrônica não constitui uma simples
transformação da fotografia fotoquímica, mas introduz toda uma nova categoria de imagens que já devem ser consideradas ‘pós-fotográficas’.” Ainda assim,
arrisco dizer que suas fotografias talvez apontem para mais um caminho para
se pensar a fotografia hoje, onde um termo como meta-fotografia cairia melhor.
Philippe Dubois (2003: 4), assinala que “A imagem é um complexo, e é
essa complexidade que coloca questões.” Uma meta-fotografia pressupõe
uma reflexão sobre a própria fotografia. Uma obra que no seu fazer questiona
a complexidade do seu próprio fazer e de suas ferramentas. Seria, então, uma
fotografia que não nega o passado histórico do meio e também não assume plenamente a fotografia digital, os tempos eletrônicos. Não toma uma no lugar da
outra, mas sim permanece entre uma e outra; reflete sobre e questiona ambas
as posturas. De acordo com Antonio Fatorelli (2013: 89) colocar questões “significa evidenciar as temporalidades múltiplas das imagens, reconhecer as várias
formas do fotográfico, associadas ao tempo complexo e heterogêneo.” Como
tentei demonstrar, com sua Série Morandi, Del Re questiona também o tempo:
desafia o cotidiano ao convidar o espectador à contemplação quando tudo gira
velozmente e desafia o tempo da imagem do seu fazer ao perdurar na memória
de quem frui a sua obra.
Conclusão

Através do processo de curadoria compartilhada com o artista, da convivência e dos
diálogos constantes e contínuos, a construção desta exposição acabou por expandir
minha pesquisa. Estar do lado de cá, de quem pensa a partir dos artistas e das obras, e
poder travar um diálogo profícuo com Del Re revelou-se como um prazeroso processo
de aprendizagem.
Como vimos, através de suas fotografias, Del Re transforma os objetos em imagens
que se distendem no tempo. Com suas camadas, fala sobre a subjetividade do olhar, da
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necessidade do tempo de contemplação, do tempo de atenção para perceber e aprender
sobre o seu próprio processo. Ao sobrepô-las, em um meticuloso e cuidadoso processo
artístico e fotográfico, nos apresenta novos caminhos, quiçá sugerindo-nos uma meta-fotografia e desafiando-nos, assim, a encontrar novos percursos para pensar a fotografia contemporânea.
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Abstract: This article is about contemporary

contemporânea, cujos limites são diluídos nas
relações que se estabelecem entre procedimentos e suportes, bem como na exploração
de outros sentidos, e não apenas na apreciação
por meio da interpretação da visão. Aborda proposições poéticas das artistas brasileiras Isabel
Sommer e Lucimar Bello, que provocam experiências estéticas com os sentidos do olfato
e do gosto, gerando novos diálogos com a arte.
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art matters, whose limits are diluted in the relations that are established between procedures and
form, as well as in the exploitation of other senses,
and not only in the appraisal done through vision
interpretation. It approaches poetic propositions
of Brazilian artists Isabel Sommer and Lucimar
Bello, that provoque aesthetic experiences through
the senses of smell and taste, generating new dialogues with art.
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Na arte contemporânea, determinadas proposições interagem na fronteira entre o que compõe acúmulos e hábitos cotidianos e o que pode ser considerado
uma experiência estética. Materiais e suportes convencionais da arte são substituídos por ações que aguçam, para além da visão contemplativa, os sentidos do
olfato e do gosto evocando memórias, lembranças e outras partilhas sensíveis.
Neste estudo, enfocamos proposições de duas artistas brasileiras sobre
cujos trabalhos, mesmo tendo distintos percursos e processos de criação, procuramos tecer algumas aproximações.
A artista visual Isabel Sommer (1964), reside na cidade de Esteio, RS, é graduada em Artes Visuais, (2009) e pós-graduada em Pintura, Gravura e Processos Híbridos, Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RS, (2011). Desenvolve a
sua pesquisa por meio de diferentes linguagens artísticas e suportes, bem como
realiza intervenções artísticas em espaços urbanos, interagindo diretamente
com o transeunte da cidade. Participa de exposições coletivas e realiza exposições individuais em diversos espaços e instituições culturais.
A artista visual Lucimar Bello (1946), vive em São Paulo, SP, é graduada em
Belas Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, (1970), tem doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo (1993). É pós-doutora no Núcleo
de Estudos da Subjetividade, PUC/SP (2008). Realiza exposições individuais e
coletivas no Brasil e em diversos outros países. Sua pesquisa em Artes Visuais
envolve processos de criação em arte contemporânea, arte e seu ensino, arte e
comunidades.
A intenção de abordarmos experiências estéticas de Sommer e Bello, vem de
encontro com um dos eixos conceituais que tratou da questão do envolvimento dos sentidos, proposto pelo Curador-Chefe e historiador Gaudêncio Fidelis,
na 10ª Bienal do Mercosul, 2015, em Porto Alegre, RS/Brasil (Fundação Bienal,
2015). Essa exposição internacional teve como temática geral “Mensagens de
uma nova América”, que foi subdividida em quatro campos conceituais, com
o intuito de sinalizar o significado cultural e artístico da produção contemporânea. Considerou o substrato histórico da arte, apresentando obras canônicas
e não canônicas, as quais propunham mostrar um amplo percurso histórico e
suas possíveis conexões com produções e manifestações artísticas atuais.
Um dos eixos temáticos dessa Bienal, denominado “A Insurgência dos Sentidos”, explorou outros meios de apreciar a arte, isto é, propôs ir além do olhar
interpretativo e absoluto atribuído exclusivamente à visão. Para Fidelis, (2015)
ao instigar o olfato do público, abandona-se o “regime do ocularcentrismo” e
abre-se um outro campo de alternativas para o engajamento de outros sentidos
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na realização de estratégias curatoriais para a produção artística — diferente
daquela baseada na visão, com sua perspectiva excludente e discriminatória.
Mencionamos o artista Hélio Oiticica (1937-1980), por exemplo, de quem
havia trabalhos na Bienal, como a obra Tropicália, que visa aguçar os sentidos
do espectador. A obra é um labirinto construído com uma arquitetura improvisada, semelhante às favelas, um cenário tropical com plantas características
e araras. O público caminha descalço, pisando em areia, brita, água, experimentando sensações táteis. Tais proposições criativas fazem referência ao experimental como uma possibilidade de explorar algo desconhecido, ou como o
próprio artista refletia: “acham-se coisas que se veem todos os dias mas que jamais pensávamos procurar. É a procura do mesmo na coisa [...].” (Oiticica, apud
Fervenza, 2012: 56). Assim como os Penetráveis de Oiticica, entre outras obras,
a práxis artística é, igualmente, dilatada pelas vivências sensoriais com o corpo
do participante, propostas por Lygia Clark (1920-1988), gerando novos questionamentos em relação aos dispositivos normativos dos meios e materiais da arte.
Entendemos que, numa mostra de arte de envergadura internacional, por
exemplo, são sinalizados recortes de possibilidades estéticas que instigam estranhamentos e outras percepções, colocando em curso vivências cotidianas
que podem ser reordenadas poeticamente. Sob esse aspecto, identificamos singularidades nas práticas artísticas de Isabel Sommer e Lucimar Bello que suscitam memórias e lembranças por meio de experiências com os outros sentidos,
gerando novos diálogos poéticos com a arte contemporânea.
1. Proposições olfatórias e gustativas
1.1 Acúmulos reordenados no espaço expositivo de Isabel Sommer

As distintas interlocuções estéticas presentes no contexto da arte atual são desdobradas e experienciadas pela artista Isabel Sommer que, em suas proposições
criativas, busca um novo sentido para os excessos e os acúmulos produzidos
pela sociedade de consumo. Atenta aos resíduos e materiais encontrados no cotidiano, Sommer recolhe, interfere, transforma e reestrutura determinados objetos para reconfigurá-los como objetos artísticos, como “objetos pensantes que
promovem o alargamento do conceito de arte” (D’Angelo, 2012: 105) (Figura 1).
A artista, no ato de escolher, recolher e acumular objetos, aproxima-se do
bricoleur que, segundo o antropólogo Lévi-Strauss (1976), coleta materiais e resíduos que podem ser reaproveitados algum dia. Para a obra denominada Acúmulos, exposta na Pinacoteca da Feevale, (2015), Sommer, apropria-se da estrutura de um simples sachê de chá, utilizado diariamente, modifica seu formato
para uma dimensão maior (35 x 26 cm) e o reproduz 400 vezes. Esses inúmeros
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Figura 1 ∙ Isabel Sommer, Acúmulos, 2015 (Instalação)
Exposição realizada na Pinacoteca Feevale, Novo Hamburgo,
RS, Brasil. Fonte: cortesia da artista.
Figura 2 ∙ Isabel Sommer Acúmulos, 2015 (detalhe)
Exposição realizada na Pinacoteca Feevale, Novo Hamburgo,
RS, Brasil. Fonte: cortesia da artista.
Figura 3 ∙ Isabel Sommer Acúmulos, 2015 (detalhe)
Exposição realizada na Pinacoteca Feevale, Novo Hamburgo,
RS, Brasil. Fonte: cortesia da artista.
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Figura 4 ∙ Lucimar Bello, Desenhos de Comer
2015. Bello (2015).
Figura 5 ∙ Lucimar Bello, Desenhos de Comer
2015. Fonte: Bello (2015).
Figura 6 ∙ Lucimar Bello, Desenhos de Comer
2015. Fonte: Bello (2015).

1.2. Desenhos de comer de Lucimar Bello

As proposições criativas de Lucimar Bello envolvem a produção de sentidos
a partir da utilização de outras práticas artísticas que instigam e redimensionam a participação do espectador que passa a fazer parte de ações que compartilham experiências e que vão para além da arte. Tais práticas artísticas, no
entendimento de Rancière (2009: 17), “são maneiras de fazer que intervêm nas
maneiras de ser e formas de visibilidade”, recolocando em causa a questão da
partilha sensível, como uma possibilidade de abrir discussões estéticas.
Os Desenhos de Comer, fazem parte das investigações poéticas de Lucimar
Bello que são ações criativas, realizadas desde 2009, com pessoas e comunidades de diferentes lugares feitas por meio de experimentações gustativas. Neste
trabalho, a artista percorre a cidade local, onde vai realizar a ação, para adquirir
pequenas coisas comestíveis que são reorganizadas sobre uma mesa, formando desenhos muito singulares. Ao mesmo tempo, veste-se, em algumas ações,
como um chef de cozinha que, de certa maneira, também são performances,
pois a artista convida os participantes a sentarem à mesa. Iniciam-se a interação de conversas, percepções, afetos e sensações em relação aos hábitos cotidianos de comer, os quais, diante do mundo apressado de hoje, na maioria das
vezes, não são mais saboreados (Figura 4, Figura 5 e Figura 6).

461
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

sachês são pigmentados com terra, café e distintos chás, ao mesmo tempo em
que são preenchidos e aromatizados com alfafa e hortelã. Ao serem reordenados e suspensos em varais nas paredes do espaço expositivo, os objetos são deslocados da função original para o qual foram produzidos (Figura 2 e Figura 3).
O espectador, ao adentrar a exposição, é absorvido pela repetição desses
inúmeros objetos mas é, simultaneamente, afetado pelos cheiros misturados
que impregnam todo o ambiente. Ao sentir o odor de alfafa e hortelã dos sachês,
o espectador testemunha, talvez, “a existência de certa relação do pensamento com o não-pensamento, de certa presença do pensamento na materialidade
sensível, do involuntário no pensamento consciente e do sentido no insignificante” (Rancière, 2009: 11). Sentidos mudos são potencializados e evocam outros lugares, cujas estruturas sensíveis movem-se numa espécie de arquitetura
de sentidos. Os cheiros remetem às lembranças de vivências, pois elementos
terra e ar estão presentes neste trabalho na medida em que incorpora manchas
de café, terra e chás nos sachês objetos. E, na tentativa de identificar a origem
destes cheiros, entram em curso lembranças e memórias e, talvez, nesse experienciar subjetivo, algo possa ser transformado, algo que remeta a outras partilhas sensíveis (Rancière, 2009).
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Para a artista, o projeto contínuo do comer e o saborear, implicam em colocar o participante em operação reflexiva com o seu próprio corpo, sinalizando
que a existência deve ser interpretada “pelo pensamento e pelas experimentações também gustativas” (Bello, 2013). Sob esse aspecto, traz à tona “o irrepresentável que desconcerta o pensamento” (Bello, 2013), com vivências sensíveis
que propiciam contatos e trocas de percepções e sentidos entre os participantes.
As convivências participativas proporcionadas pela artista em diferentes locais, promovem experiências diretas com hábitos cotidianos que refletem também a diversidade cultural de cada lugar onde são realizadas as ações. Bello
menciona Jacques Rancière (2009: 11) que fala sobre a ‘fábrica do sensível’, e
considera “os atos estéticos como configurações da experiência, que ensejam
novos modos do sentir e induzem novas formas de subjetivação política”. Nesse
contexto, os acontecimentos gustativos, igualmente implicam no compartilhar
coletivo de experiências que podem sinalizar sensibilidades, afetos e ser tocadas por meio da arte.
Conclusão

Nas obras de ambas artistas, o espectador é convocado a instaurar novos sentidos e, nessa ação, participa de operações que buscam articular a partilha sensível com o outro. Essas articulações geram significados que suscitam algo que
vai além da racionalidade e da sensibilidade, e nos leva a interrogar a vida e
nossa própria história. O exercício experimental da arte e seu entrelaçamento
ao cotidiano da vida, mostram que a arte não se direciona apenas ao olhar, mas,
enfatiza o processo vivencial.
O deslocamento das fronteiras e as contaminações da arte, em seus modos
de transformar e pensar, provocam o redimensionamento da arte como objeto,
valorizando-se o processo de criação em suas possibilidades de relacionar visibilidades do fazer. São entrelaçadas certezas e incertezas em ações que evocam
sentidos outros como detectamos nas práticas estéticas de Sommer e Bello.
Isabel Sommer, em Acúmulos, traz à tona cheiros, que podem remeter à redescoberta de memórias e lembranças de algo vivenciado ou, ao contrário, experienciar algo ainda não vivenciado. Já Lucimar Bello, em Desenhos de Comer,
busca ressignificar pequenos gestos cotidianos, como o pegar coisas mínimas
para comer e levar à boca. A operação estética entre gostos, cheiros, sabores
doces e amargos evoca relações éticas, políticas e culturais, bem como suscita
pensamentos, olhares, sensibilidades e narrativas que revelam rituais em seus
múltiplos sentidos.
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Resumen: El artículo propone una aproxima-

Abstract: The article proposes an approach to

ción a Las Muertes Chiquitas (México, 20062009) de Mireia Sallarès. En este proyecto, la
artista interroga a una treintena de mujeres
residentes en México a cerca del orgasmo. La
obra se basa en la palabra, el testimonio y la
indagación; una palabra concedida al otro o
colectivo de mujeres mexicanas, cuyos testimonios nos interpelan sobre el placer y sus
reversos, la violencia y la muerte, y que, en
última instancia, nos impelen a proseguir la
indagación, iniciada por Sallarès, sobre la situación de la mujer en la contemporaneidad
y, en particular, sobre los intersticios entre
los orgasmos y los feminicidios.
Palabras clave: investigación artística / intervenciones / diversidad testimonial / vida
vivida / violencia contra las mujeres / Las
Muertes Chiquitas / Mireia Sallarès.

Little Deaths (Mexico, 2006-2009) of Mireia Sallarès. In this project, the artist questions about
thirty women who live in Mexico to close to orgasm. The work is based on the word, witness,
and the inquiry. He gives the word another or
collective of Mexican women, whose testimonies
we challenge about the pleasure and its reverse,
violence and death, and which, ultimately, drive
us to continue the investigation, initiated by
Sallarès, on the situation of women in the contemporary world and, in particular, about the
interstices between orgasms and femicides.
Keywords: artistic research / interventions /
testimonial diversity / lived life / violence against
women / Little Deaths / Mireia Sallarès.
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Mireia Sallarès (n. Barcelona, 1973) es una artista visual, licenciada en Bellas
Artes por la Universitat de Barcelona (1997) y con estudios en cine y vídeo en
la New School University y en la Film & Video Arts de New York (2001-2003).
Trabaja como realizadora freelance y en la actualidad colabora con el MACBA en
la producción de un fondo documental de entrevistas a artistas.
M. Sallarès vive en tránsito entre Barcelona y otras ciudades y ha llevado a
cabo la mayoría de sus proyectos artísticos en territorio extranjero. Entre ellos
destacan: Le camión de Zahida, conversations aprés le paradís perdu (Francia,
2002-05), Mi visado de Modelo I- II (EEUU, 2003-05), Las Muertes Chiquitas
(México, 2006-09), Monumento a las 7 Cabronas e Invisibles de Tepito (Ciudad de
Mèxico, 2010). Se escapó desnuda, un proyecto sobre la verdad (Caracas, 2011-12)
o Joan, Jill Godmilow [What Godmilow Taught] (NY- BCN 2013-14). La condición
de extranjería es un registro indispensable en su trabajo: “todos somos extranjeros – dice la artista. Es la condición existencial inherente a nuestros tiempos,
común a todos nosotros, porque todos nos hemos sentido en algún momento
extraños o extranjeros en nuestro propio país, ciudad, familia, cuerpo, género o
ideas” (Sallarès, 2015: 61). La circunstancia de extranjería le ayuda a no olvidar
una de las máximas identitarias: nunca se es, sino que siempre se está siendo. Y la
ubica en un lugar de vulnerabilidad y fortaleza a un tiempo, desde el que relacionarse con el otro a la hora de acometer sus propuestas, trabajos que muy bien
podrían entenderse como el material para un gran archivo de historias de vida
vivida. “Lo que es verdaderamente monumental –continua Sallarès – es la vida
vivida, la UNESCO debería declararla Patrimonio de la Humanidad” (Sallarès,
Dossier de obra reciente)
El presente artículo versa sobre Las Muertes Chiquitas (2006-09), un proyecto
complejo y extenso, cuya nueva presentación pública lo redimensiona. Se ha
escrito mucho sobre él. Sólo su versión impresa (Sallarès, Las Muertes Chiquitas,
Barcelona: Blume, 2009) incluye varios escritos de diversas autoras, de Maite
Larruri, Beatriz Preciado y Laura González, entre otras. Por ello y porque Sallarès
ha explicado, en repetidas ocasiones, que el proyecto se basa en la palabra, el testimonio y la indagación (Sallarès, 2009: 275), es por lo que la autora este texto se
remite a la voz de la artista, y propone una revisión de Las Muertes chiquitas justamente a partir de las palabras que lo componen, una palabra concedida al otro o
colectivo de mujeres mexicanas, cuyos testimonios nos interpelan sobre el placer
y sus reversos, la violencia y la muerte, y que, en última instancia, nos impelen
a proseguir la indagación (–intento de averiguar), iniciada por Sallarès, sobre la
situación de la mujer en la contemporaneidad y, en particular, sobre los intersticios entre los orgasmos y los feminicidios (Figura 1).
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Entre 2006 y 2009, Sallarès mantiene una serie de conversaciones y/o
encuentros con una treintena de mujeres residentes en distintos enclaves de la
geografía mexicana, de realidades y profesiones diversas (ex religiosas, guerrilleras, historiadoras, profesoras, prostitutas, ricas, pobres, jóvenes y ancianas) y
entre las que Sallarès se cuenta como una más. Las conversaciones giran en torno
a la muerte chiquita, expresión popular que en México se emplea para designar el
orgasmo sexual femenino, así como el momento previo al vómito. De la muerte
chiquita habla también una célebre canción mexicana: dame la muerte chiquita/
dame la muerte, pequeña/ y así tal vez en tus brazos/ alcanzaré la gracia plena.
Una de las mujeres participantes, Astrid (prófuga de Ciencias Políticas, actriz y
cantante) la incluye en sus espectáculos “¡porque cuando tienes un orgasmo –
dice– sientes que te vas, no que te vienes! Es algo inenarrable, hay una desconexión de este mundo. Y aunque para lograrlo tienen que participar la mente y el
cuerpo, cuando lo logras no hay ni mente ni cuerpo: hay otra cosa. Un instante…”
(Sallarès, 2009: 113)
Pero quizás la acepción de orgasmo que prevalece en el proyecto es la enunciada por otra de las participantes, Mariana: “El orgasmo es distinto para cada
quien, pero para todos no es solamente la culminación del placer; es la capacidad
de abrir la compuerta del perdón, la aceptación y la vida. Tiene que ver con lo que
somos, quién creemos que somos, y lo que nos han hecho ser…” (Sallarès, 2009:
11). La artista se sirve, por tanto, de la pequeña muerte como pretexto para dialogar con todas y cada mujer a cerca del deseo y el placer, así como sobre el dolor,
la violencia y la muerte, a fin de confeccionar un documento coral único sobre la
condición socio-política de la mujer de hoy en México.
En el epicentro de este proyecto se sitúa el film documental Little Deaths (Las
Muertes Chiquitas), 2009. La propia Sallarès abre el largometraje, con el relato de
su particular relación con el placer y la violencia: “Tuve mi primer orgasmo a los
27 año de edad. Llegué a pensar que nunca podría tenerlos… Nunca he sido víctima de una violencia psíquica o física demasiado grande, pero siempre he tenido
miedo a ser violentada y la violencia que sufren otras mujeres la he sentido como
propia” (Sallarès, 2009: 277). A continuación se suceden una serie de planos fijos
de rostros y voces de mujeres (Figura 2). Los más diversos asuntos relativos al
devenir mujer se ensartan unos tras otros. La madre de Lluvia, otra participante,
que trabajó durante mucho tiempo con mujeres indígenas, le dijo a la artista una
vez, que ella, lo mismo que aquellas, “también sabía bordar, porque este proyecto
era tejer e hilar entre mujeres para hacer algo más grande” (Sallarès, 2009: 183).
En una segunda fase de la obra, como una manera distinta de co-memoración
(Sallarès, 2009: 192), la artista lleva a cabo una serie de intervenciones y retratos

467
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Figura 1 ∙ Mireia Sallarès, Las Muertes Chiquitas, 2009.
Dibujo 21×29,7 cm. Fuente: Sallarès (2009: 5).
Figura 2 ∙ Seis fotogramas del film de Mireia Sallarès Little
Deaths [Las Muertes Chiquitas] 2009 (digital video, color,
sonido, 286 minutos). Sallarès aparece en el primer fotograma
de la izquierda. Fuente: Isa (2014).
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de las mujeres junto a un anuncio luminoso de neón construido ad hoc, con la
expresión Las Muertes Chiquitas. Los escenarios de las fotografías se corresponden con los lugares de las entrevistas y funcionan, en este caso, como equivalentes simbólicos del orgasmo enunciado por el neón: son las causas y/o logros
personales de cada mujer (Figura 3, Figura 4, Figura 6). Así y por poner algunos
ejemplos, Carmen, ex prostituta, se fotografía en los Jardines Torres Quintero del
barrio de Tepito de DF, frente a la Casa Xochiquetzal, residencia y casa comunitaria para ex trabajadoras sexuales ancianas, que dirige cuando tiene lugar su
encuentro con Sallarès. Doña José se retrata en el predio donde la organización
indígena que ella lidera, la Organización Mazahua José Antonio Pueblo Nuevo
AC, construye bloques de viviendas de protección social, en el Centro Histórico
de DF. Doña Chelo, maltratada durante su infancia y vendida a los quince años
a un hombre con el que tiene nueve hijos, se fotografía en el patio de su único
hogar, el que tuvo que abandonar tras su divorcio y al que finalmente regresa al
cabo del tiempo, en el barrio de Tepito también. O Malú, que lo hace en el área
llamada Cristo Negro, en Ciudad Juárez, donde encontraron los cuerpos de ocho
mujeres asesinadas y donde va cuando necesita reflexionar; Malú, tras el asesinato de su hermana en 2001, fundó, junto con su madre y la maestra Marisela
Ortiz, la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, destinada a la lucha por
desvelar los feminicidios en Ciudad Juárez.
La edición impresa del proyecto, citada al principio de este artículo, constituye
la memoria del mismo. Reproduce parte del material de apoyo de la artista a la hora
de conceptualizar la propuesta, contiene los artículos también mencionados al
principio, los retratos de las intervenciones anteriores y el relato de cada uno de los
testimonios, filtrados para esta versión por la voz en primera persona de la artista.
Si en el caso del documental, la ristra de testimonios se abre con el de Sallarès, en
el libro, el suyo la cierra. Y lo hace refiriendo “una idea y una imagen que siempre
deseó incorporar a este proyecto: el silencio ¿Cómo incorporar lo no dicho, lo que
no puede ser conocido, lo que no puede identificarse, en un proyecto basado en la
palabra, en el testimonio y en la indagación?” (Sallarès, 2009: 275)
De acuerdo con L. González, Las Muertes Chiquitas es una obra transdisciplinar, liminal y de agencia social (Laura González en Sallarès, 2009: 153), se sitúa
entre disciplinas o en la confluencia de perspectivas y saberes diversos (principalmente gracias a multiplicidad de miradas que la componen), en tránsito, entre
la erótica y la violencia y entre lo personal y lo político. El erotismo, o el orgasmo,
como sinónimo del placer está ligado al poder y al control, así como a la violencia
profesada en pro de éste. La mujer maltratada, abusada o violentada – por utilizar las expresiones mexicanas de las participantes – está demasiado presente en
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Figura 3 ∙ Mireia Sallarès, Las Muertes Chiquitas, 2006-09. Serie de
intervenciones y retratos con anuncio luminoso de neón. Fotografía,
110×95 cm. Carmen. Jardines Torres Quintero, Casa Xochiquetzal,
residencia y casa comunitaria para ex trabajadoras sexuales ancianas,
barrio de Tepito, México, DF.
Figura 4 ∙ Mireia Sallarès, Las Muertes Chiquitas, 2006-09. Serie de…
Fotografía, 110×95 cm. Doña Jose. Predio donde la organización
mazahua que ella lidera ha construido bloques de viviendas, callejón
Mesones, Centro Histórico, México, DF.
Figura 5 ∙ Mireia. Sallarès, Las Muertes Chiquitas, 2006-09. Serie de…
Fotografía, 110×95 cm. Yolanda. Delante de Irresistible Tentación, tienda
Sex Shop de la que fue propietaria, colonia Iztapalapa, México, DF.
Fuente: Sallarès (2009).
Figura 6 ∙ Mireia Sallarès, Las Muertes Chiquitas, 2006-09. Serie de…
Fotografía, 110×95 cm. Malú. Descampado cerca del área llamada Cristo
Negro, donde se encontraron los cuerpos de ocho mujeres asesinadas,
Ciudad Juárez, frontera México-EEUU. Fuente: Sallarès (2009).
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toda la obra. La violencia contra las mujeres no es una cuestión personal; es un
asunto de estado. Dos sociólogos expertos en la materia, Inés Alberdi (n. Sevilla,
1948) y Pierre Bourdieu (Denguin, 1930-París, 2002), coinciden en cómo atajar la
que el último denomina la dominación masculina (Bourdieu, 2000). Erradicar la
violencia simbólica tan sólo será posible –apuntan ambos– a través de una acción
política conjunta en pro de la igualdad, orquestada por todas y cada una de las
estructuras sociales: la familia, la Escuela, el Estado… y con la implicación comprometida de los medios de comunicación. “Hacerla visible”, “comenzar a verla
y convertirla en algo inadmisible en tanto que comportamiento” (Alberdi, 2005:
26) es uno de los primeros objetivos de la resistencia a la violencia contra las
mujeres y Las Muertes Chiquitas cumple tal acometido.
Las Muertes Chiquitas surge de una necesidad de la artista (su propia dificultad
del disfrute de orgasmos) y traza con ello una línea desde lo autobiográfico hasta
el retrato social de un grupo de mujeres que, pese a convivir con la violencia desde
bien temprano, son catalizadoras de lo negativo que ha acontecido en sus respectivas vidas y desprenden, en su conjunto, una tremenda fuerza vital. Y es que
cuando Sallarès menciona que “Lo (que es) verdaderamente monumental es la
vida vivida” y que “la UNESCO debería declararla Patrimonio de la Humanidad”
siempre concluye aclarando que la cuestión no es lo que a uno le ocurre en la
vida, sino qué haces con lo que te ocurre, o cómo lo gestionas. Las mujeres de Las
Muertes Chiquitas son, en este sentido, unas heroínas. El siguiente proyecto de
Sallarès rendía homenaje a la evidencia: Monumento a las 7 Cabronas e Invisibles
de Tepito. Las de antes y todas las que vendrán. (Ciudad de Mèxico, 2010). Entre
las cabronas figuran algunas mujeres de Las Muertes Chiquitas.
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Resumen: El análisis ensaya las posibles mo-

Abstract: The analysis is centred on countable

tivaciones que llevaron a La Verdure a ser
una obra clave para Matisse. Se centra en
cuestiones técnicas, cuantificables y verificables, dentro del límite de lo estrictamente
material. La pintura se mira como lo haría un
pintor, para deducir cuáles fueron los problemas a los que se enfrentó Matisse, las pinceladas que borró, las intenciones frustradas
y los inesperados descubrimientos, su sucesión en otras obras.
Palabras clave: Matisse / Cézanne / pintura
/ arte moderno.

and verifiable technical item, within the limits of
the material, trying all the possible causes that
drove La Verdure to be the main work to Matisse,
who explained it was the true representation of his
own attitude in front of his trade. The painting
that is on the wall of the Musée Matisse in Nice,
is nothing but how Matisse left it, that is interrupted. This study try to rebuild all the difficulties
he might have had, all the answers he could find
to the contretemps and obstacles.
Keywords: Matisse / Cézanne / picture / modern art.
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Introducción
La mayor parte de lo que accede a los sentidos ya ha sido visto y representado. Aunque el
deseo artístico parta de cero, no dando nada por sabido, las obras se consolidan acumulando figuras sobre figuras, imágenes que corrigen otras imágenes.
Juan Navarro Baldeweg (2008: 260)

La mirada de un pintor al cuadro de otro pintor va tiempo atrás, hasta encontrar al autor trabajando en la obra. El calendario no los separa: ambos viven un
mismo presente. Porque la mirada de un pintor no es contemplativa, sino que
escruta, analiza, comprende y persigue el camino seguido en el proceso de
creación.
— ¿Cómo lo ha hecho? Ésa es la pregunta. La cuestión del sentido o el significado se la deja a los predicadores.
¿De qué está hecho el cuadro La Verdure, de Henri Matisse?
Retratos ocultos bajo La Verdure

Los arrepentimientos de Matisse en La Verdure son tan interesantes como sus
seguridades, porque nos hablan de sus intenciones. La Verdure es un óleo de
gran tamaño (245×195 cm) (Figura 1), en el que Matisse trabajó durante ocho
años, de 1935 a 1943.
El lienzo había sido un encargo, pero Matisse nunca lo entregó, dando al
cliente evasivas como «deseo absolutamente guardar este cuadro, en el cual
he trabajado tanto», o «no está acabado, y se acabará dios sabe cuándo»
(Matisse, 1936).
Más de ocho años insistiendo en un mismo cuadro, nunca dado por terminado. ¿Qué lo hizo tan especial a ojos de su autor?
Paulino Viota, autor y crítico de cine, ha diferenciado la mirada del espectador-crítico y la del espectador-cineasta, autor:
El espectador-cineasta es como el amante de una mujer, de la que el espectador-crítico sería
el psicoanalista. Uno disfruta viendo, palpando, olfateando; disfruta tanto con el sonido de
la voz de su amada que ella se da cuenta de que él no entiende lo que ella le dice; el psicoanalista entiende incluso, y sobre todo, lo que ella no le dice. El amante disfruta del cuerpo
del film, de su materialidad inmediata y opaca; el psicoanalista disfruta del film hecho
palabra, lenguaje, sentido. Quizás el psicoanalista conozca más profundamente a la mujer,
pero me gusta más cómo la disfruta el amante. (Viota, 1986: 185)

Uno de los detalles más singulares de este cuadro es su factura, los tanteos
y cambios en la obra, la pincelada. Matisse ha dejado rastro de las correcciones, de los errores. La transparencia de la pincelada permite identificar colores
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Figura 1 ∙ Matisse, La Verdure, 245×195 cm, 1935-1943.
Musée Matisse, Niza. Fuente: Succession H. Matisse
Figura 2 ∙ Matisse, Groupe d’arbres à l’Estaque, 62×47 cm,
1916. Centre Pompidou, MNAM – CCI, Niza.
Fuente: Succession H. Matisse
Figura 3 ∙ Matisse, L’Allée de Trivaux, 1917.
Fuente: Succession H. Matisse
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y formas de estados anteriores. Este tipo de factura no coincide con la habitual
de Matisse en otras obras, donde trata con colores planos, sin degradados ni
pinturas diluidas. En La Verdure el motivo llega a desaparecer bajo las transparencias. La forma no consigue retener al color en su interior, el perímetro
se disuelve, el color no cubre, no da cuerpo a las formas, que se desvanecen.
Detalles que pueden haber llegado desde Cézanne.
Matisse poseía algunos Cézanne, entre ellos Rochers près des grottes au-dessus du Château Noir, de 1904, que Matisse estudiaba cada mañana, antes de
entrar en su taller para ponerse a trabajar (Spurling, 2007: 330).
El propio tema del paisaje boscoso puede ser deudor de Cézanne. Uno de
los primeros y escasos estudios al aire libre de Matisse, un carboncillo titulado
Groupe d’arbres à l’Estaque, de 1916 (Figura 2), se acerca al tratamiento de troncos rectilíneos, sin copa, de La Verdure; en ambos, un grupo de árboles junto
a un camino que cruza en diagonal. En otro dibujo, L’Allée de Trivaux, de 1917
(Figura 3), repite los troncos que enmarcan un paseo, con una rama que cuelga
sobre el camino, como sucede también en La Verdure.
¿Pueden obras separadas casi 30 años haber sido reutilizadas o llamadas por
la memoria?
Una característica particular en La Verdure es la independencia entre el
escenario y la acción, entre el bosque y la pareja. Parecen suceder en tiempos y
lugares distintos. Por un lado, el paisaje exterior; por otro, la escena íntima de
una pareja desnuda.
Una fotografía del estudio de Matisse, de 1938, tomada por Pierre Boucher,
muestra a La Verdure colgada de una pared, con un estado de la figura masculina distinta a la última. El hombre, medio arrodillado sobre la mujer, posee
una pequeña cola. El cuadro, debió estar a la vista en el estudio durante dos
años más, y aparece como fondo de otras obras datadas de 1939: La Guitarriste,
Danseuse au repos, de 1939; Dormeuse, table violette, La jeune femme en robe
rayée, de 1940.
Esta peculiar característica de la figura masculina con cola de animal
lanza la mirada hasta un proyecto de Matisse de 1907, Osthaus, un tríptico de
cerámica en el que aparece un fauno. En enero de 1909 volvió sobre el mismo
tema, en el lienzo Nymphe et Satyre (Figura 4), que es inevitable poner en diálogo con L’Enlèvement, el rapto, de Cézanne, de 1867 (Figura 5), coincidiendo
las medidas en ambas obras. Matisse ha escogido el instante previo a Cézanne,
cuando el hombre se inclina para cargar con el cuerpo de la mujer y alejarse.
Matisse incita al espectador en un juego de reflejos, tanto de sí mismo como
de su admirado Cézanne.
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Figura 4 ∙ Matisse, Nymphe et Satyre, 89×117 cm, 1908.
The State Hermitage Museum, St. Petersburg.
Fuente: Succession H. Matisse.
Figura 5 ∙ Cézanne, L’ Enlèvement, 88×117 cm, 1867.
The Fitzwilliam Museum, Cambridge. Fuente: University
of Cambridge.
Figura 6 ∙ Matisse, Bataille de femmes, 1935.
Fuente: Succession H. Matisse.
Figura 7 ∙ Cézanne, La Lutte d’Amour, 42×44 cm, 1880.
National Gallery of Art, Washington, D.C. Fuente: Cézanne
Online Catalogue, LLC.
Figura 8 ∙ Matisse, La Danse, detalle, 356×503 cm, 1931.
Barnes Foundation. Fuente: Succession H. Matisse.
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Sin prejuicios, captura a algunos protagonistas de Cézanne y los suelta
para formar parte de sus obras. Así, en Bataille de femmes, de 1935 (Figura 6),
Matisse se apodera de las figuras de La Lutte d’Amour, de Cézanne (Figura 7),
que repite como origen de la gran decoración de La Danse, de 1932-33, (Figura
8) para la Barnes Foundation; y que, en parte, están también en el origen de la
pareja de La Verdure.
Cuando empieza La Verdure, Matisse está trabajando en otra obra importante, el Grand Nu Couché, de la que es modelo su ayudante Lydia Délectorskaya,
quien había empezado a trabajar con Matisse aquel mismo año. Su desnudo
está en la misma posición que la figura femenina de La Verdure. No importa si
Grand Nu couché es un estudio previo para La Verdure, o si La Verdure es una
memoria del desnudo, basta simplemente ver la constelación que forman las
obras entre sí.
Lydia Délectorskaya tomaba fotografías de los diferentes estados de las
obras en las que ella participaba, para su álbum personal. Matisse acostumbraba cubrir con trozos de papel las zonas dudosas, para tantear alternativa
pintando sobre el papel, sin afectar la tela. Pero el álbum de fotos fue revelador
para Matisse: ya no era necesario colocar papeles, bastaba con tener el registro
fotográfico de cada estado para poder llegar a recuperar una posición.
Lydia fotografiaba la obra cada vez que Matisse,
al acabar una sesión, tenía la sensación de haber concluido el trabajo, o juzgaba que había
llegado a un estadio significativo. Sabía que, a la mañana siguiente, quizás descubriría
una imperfección y, apresurándose a eliminarla, perturbaría todo el equilibrio, la armonía
general conseguida la noche antes, obligándose entonces a pintar de nuevo durante muchos
días, antes de llegar a una nueva solución que le satisficiera. (Délectorskaya, 1986: 23)

En los archivos de Lydia se encuentran 12 fotografías de diferentes estados
de La Verdure. Cuatro fotografías de los primeros estados, a carbón, y otra con
la introducción del color, en la que está escrita una nota dictada por Matisse,
con detalles concretos de los deseos plásticos que sentía haber alcanzado, y con
otras declaraciones generales a toda su pintura.
Estos registros confirman que los cambios de posición de Lydia en el Grand
Nu Couché (Figura 9) se corresponden con los movimientos de la mujer de La
Verdure. Su evolución ha sido simultánea, hacia posiciones mucho más deleitantes, donde se percibe cierta seducción, que concuerda perfectamente con el
encantamiento que pretende la figura masculina –sátiro con flauta de dos caños
y cola de animal, durante todo el trabajo a carbón.
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Figura 9 ∙ Matisse, Grand nu couché, 1935. Distintos estados
fotografiados por Lydia Délectorkaya. Fuente: Succession
H. Matisse.
Figura 10 ∙ Matisse, La Verdure, detalle de la cuadrícula,
20 de setiembre,1935. Fuente: Succession H. Matisse.
Figura 11 ∙ Lydia Delectorskaya trabajando en el estudio
del Hotel Regina de Niza, 1935, fotografiada por Matisse.
Fuente: Succession H. Matisse.
Figura 12 ∙ Lydia Delectorskaya trabajando en La Verdure,
1935, fotogrfiada por Matisse. Fuente: Succession H. Matisse.
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Figura 13 ∙ Matisse, Árboles en Tahití, 25×32,5 cm, 1930.
Colección particular. Fuente: Succession H. Matisse.
Figura 14 ∙ Fotografía de Matisse en Tahití, camino con
cocoteros. Fuente: Succession H. Matisse.
Figura 15 ∙ Detalle de la figura 10. Fuente: Succession
H. Matisse.
Figura 16 ∙ Matisse, Aguafuerte del libro Mallarmé, Poésies,
1931. Fuente: Succession H. Matisse.
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Figura 17 ∙ Henri Cartier-Bresson, fotografía de Matisse frente
a su colección de telas africanas en la villa ‘Le Rêve’, Vence.
1944. Fuente: Succession H. Matisse.
Figura 18 ∙ Henri Cartier-Bresson, fotografía del estudio
de Matisse en 1947. En la pared, combinaciones de motivos
de hoja y de algas, sobre papeles pintados, recortados,
sostenidos con agujas. Fuente: Succession H. Matisse.
Figura 19 ∙ Diferentes estados del marco de La Verdure, (de
Matisse) 1935, 1936 y 1943. Fuente: Succession H. Matisse.
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Pero un rastro sobre La Verdure en la fotografía del 20 de septiembre de 1935
añade una información determinante: se perciben unas líneas en la parte superior, restos de una cuadrícula numerada (Figura 10). Eso significa que la obra no
fue trazada de improviso, sino agrandada desde otra previa, de menor tamaño,
manteniendo sus proporciones gracias a la retícula.
Dos fotografías tomadas por el mismo Matisse muestran a Lydia trabajando
sobre el cuadro. En una de ellas Lydia está frente al lienzo prácticamente en
blanco (Figura 11); en la otra está frente a un estado ya avanzado de La Verdure
(Figura 12). Ahí, los árboles poco tienen que ver con los troncos temblorosos de
Cézanne o con los troncos rectilíneos de los estados a carbón. El bosque mediterráneo se ha convertido en un bosque tropical, con los troncos arqueados.
¿Podrían ser los árboles que Matisse vio en su viaje a Tahití, cuatro años antes?
Durante su larga estancia, Matisse apenas dibujó, pero tomó más de 60 fotografías del paisaje (Figura 13, Figura 14). El corte drástico de las copas en La Verdure
puede ser efecto del encuadre fotográfico –como sucedía en las obras de Degas,
con sus bailarinas cortadas por la mitad.
En la otra fotografía, con Lydia frente a una tela en blanco, forzando el
contraste de la imagen es posible reconocer en el fondo del lienzo uno de los
primeros momentos de La Verdure (Figura 15). Lydia está trabajando a partir
de la pequeña obra que hay sobre un caballete, a su derecha. Aumentando el
contraste se distingue un dibujo a línea de un paseo arbolado con una pareja
acercándose: es uno de los aguafuertes de Matisse para el libro de poesías de
Mallarmé editado en 1931 (Figura 16).
Ésta fue la obra que Matisse reticuló, para pasarla a unas dimensiones
mucho mayores, variando la posición de la pareja, y acercándose más al poema,
L’Après-midi d’un faune, donde un fauno, recostado en el claro de un bosque,
descansa, dormita y sueña tener entre sus brazos a una ninfa.
Henri Matisse había nacido en 1869 en Le Cateau, un pueblo del norte de
Francia, que vivía básicamente de la producción textil. La infancia de Matisse
trascurrió en Bohain, un centro fabril con talleres artesanales de tejedoras y de
diseñadores textiles. Los padres de Matisse tenían una tienda donde vendían
tintes y pigmentos.
La formación del joven Matisse estuvo enfocada hacia el dibujo industrial y
su aplicación sobre tela para sastrería y tapicería. En Le Cateau se producían las
telas con que los grandes sastres vestían a la alta burguesía de París.
La atracción de Matisse hacia los tejidos le llevó a coleccionar numerosos
tapices, bordados, telas, almohadas, cortinas, vestidos, presentes en sus obras
(Figura 17, Figura 18).

Conclusión

Una obra como La Verdure contiene tal cantidad de información sobre el proceso de trabajo de su autor, que permite responder a la pregunta: «¿Qué es un
cuadro?», con otra pregunta: «¿De qué está hecho un cuadro?»
Un cuadro está hecho de otros cuadros, tanto propios como ajenos. Está
hecho con materiales improvisados e implicados, tanto físicos como mentales,
tanto ocasionales como adquiridos. Lienzo, carbón y pigmento; combinaciones, composiciones; objetos y memoria; costumbres; otros cuadros; personas.
La Verdure conoció un proceso de interminables sesiones, no de evolución ni
desarrollo, sino de insistencia sobre una misma forma ya resuelta, que el autor
cubrió en diferentes versiones durante más de 8 años. Innumerables cuadros –
descartados, recubiertos – están uno bajo el otro, en el mismo lienzo.
No es fácil percibir o imaginar todos estos estratos sucesivos sumergidos en
la pintura; especialmente por la apariencia de frescura, espontaneidad y ligereza del estado final. Matisse no nos ha dejado una forma cerrada, calculada,
acabada, un acta notarial; su obra muestra y deja a la vista, en su superficie,
cómo ha sido producida; ningún movimiento de la mano, ninguna decisión
tomada, ninguna cita, ningún rastro quedan perdidos.
¿Acaso no ha sido ésta característica del mejor arte? Traer a la superficie y
mostrar la manera cómo ha sido hecho. Mirar y dar a mirar pueden ser un placer, pero no mayor que el de pintar e incitar a pintar.
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Es posible sospechar el motivo del sorprendente marco que recuadra la
escena de La Verdure. Un marco ensayado en diferentes motivos, con una hoja
de hiedra envuelta en arabesco, con variantes sobre papel enganchado con
chinchetas (Figura 19). El título del lienzo, La Verdure, es el de un género de
tapiz francés desarrollado desde el siglo XVII, habitualmente con representaciones vegetales, sin personajes. Aún hoy este género es llamado ‘verdure’, y en
tapicería equivale a lo que en pintura se llama ‘paisaje’.
Marie Cuttoli era quien había hecho el encargo de La Verdure; en los años
treinta había propuesto a una serie de artistas la elaboración de tapices, expuestos en Nueva York en 1936, con el título ‘French Tapestry’. Entre sus autores
estaban Dufy, Léger, Braque, Lurçat, Rouault, Picasso y Matisse, quien sólo
expuso una obra, pues la otra, La Verdure, se la reservó para él, y continuó trabajando en ella durante más de ocho años.
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Resumen: El presente artículo ejemplifica,

Abstract: This article explains, through the work

mediante la obra de Manolo Martínez, cómo
los fundamentos del realismo sucio pueden
encontrar su lugar de forma coherente en
otros campos del arte contemporáneo. Así
mismo, se describen los rasgos primordiales
del movimiento y cómo los ha asumido el autor que nos ocupa.
Palabras clave: realismo sucio / esencialidad
/ cotidianidad.

of Manolo Martinez, the fundamentals of dirty
realism and how they can find their place consistently in other fields of contemporary art. Also,
describes the primary features of the movement
and how the author has assumed it.
Keywords: dirty realism / essentiality / everyday.

Introducción

Pese a que el realismo sucio es un movimiento a todas luces consolidado, rara
vez nos topamos con un individuo que haya tratado de extraer y comprender los
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La esencia caliente:
los fundamentos
del realismo sucio en la
obra de Manolo Martínez
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principios que lo fundamentan. Usualmente es vulgarizado y banalizado, alegando a los ambientes marginales que han determinado la obra de exponentes
literarios como Charles Bukowski, John Fante o Raymond Carver. Sin embargo,
la obra de Manolo Martínez demuestra una lucidez comprensiva, en lo que a destilación de la actitud del realismo sucio se refiere, y una apropiación evolucionada de sus principios básicos. A saber: esencialidad técnica, ausencia de simbolismo, ausencia de héroe épico, narración breve en primera persona, veracidad
del testimonio, subjetividad como eje temático y exaltación de la cotidianidad.
En primer lugar, no hay que olvidar que Manolo Martínez es un artista contemporáneo y, al asumir los fundamentos de un movimiento desarrollado décadas atrás, es necesaria una destilación de los mismos para que el discurso sea,
además de perceptualmente eficaz, útil en su contexto.
Yo estaba allí – dice Manolo –, sentado junto a mi padre. Ninguna otra persona podría
haber tomado esa fotografía, así que lo hice yo.

1. La esencialidad técnica
Casi todas las sinfonías y óperas podrían ser más breves. (Bukowski, 2005:116)

Lo primero que nos encontramos al leer una reseña, un resumen o un prólogo que
enfrasque a un autor en el llamado realismo sucio, es la asociación inmediata del movimiento como una intención de los escritores pertenecientes al mismo por llevar la narración a sus elementos esenciales. Es decir, hay una clara asociación con el minimalismo que, si bien se sobreentiende y a veces se expone sin tapujos, es necesario aclarar.
El minimalismo prescinde de todo rasgo innecesario, ornamental o superfluo. Aboga por la objetividad perceptiva y técnica, alejándose de la vida real-cotidiana, evitando que la obra remita a su autor. Propone, digamos, cierta universalidad latente al impedir la particularidad.
El realismo sucio, es cierto, prescinde de todo rasgo innecesario, ornamental o superfluo, pero uno de sus pilares fundamentales es el rechazo de
cualquier tipo de objetividad. La cotidianidad es el material de trabajo, de
forma que cualquier obra asociada a este movimiento ha de remitir inexcusablemente a su autor. Así, hay que especificar que la esencialidad formal marcada en todo momento por la particularidad del autor, remite a una universalidad subjetiva, es decir, se apoya en que todo espectador cuenta con una
cotidianidad propia y que esta tiene puntos inequívocamente comunes a la
cotidianidad del resto.
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Figura 1 ∙ Manolo Martínez, Es mi padre, 2015. Fotografía
instantánea. Fuente: Archivo personal del autor.
Figura 2 ∙ Manolo Martínez, Se lo pedí yo, 2015. Fotografía
instantánea. Fuente: Archivo personal del autor.
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Por lo tanto, si un artista contemporáneo quiere ser consecuente con el realismo sucio a la hora de elaborar una pieza, deberá considerar no sólo la honestidad subjetiva como un aspecto necesariamente permanente en la obra y la perspectiva de la misma, sino también qué técnica es la más adecuada.
Manolo Martínez se inclina por la fotografía instantánea y, al preguntarle por
qué, parafraseó aquello que ya indicaba Roland Barthes, que la pintura es mentirosa.
Imaginemos, como contrapunto, a un pintor que al igual que Manolo decide
retratar a su padre. Bien, imaginemos un retrato sobrio y a fin de cuentas sincero.
Tenemos la fotografía de Manolo por un lado y esta pintura por otro. Ambos son
los padres de sus autores pero, sin embargo, no podemos tener la certeza, puestos
a sospechar, de que el retratado no sea simplemente un hombre, de que el título
o subtítulo añadido a la imagen no sea una treta del autor. Lo único que tenemos
claro es que, indiscutiblemente, en el momento en que Manolo tomó la fotografía
había un hombre frente a la cámara. Algo que resultaría difícilmente comprobable en el caso de una pintura.
Es decir, si bien todo testimonio es incomprobable, en mayor o menor medida,
la fotografía instantánea ofrece una conexión directa, un documento que consolida la afirmación de que lo que vemos es o era un elemento real, que en efecto la
inventiva del creador no ha conformado a un individuo mediante distintas materias primas, que, a fin de cuentas, el documento que se nos presenta tiene como
mínimo una fracción de realidad indiscutible.
Charles Bukowski ya indicó en sus escritos que estaba decidido a no retocar ni
reescribir sus textos, dando a entender que no sólo es necesaria una técnica veraz,
sino también una que no requiera un excesivo manoseo. Es decir, una herramienta
que nos permita documentar el presente con inmediatez, en lugar de incidir progresivamente en una idea determinada de presente. Lo que nos lleva al terreno donde
el realismo sucio puede campar coherentemente a sus anchas: la cotidianidad.
2. La cotidianidad y la ausencia de héroe

Recordemos que Walt Whitman, considerado padre del verso libre e introductor
de la primera persona narrativa en la poesía estadounidense, propuso en su obra
un héroe colectivo en contraposición al héroe épico presente en la literatura. Es
decir, se centró en que el protagonista de su poesía fuese la gente común, no descartando nada y tratando de reunir el grueso de humano y naturaleza en una sola
personalidad excepcionalmente receptiva.
Tras su muerte, no fueron pocos los autores que trataron de ocupar su posición, donde sin duda hay que destacar a Allen Ginsberg, pero sin embargo, lo que
debemos considerar no es quién podría o debería haber reemplazado al mentado

Pero el dolor no crea la escritura; la crea un escritor. (Bukowski, 2012: 17)

De este modo surge toda una escuela de imitadores del realismo sucio que se
conforman con, digamos, poder hablar con un yonqui para trabajar sobre él en
su momento más típicamente dramático. Esta actitud difiere diametralmente de
los principios básicos del realismo sucio, pues el hecho de buscar la calidad artística propia del movimiento mediante la exaltación o provocación de una minoría
marginal es un acto fundamentalmente ingenuo que no puede sino corroborar
una lectura meramente superficial.
Por otro lado, existen una serie de autores consecuentes al género que han
estudiado y comprendido los fundamentos propuestos y, como Manolo Martínez,
observando los, digamos, errores propagandísticos que consolidaron la figura del
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héroe colectivo, sino qué exigía el panorama literario y artístico como respuesta
evolutiva al discurso elaborado por este.
Whitman impuso y defendió la figura del ciudadano común sobradamente, por
lo que cabría pensar que lo necesario no era la perseverancia en dicha perspectiva,
sino una matización contradictoria: ya que el ciudadano común ha logrado ser el
eje temático, tratemos de ser consecuentes con este avance y apostemos por la
individualidad de la voz narrativa, de tal modo que la universalidad propuesta por
Whitman sea no un discurso democráticamente exaltado, sino la posibilidad universal de utilizar cualquier cotidianidad, sea como sea, para elaborar un discurso.
Los autores del realismo sucio toman el relevo de Whitman, curiosamente,
al proclamar la figura del autor no sólo como protagonista, tema y autor de la
propia obra, sino también su punto de vista como única posibilidad coherente.
Podríamos resumir dicha actitud en que nuestra cotidianidad es lo único que
conocemos directamente, que ser nosotros es lo único que podemos definir con
certeza dado que somos la única persona a la que podemos leer la mente.
Así, si bien primero era necesaria la imposición del héroe colectivo o común
sobre el héroe épico, lo que el realismo sucio propuso, al despojar su discurso de cualquier exaltación épica, simbólica, dramática y reclamar la cotidianidad sin edulcorar como contexto por excelencia, no fue la imposición de
un héroe individual sobre el héroe colectivo, sino la total ausencia de héroe.
Por supuesto, dicha ausencia del héroe, acentuada por sus autores con ambientes
ciertamente marginales, ha hecho que la deseada ausencia del héroe se haya malinterpretado como la consolidación de un antihéroe, y el ideal de autor del movimiento queda definido por las desgracias y penurias que este ha atravesado hasta
el momento de la escritura, en lugar de por la cotidianidad y veracidad de la misma.
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antihéroe, logran llevar a cabo una destilación que no permita que la esencialidad
principal, tanto de la técnica como de la voz narrativa y su contenido, se entorpezca por un tono a fin de cuentas provocativo.
Así, adscribiéndose sobriamente a los aciertos del realismo sucio, Manolo propone un discurso sencillo que señale su vida sin que esta se vea corrompida por la
forma de señalarla, compensando el impacto eficaz de los ambientes sórdidos con
un retrato sin edulcorar de la realidad íntima, inherente y particular que posee.
Como vemos en la fotografía “Cuarto oscuro con ella”, su discurso se basa en
una subjetividad sustentada en la imagen mental, no en la ficción, y que remite
directamente no sólo a su propia vida, sino a un momento específico de la misma.
Tal vez lo que él llama esa esencia caliente, y que notar para dar una de sus instantáneas por válida, consista sencillamente en eso: que lo que hay en la obra sea lo que
había en la vida, sin más. Una especificación cruda registrada por un autor dispuesto.
3. El regreso a uno mismo
asimismo, la noción más antigua aún en boca es
que si no puedes entender un poema entonces
casi con toda certeza es bueno.
la poesía sigue avanzando lentamente, supongo,
y cuando un mecánico de coches cualquiera
empiece a llevar libros de poesía para leer
a la hora del almuerzo entonces sabremos
que estamos avanzando en
la dirección adecuada. (Bukowski, 2007: 184).

El realismo sucio suele servirse de herramientas comunes en diferentes ámbitos para proclamar sus fundamentos mediante una utilización contradictoria de
estas, algo que Manolo tiene en muy en cuenta en su trabajo.
Raymond Carver, por ejemplo, utiliza escenas cotidianas como parábolas
que parecen dirigir sus relatos a un momento de iluminación, a un resultado que
suponga una certeza consistentemente universal. Sin embargo, sus historias acaban por regresar a la vida cotidiana de la que parten, a una situación determinada
en un contexto concreto.
Lo mismo sucede con los seudónimos de Fante y Bukowski (Arturo Bandini y
Henry Chinasky, respectivamente), elaborados con la única intención de definir
al autor y servir de cuerpo narrativo para sucesos auto-biográficos, es decir, para
sí mismos, para que a fin de cuentas la voz narrativa nunca se desprenda de la
primera persona.
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Figura 3 ∙ Manolo Martínez, Cuarto oscuro con ella. 2015.
Fotografía instantánea. Fuente: Archivo personal del autor.
Figura 4 ∙ Manolo Martínez, Nunca se ha llamado Philip,
2015. Fotografía instantánea. Fuente: Archivo personal del autor.

490
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Al preguntar a Manolo si se había propuesto la utilización de cualquiera de
estas dos figuras, descartó el pseudónimo alegando que creía que sólo debía utilizarse como parte de una parábola e indicó que asiduamente utiliza la parábola,
así como símbolos característicos y reconocibles, tales como dios o la muerte, de
manera que dichas figuras no sirvan como excusa para un ataque a la institución
de la que proceden, sino como elemento totalmente adscribible a la cotidianidad.
Lo que está claro, es que cuando sentamos a la muerte en nuestro sofá, la cosa
pierde dramatismo e, igualmente, gana en esa característica comprensión sobria
de la tragedia que conforma el tono del realismo sucio. Manolo cree, así mismo,
que tanto la utilización de la parábola como de cualquier símbolo reconocible en
el ámbito artístico, debía tener como objetivo, una vez trasladado el realismo sucio
a otros campos artísticos como la fotografía, un diálogo crítico con la visión historicista del arte y de cómo o en qué medida el arte logra implicarse en la vida cotidiana de sus espectadores o permanece al margen de manera pulcra y hermética.
Al cabo, Manolo propone en sus trabajos una reclamación de la obra de arte implicada en el individuo en lugar de la obra meramente referencial o simbólica.
4. Encontrar referentes

Al preguntar a Manolo por sus referentes artísticos, si es que los había, me respondió que en ese sentido trabajaba como un carnicero, por partes.
Dado que el realismo sucio, por su intención anti-historicista, se resistió a ser
consolidado como un movimiento literario, es decir como una institución a modo
la beat generation, sus fundamentos no tienen un lugar específico en el resto de
los campos artísticos donde confluir conjuntamente.
Ahí tienes a Duane Michals, me explicó Manolo, que sabe cómo compaginar imagen y texto. Pero igual que te encuentras una sencilla escena entre una
niña y su abuela descrita sin florituras, de pronto aparece esa especie de realismo
mágico en que yo creo que cruza la línea.
¿Qué línea?, le pregunté.
La línea que cruzas cuando consideras que no es suficiente lo que tienes
delante, respondió.
Otros nombres cuyo discurso troceó fueron Francesca Woodman, Sally Mann,
Vivian Maier o Mary Ellen Mark, que o utilizan la técnica adecuada de la forma
equivocada o no tienen la continuidad necesaria en cierta coherencia discursiva.
Conclusiones

Podemos resolver que, sin lugar a dudas, el realismo sucio es un movimiento artístico fundamentado que, habiendo sido consolidado sobradamente en sus autores
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literarios, no lo ha logrado todavía en otros campos. Y que, pese a no encontrar
en su momento una definición enteramente consecuente en los mismos, quizá
pueda hacerlo en el arte contemporáneo mediante la criba que supone el trabajo
de artistas como Manolo Martínez, dispuestos a destilar y asumir los avances útiles aportados el siglo pasado.
Habrá que prestar atención a si en el panorama actual otros autores logran
aunar los fundamentos del realismo sucio, conformando una evolución en la actitud del mismo.
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Resumen: El presente artículo expone los

Abstract: This article explains the foundations of

fundamentos de una actitud artística basada en aspectos tales como la inexactitud y
el error, destacando la pulsión que induce al
momento creativo y la necesidad de una definición alternativa en el lenguaje que compone y condiciona la obra. Todo ello ejemplificado mediante la serie de fotografías
instantáneas de Dennise Vaccarello, titulada
“Como reír tarde”.
Palabras clave: inexactitud / fotografía instantánea / lenguaje.

an artistic attitude based on aspects such as the
error and as the inaccuracy, highlighting the creative impulse that prompts the moment and the
need for an alternative definition in the language
that composes and conditions the work. All this
is exemplified by the snapshot series of Dennise
Vaccarello, titled “As laughing later”.
Keywords: inaccuracy / snapshot / language.

1. La inexactitud del lenguaje
Sin embargo, si las palabras representaran sentidos bien determinados, con la misma plenitud y precisión que la multiplicación de la altura por la base representa el área de un paralelogramo, por lo menos la necesidad de mentir no se presentaría nunca (Orwell, 2014: 35).

Las palabras que utilizamos para definir el mundo y a nosotros mismos
no son suficientes. Duchamp (2012) se percató, y dejó constancia en su teoría
sobre lo infraleve, de que dos latas de Coca-cola pese a parecer iguales no pueden serlo y que, si buscamos, si observamos atentamente, podremos comprobarlo. Nosotros, por otro lado, habremos de asumir que, si bien sabemos a qué
se refiere la palabra “taza” cuando la decimos, leemos o escuchamos, hay un
sinfín de tazas, distintas unas de otras en algún aspecto. Es decir, si existe una
taza blanca, una negra, una azul, una roja y una verde, y al señalar cualquiera
de ellas decimos “ disculpa, ¿podrías pasarme la taza?”, estamos refiriéndonos
a un objeto específico mediante un símbolo esencialmente genérico.
Un ejercicio común en las clases de diseño es preguntar a los alumnos qué
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Algo sucede y la autora lo ve. Saca su polaroid y lo que ha visto ya no está, no del
todo. En la serie fotográfica “Como reír tarde” (2011-2013), Dennise Vaccarello
da forma a la sensación de cuando a uno le cuentan un chiste y tarda más de
lo debido en reírse. Todos conocemos esta situación, y hay en ella dos cosas
importantes: la primera es que, al parecer, hay un tiempo determinado para
reírse; la segunda es que pese a saberlo, y pese a que una vez ese tiempo y el
propio chiste se hayan esfumado, nos reímos igualmente.
Así que algo sucede, la autora lo ve, saca su polaroid y lo que ha visto ya no
está, pero, ah, está viendo algo. ¿Qué es lo importante de una imagen, pues?
¿La exacta captación de un instante o, por el contrario, el camino que conduce a
dicha imagen? Un fotógrafo no puede vivir con el ojo pegado permanentemente
al objetivo, ¿habría entonces que registrar, para ser rigurosos, “cosas” en lugar
de instantes? Pienso en aquellas líneas de W.C. Williams: “¿No son las flores
hechos? Y los hechos, ¿no son flores?” (Williams, 2009:145).
Dennise se niega a prescindir del acto fotográfico una vez sentido ese breve
llamamiento que hace de la fotografía documental lo que es. ¿No podríamos
decir, pues, que llegar tarde es tan válido como llegar pronto? ¿No encontramos
que hay un método de creación basado en ingredientes sencillos y cálidos en
que el error es la gracia de la técnica y también su motor?
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es una mesa. Los alumnos responden que una tabla con cuatro patas y el profesor les responde con otra pregunta: ¿entonces una mesa con tres patas no es
una mesa?. Necesariamente lo es. ¿Y con una?, añade el profesor. También.
Finalmente el profesor acaba por concluir en que una mesa es una superficie
plana sobre la que podemos apoyarnos o apoyar cosas, y los alumnos aprenden
una valiosa lección sobre la economía de medios. Pero lo importante, a nivel
lingüístico, es que para todas esas posibilidades rechazadas o aportadas, sólo
existe una palabra: mesa.
Así, deberíamos entender que somos una especie que se comunica sobreentendiendo información. Y si bien existen especificaciones, como pueden
ser los adjetivos o una nueva palabra que distinga mediante diferentes nombres dos clases de entidad con principios similares, el lenguaje es esencialmente inexacto.
Ahora, cabría preguntarse si la exactitud es necesaria.
¿Facilitaría la comunicación que en lugar de decir “disculpa, ¿podrías
pasarme la taza?”, se dijese “disculpa, ¿podrías extender el brazo y sujetar con
los dedos de tu mano derecha el asa curvada de ese recipiente rojo pálido de
porcelana mediado de café?”? ¿Cuándo sería suficiente especificación? Puestos
a ello ¿con cuántos dedos y con cuáles? ¿qué clase de curvatura? ¿qué tono de
rojo y qué tipo de palidez? ¿de qué país procede la porcelana? ¿cuántos años
tiene? ¿el café es con leche, con azúcar, con leche y azúcar, solo, descafeinado?
Sencillamente las aclaraciones harían que el café de la taza se enfriase, además
de resultar innecesarias para el cometido.
De este modo, ¿la solución sería contar con unos cuantos cientos de palabras nuevas para cada clase de taza y cada posibilidad? Igual que la costa de
Gran Bretaña, el lenguaje tendería al infinito.
¿Qué hay de relevante, pues, en la decisión de Dennise por tomar de todos
modos la polaroid una vez pasado el momento que la empujó a hacerlo?
Podríamos pensar que el hecho de que algo haga que su objetivo se dirija
hacia un lugar determinado, dispuesto a disparar, es una definición totalmente
válida de ese algo, pues responde a una atracción, momento y lugar determinados. Lo que conecta a Dennise con la fotografía, lo que hace que la imagen
suceda es aquello que no sale en ella, pero las personas, después de todo, somos
testigos alterados por el propio testimonio.
Lo que podríamos responder, supongo, a la pregunta de las aclaraciones de
la taza de café, es que el individuo a quien se la estamos pidiendo ya puede ver
todas esas características por sí mismo. Es decir, ¿para qué vamos a describir
algo que resulta más o menos obvio? Esto es interesante, porque significa que
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Figura 1 ∙ Dennise Vaccarello, Como reír tarde #20,
2012-2013. Fotografía instantánea.
Fonte: www.dennisevaccarello.com.
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Figura 2 ∙ Dennise Vaccarello, Como reír tarde #64,
2012-2013. Fotografía instantánea.
Fonte: www.dennisevaccarello.com
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entendemos que el lenguaje necesita presencialidad para ser totalmente eficaz.
Análogamente, ¿necesitará la presencialidad en la imagen de la utilización del
lenguaje para una definición consistente?
Lo que Dennise nos deja claro es que no sabemos nombrar algo cuando ya
no está. Sólo podemos rellenar el hueco que ha dejado con la reacción que ha
impreso en nosotros. ¿Pero no es eso lo que hace un vocablo cuando lo único
que falta a la entidad de un objeto es su reconocimiento? ¿Qué sonido hace un
árbol al caer en un bosque si no hay nadie para escucharlo?
Existe toda una corriente de pensamiento científico enfocada a considerar
que el surgimiento de una especie inteligente, es decir, capaz de conectar una
cosa con otra mediante el uso de su comprensión, es una sencilla necesidad
del universo para observarse a sí mismo. Bueno, ¿y qué es un fotógrafo sino un
agente de la constatación?
Bien, pues puestos a constatar, si uno observa con detenimiento, la única
constante es el cambio, evidente o no, en todas sus formas. Y dado que la
mayoría de esas formas comúnmente resultan asombrosamente imperceptibles o son, por otro lado, víctimas de un asombroso sobreseimiento, la única
manera que tenemos, en ocasiones, de definir algo, es diciendo lo que no es.
La especificación, así, recae en la inexactitud de cada identidad con respecto
al resto. La diferencia, por así decirlo, ya no de ser o no ser, sino de cómo se es
lo que no se es.
Pongamos por caso que Dennise camina por la calle y ve una luz particularmente adherida a un puñado de nubes, sencillamente, ahí arriba. Pongamos
que decide que esa será una buena imagen, que se ve seducida a registrarla.
Pongamos que saca de su mochila la cámara, la enciende, la coloca frente a sus
ojos y, cuando mira por el objetivo, la luz ya se ha esfumado, las nubes oscilado
ligeramente y su sorpresa ya no es la misma. Lo que cabría esperar, de primera
mano, es la decepción, el lamento por la lentitud, la esperanza de quizá ser más
rápidos la próxima vez, de no dudar ese par de segundos extras que nos han
hecho perder el momento. Con lo que Dennise se encuentra, sin embargo, es
con lo que tiene: la disposición, el deseo de apretar el disparador, un enfoque
determinado en un momento determinado. Pongamos por caso, pues, las dos
opciones: la primera es no hacer nada, la segunda hacerlo. Estas dos posibilidades ofrecen dos visiones del arte sustancialmente distintas.
La primera consideración sería que una obra de arte surge de un momento
de lucidez, de una suerte de inspiración momentánea que nos conduce a un
resultado pleno y consistente.

498
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

La segunda forma de verlo, y por la que Dennise aboga, es que el único trabajo inútil es el que no se hace. El hecho de que, como indicábamos en la introducción, en efecto está viendo algo y su labor es aprovecharlo. Que consolidar
la inexactitud requiere mayor flexibilidad, mayor disposición, pues exige el
luminoso acto de valentía que supone asumir el perpetuo fracaso entre lo que
se desea contemplar y lo que se ha logrado contemplar. Y ello no supone que
la próxima vez que se encuentre con una serie de elementos coincidentes que
despierten la pulsión creativa reniegue de intentar capturarlos, al contrario, la
próxima vez tratará de hacerlo y quizá la velocidad le permita una imprecisión
más fina, pero al cabo, siempre una imprecisión.
¿Y no es eso lo que define el factor analógico, y exclusivamente humano, de
una imagen?
2. La posición de la fotografía instantánea

Aceptando la naturalidad de la dinámica anteriormente expuesta, hay que prestar atención a la elección de la fotografía instantánea.
Aunque sabemos que todo puede falsificarse, de algún modo una polaroid
nos hace pensar que lo que vemos es sin duda lo que había. Cuenta con una
suerte de veracidad extrañamente consolidada, posiblemente por la ausencia
de agentes intermediarios entre registro y resultado, que le permite adoptar un
tono esencialmente testimonial.
Una instantánea, a fin de cuentas, establece una prueba fehaciente de un
suceso determinado y aporta, de algún modo, una conexión directa entre dicho
momento y el ahora.
Dash Snow, por ejemplo, si bien difiere enormemente en la temática
de Dennise Vaccarello, utilizaba la polaroid como instrumento de registro,
documentando todas esas fiestas neoyorquinas hoy sobradamente mitificadas. Lo que se suele decir, sea cierto o no, es que tomaba esas imágenes para recordar lo que había hecho la noche anterior. Bueno, si bien no
podemos asegurar que dicha argumentación no fuese una excusa o una pose
mediante la que establecer un discurso más jugoso, imaginemos que todo
ello es cierto. El funcionamiento de Snow, así, remitiría a una confrontación de intereses: el primero, olvidar; el segundo, registrar lo que se olvida.
Es decir, de un modo u otro la polaroid se sirve de un vacío que ha de ser
llenado y se preocupa, en todo momento, por lo que ya no es. En el caso de
Snow el vacío se solventa documentando lo que hubo, en el caso de Dennise,
documentando lo que no hay.
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Figura 3 ∙ Dennise Vaccarello, Como reír tarde #97,
2012-2013. Fotografía instantánea.
Fonte: www.dennisevaccarello.com.
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Figura 4 ∙ Dennise Vaccarello, Como reír tarde #49,
2012-2013. Fotografía instantánea.
Fonte: www.dennisevaccarello.com.
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Tal vez, en el panorama actual del arte, esta reclamación de la realidad descompaginada, de la imprecisión inherente a cuanto nos rodea, del error como elemento válido para su consideración y desarrollo, de la veracidad y realismo del
fracaso como técnica, de la identificación y definición de los puntos ciegos de
un lenguaje determinado, responda con eficacia a las inquietudes de un público
y un contexto con comportamientos cada vez más sistematizados.
Puede que la aproximación a la inexactitud sea el modo de encontrar gracia
a un chiste que, necesariamente, no hemos entendido del todo.
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Resumen: El presente artículo propone un aná-

Abstract: This article proposes an analysis of

lisis de los recursos que Shintaro Ohata utiliza
para generar un tercer espacio, donde se produce una interacción entre la fantasía narrada por
la obra y la realidad en la que se encuentra el
espectador. Para ello se realizará una búsqueda
de recursos similares utilizados por artistas clásicos y que estarán de nuevo presentes a lo largo de la historia del arte en diversas disciplinas.
Palabras clave: pintura expandida / espectador / tiempo congelado / ensimismamiento /
espejo / miradas / Shintaro Ohata.

the resources that Shintaro Ohata uses to generate a third space, where the fantasy narrated
by the work interacts with the reality of the beholder. For this, we will do a research of similar
resources that were used by classic artists, and
that are present throughout the history of art in
several disciplines.
Keywords: Expanded painting / beholder / frozen time / absortion / mirror / looks / Shintaro
Ohata.

Introducción

Shintaro Ohata da un paso más allá de la timidez de Murillo asomando la mano
en el marco de su autorretrato mediante trompe-l'oeil (1670-1673), y saca a sus
personajes del cuadro, invadiendo el espacio del espectador.

1. Superficies reflectantes y el cuadro como ventana
El espejo tiene la forma de su corte, esta forma es el dibujo alrededor del cual nacen los signos, los volúmenes, se levantan las paredes y las decoraciones, se erigen las cúpulas, despegan los misiles interestelares. (Pistoletto apud Ministerio de Cultura, 1983:116)

Uno de sus recursos es la representación de reflejos que devuelven la realidad del personaje. Good morning, world (Figura 1) abre el espacio de la figura, de
forma similar a lo que ocurre en La camarera del Folies-Bergère (1882), de Édouard
Manet. Ohata crea espacios en los que el espectador acude como un fantasma
para contemplar un espectáculo congelado. Se podría decir que si el visitante no
vive ni existe, no proyecta reflejo en los espejos, como sucedía con Drácula en la
novela de Bram Stocker (1897).
En el cine es posible satisfacer el deseo del espectador invisible de traspasar y explorar los mundos especulares, mediante recursos de posproducción.
Un ejemplo lo encontramos en la película Mr. Nobody (2009), dirigida por Jaco
Van Dormael. En ella, la cámara recoge la imagen de la espalda del protagonista
y su reflejo en el espejo, produciendo la negación de la existencia del cámara y
del espectador, ya que no aparecen reflejados. El operario de cámara desaparece
hasta tal punto que éste es capaz de atravesar el espejo sin ser registrado en él,
y seguir grabando en ese mundo ilusorio como la nueva realidad del personaje.
Nos adentramos a través de una ventana que nos absorbe, en palabras de Selma:
No sólo se restituye parte del fuera de campo visual sino que el marco del cuadro se desplaza en zoom hacia nosotros disolviéndose momentáneamente más allá de las monturas
de nuestras lentes (Selma, 1996: 22).
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Nacido en Hiroshima (1975), Shintaro Ohata es un artista que representa sencillas escenas cotidianas, dotándolas con una atmósfera de drama, debido a la
importancia que concede a la composición y captación de la luz. Sus pinturas
expandidas se componen de esculturas de poliestireno, situadas frente a lienzos
que utiliza como fondo, y juntos constituyen una sola obra.
El objetivo del artículo será un análisis de los recursos que Ohata utiliza para
generar un tercer espacio, donde convergen el mundo del personaje y el espacio
expositivo, estableciendo una comparación con los recursos utilizados en el arte
clásico para incluir o excluir al observador: en primer lugar, representación de
superficies reflectantes y la idea del cuadro como ventana; y en segundo lugar, el
ensimismamiento de los personajes y el uso de las miradas.
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Figura 1 ∙ Shintaro Ohata. Good morning, world (2013-15).
Pintura y escultura de poliestireno. Cortesía del artista
y Yukari Art. Fuente: yukari-art.jp/images/2015/12/ohata
_ohayousekai2.jpg
Figura 2 ∙ Shintaro Ohata. Prism (2007). Pintura y escultura
de poliestireno. Cortesía del artista y Yukari Art. Fuente: yukariart.jp/images/2011/11/ohata_prism.jpg
Figura 3 ∙ Shintaro Ohata. Rainbow (2011). Pintura y escultura
de poliestireno. Cortesía del artista y Yukari art. Fuente: yukariart.jp/images/2011/11/ohata_nizibeya.jpg

2. Personajes ensimismados. Miradas congeladas

En general, la obra de Ohata recuerda a la pintura denominada “de tradición ensimismada” (Fried, 2000: 64) en su esculpir de personajes absortos en momentos
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Se produciría una sensación análoga a la que tendría el espectador del museo al
colocarse frente a Good Morning World. Lo mismo sucede en la película Contact (1997),
dirigida por Robert Zemeckis y en Sue got married (1986), de Francis Ford Coppola.
Por otra parte, podríamos encontrar un interés semejante al que Matisse
había mostrado desde siempre por las ventanas, porque constituyen el paso entre
el exterior y el interior (Selma, 1996: 22). En las vistas verticales de las escenas de
Ohata, los lienzos nunca tocan el suelo del espacio expositivo, produciendo de
este modo la sensación de cuadro como ventana: todo el cuadro actúa como un
gran espejo, ya que, llegando al espectador por su rodilla, se sugiere una continuidad del suelo en una ficción contigua, como una apertura imaginaria del espacio.
Un agujero en la pared del que la figura emerge (Figura 2).
La negación de la figura del espectador en imágenes especulares confronta
con lo que sucede en obras como Dog in the Mirror (1973) de Michelangelo
Pistoletto, donde la escultura invade igualmente el espacio, pero el uso del espejo
convierte a los espectadores en actores, protagonistas absolutos (Boatto apud
Ministerio de Cultura, 1983: 77). En Pistoletto, el mundo reflejado es el del espacio expositivo, pues se trata del museo y de las personas que por él transitan. En
Rainbow (Figura 3), por el contrario, la ficción salta e interactúa con la realidad
del visitante. En lugar del reflejo del observador y la sala en la que se encuentra,
en el lienzo está pintado el simulacro de una “realidad” fantástica. Se trata de un
cielo que no coincide con el centro de gravedad del espectador y hace que despegue sus pies del suelo para convertirse en testigo de un suceso, desde un punto
de vista cenital e imposible. Con este recurso casi cinematográfico, se rompe la
barrera entre obra y espectador, como sugería Diderot.
Un trabajo sobre la zona de interconexión entre el espacio imaginario que Ohata
sitúa en la realidad y la inclusión del espacio expositivo en la obra, es el de Tom
Wesselman, quien en sus obras representa el momento justo de esta intersección:
imágenes bidimensionales que completa con objetos reales, extraídos de la vida cotidiana, haciendo “la imagen lo más intensa posible” (Hunter, 1995: 23). Si en el s. V a.C,
Zeuxis derrotaba a Parrasio al conseguir engañarlo con su ilusión trompe l'oeil, haciéndole descorrer una cortina pintada tan magistralmente que parecía real, en Collage de
la bañera nº3 y nº 2 (1963) Wesselman coloca telas reales en la composición. Consigue
así una simultaneidad cuadro-espectador totalmente definida, pero no llega a establecer una invitación debido a la ausencia de perspectiva motivada por el assemblage.
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Figura 4 ∙ Shintaro Ohata. Goodbye Sankaku (2008). Pintura y
escultura de poliestireno. Cortesía del artista y Yukari art. Fuente:
yukari-art.jp/images/2011/11/ohata_sayonarasankaku.jpg
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Figura 5 ∙ Shintaro Ohata. Vapor trail (2007). Pintura y
escultura de poliestireno. Cortesía del artista y Yukari art.
Fuente:yukari-art.jp/images/2011/11/ohata_hikoukigumo.jpg
Figura 6 ∙ Shintaro Ohata. Happy birthday? (2012). Pintura y
escultura de poliestireno. Cortesía del artista y Yukari Art. Fuente:
yukari-art.jp/images/2013/01/ohata_happy-birthday11.jpg
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congelados. Un ejemplo de este recurso lo encontramos en Haymaking de
Jules Bastien-Lepage (1877) o en Un écolier qui étudie sa leçon de Jean-Baptiste
Greuze (1757). “Paradójicamente, esta estabilidad y eternidad están dotadas
con el poder de crear la ilusión de un cambio inminente, gradual e incluso ligeramente abrupto” (Fried, 2000: 69-70), debido a la representación congelada
de momentos sucesivos, como el pedalear de la bicicleta de la protagonista de
Goodbye Sankaku (Figura 4).
El congelar del movimiento en plena acción ha sido utilizado por diversos pintores, como Velázquez, plasmando un huevo en el momento justo de freírse en
el cuadro Vieja friendo huevos (1618); o el hilo de leche que vierte Vermeer en su
obra La Lechera (1657–1658). Posteriormente, formó parte de la obra de Chardin,
como en La Bulle de savon (hacia 1733). Ohata además captura y da forma a aquello
que es invisible a nuestros ojos. Por un lado, el viento es materializado a través del
movimiento del pelo y ropas de los personajes agitándose violentamente (Figura
5). Este rasgo, tan presente en las películas de anime japonesas, es un elemento
constante en la película El viento se levanta, del Studio Ghibli, motivada por la
frase de Paul Válery: "¡El viento se levanta!…¡hay que intentar vivir!". Por otra
parte, congela el humo del café o de cigarrillos, esculpiendo y dando una forma
concreta a su trayectoria efímera, como en la obra Goodbye Sankaku (Figura 4).
En algunas obras, como Vapor trail (Figura 5), los personajes estáticos de
Ohata miran hacia puntos invisibles y nos sentimos “como intrusos observando”
(Vergara, 2003: 49), al igual que en muchas pinturas barrocas de Vermeer, como
La muchacha del collar de perlas (1662-65).
En otras, como Happy Birthday? (Figura 6), las figuras miran hacia un
punto que “nos podemos asignar fácilmente, ya que ese punto somos nosotros
mismos” (Focault, 2007: 31) recordando al de la mirada en el autorretrato de
Velázquez en las Meninas; con la diferencia de que al alejarnos de la escena,
la mirada del personaje continúa hasta traspasar el espectador para ignorarlo
y volver a fijarse en un punto infinito de la sala expositiva. “Ninguna otra perspectiva revela esa increíble tensión de la figura ni justifica su verdadera razón
de ser” (Wittkower, 1999: 193), ya que “la luz dirigida” que Ohata pinta en la
figura cobra más sentido cuando vemos la tarta de cumpleaños en su vista frontal. Podemos ver como sale de la tarta, se extiende por el mantel hasta alcanzar
las manos y mejillas de la protagonista.
Podríamos decir que lo que sucede con las pinturas expandidas de Shintaro
Ohata que hemos visto (Happy Birthday?, Rainbow o Vapor trail) es que “el centro
espiritual de la estatua está fuera de la estatua misma, en algún punto del espacio,
en el mismo espacio en el que vivimos y por el que nos movemos”, como en el

Conclusiones

Como se pudo observar, Shintaro Ohata se sirve de recursos del arte clásico (el
cuadro como ventana, superficies de reflejos, y miradas) y de una estética propia,
más próxima al cine de anime que a un realismo fotográfico, para crear un mundo
imaginario capaz de absorber momentáneamente al espectador y sumir el espacio expositivo dentro de la atmósfera generada.
La obra de Ohata convierte al espectador en testigo de momentos congelados, sin perseguir que participe de la ficción del cuadro, manteniendo una tensión temporal que amenaza con desembocar en una acción completa.
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David de Bernini (Wittkower, 1999: 193). No obstante, en cuanto el espectador
entabla contacto visual con el personaje, parece como si lo sorprendiéramos
en el momento menos adecuado, y la presencia del observador quedase fuera
de lugar, resultando incluso embarazosa (Schmied apud Ministerio de Cultura,
1983: 86). Así pues, en ausencia de espectador, la protagonista del primer ejemplo, Good morning, world, es condenada a mirar eternamente su reflejo pintado,
congelada en plena auto-contemplación por Ohata, igual que hizo Caravaggio
en su Narciso de 1545.
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Resumo: A partir do conceito de “teatro vir-

Abstract: Based on the concept of “virtual theat-

tual”, este artigo aborda o fracasso artístico
do dramaturgo brasileiro Edgard da Rocha
Miranda a partir de uma perspectiva inovadora: não se leva em conta apenas sua obra
visível e documentada, mas também sua
obra potencial, que poderia ter sido escrita
caso o escritor tivesse se comprometido mais
efetivamente com suas circunstâncias históricas e biográficas. Para tanto, considera-se
uma descoberta recente acerca dos anos de
formação do autor que pode lançar luz sobre
seu percurso e suas limitações artísticas.
Palavras chave: Dramaturgia / teatro virtual
/ história do teatro brasileiro.

er”, this article discusses the artistic failure of the
Brazilian playwright Edgard da Rocha Miranda
from a new perspective: not only takes into account his visible and documented work, but also
his potential work, that could have been written
if the writer had committed more effectively with
his historical and biographical circumstances. To
this aim, it is considered a recent discovery about
the formative years of the author that can shed
light on his journey and his artistic limitations.
Keywords: Drama / virtual theater / history of
Brazilian theater.

1. Um dramaturgo à margem da história

No início de 2014, eu preparava uma oficina de dramaturgia a partir do tema
“memória e cidade” quando deparei com um artigo publicado originalmente no site BBC Brasil que me pareceu instigante. Com o sugestivo título
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Mesmo para os estudiosos familiarizados com a dramaturgia brasileira do
século XX, a obra de Edgard da Rocha Miranda não suscita debate ou interesse.
Na vasta História do teatro brasileiro, publicada recentemente sob a direção
de João Roberto Faria (2012), seu nome (sintomaticamente grafado de forma
errada) é lembrado apenas no contexto das companhias de teatro que encenaram suas obras, ao contrário de outros dramaturgos mais relevantes, como
Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, Ariano Suassuna, ou mesmo Lúcio Cardoso,
Pedro Bloch, Antonio Callado e Guilherme de Figueiredo, que têm capítulos
ou subcapítulos próprios. No entanto, no início da década de 1950, quando as
peças de Rocha Miranda começaram a ganhar repercussão, era possível imaginar que o dramaturgo poderia “vir a ser um dos nossos primeiros escritores de
teatro” (cf. Prado, 2001: 76): em 1953, ele recebeu o Prêmio Saci de melhor autor
nacional pela peça Para onde a terra cresce, produzida pelo Teatro Brasileiro
de Comédia, com Cleyde Yáconis e Paulo Autran no elenco; no ano seguinte,
...E o noroeste soprou, encenada por Zbigniew Ziembinski, obteve o prêmio
Martins Pena em homenagem ao IV Centenário de São Paulo (cf. Magaldi &
Vargas, 2001: 332-333). Num artigo publicado originalmente em 1952, Décio de
Almeida Prado afirmava categoricamente a maestria do autor: “tudo o que é
possível saber e conhecer sobre as regras fundamentais da carpintaria teatral,
ele sabe e conhece” (Prado, 2001: 71). Contudo, após ter suas obras representadas em Nova Iorque, Londres e Paris, o dramaturgo foi praticamente esquecido no Brasil, e mesmo a construção de um teatro próprio (o Teatro Glória, que
foi inaugurado em 1970, com uma representação da última peça de Edgard da
Rocha Miranda de que se tem notícia, O estranho) não foi suficiente para que o
seu nome ocupasse mais do que uma nota de rodapé na história do teatro brasileiro. A partir do conceito de “teatro virtual”, abordaremos o fracasso artístico de
Edgard da Rocha Miranda a partir de uma perspectiva inovadora: não levaremos
em conta apenas sua obra visível e documentada, mas também sua obra potencial, que poderia ter sido escrita caso o dramaturgo tivesse se comprometido mais
efetivamente com suas circunstâncias históricas e biográficas. Para tanto, levaremos em consideração uma descoberta recente acerca dos anos de formação do
autor que pode lançar luz sobre seu percurso e suas limitações artísticas.
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“Ex-escravos lembram rotina em fazenda nazista no interior de SP”, o artigo,
assinado por Gibby Zobel, descrevia a descoberta de “um campo brutal de trabalhos forçados para crianças negras abandonadas” numa fazenda próxima à
cidade de Campina do Monte Alegre, administrada por “uma família de ricos
industriais do Rio de Janeiro”. A história, que começa com a descoberta casual
de tijolos marcados com uma suástica, depois de alguns porcos terem quebrado
uma parede em ruínas, e apresenta relatos sobre castigos físicos e psicológicos
impingidos a meninos de dez anos de idade, quase todos negros, não despertou apenas o interesse dos meus alunos, mas fez também com que eu mesmo
quisesse obter mais informações sobre o assunto. Depois de viajar a Campina
do Monte Alegre e conversar com algumas pessoas, descobri uma tese de doutorado intitulada “Educação, autoritarismo e eugenia: exploração do trabalho
e violência à infância desamparada no Brasil (1930-1945)”, em que o autor,
Sidney Aguilar Filho, analisa detalhadamente as condições em que cinquenta
órfãos, com o aval do Estado, foram retirados de uma instituição pública e submetidos “a cárcere, a castigos físicos e a constrangimentos morais em fazendas
de membros da cúpula da Ação Integralista Brasileira, também adeptos declarados do nazismo” (Aguilar Filho, 2011: V).
Curiosamente, quando eu já começava a imaginar uma peça que poderia ser
escrita a partir daqueles dados, encontrei uma nota de rodapé cujas informações merecem ser transcritas integralmente:
Outra exceção que apareceu na documentação foi Edgard Rocha Miranda, filho de Otávio,
que se tornou herdeiro de parte minoritária das terras na região. Foi escritor, autor de
peças de teatro e dono do Teatro Glória. Seu principal destaque artístico foi a peça teatral
“Quando o noroeste sopra”, publicada em inglês, no ano de 1957 pelo serviço de documentação do Ministério da Educação e Cultura do Brasil com o titulo de “...And the Wind blew”,
encenada em Nova Iorque. A peça versa sobre Campina do Monte Alegre-SP na década de
1930 e centra-se na religiosidade, contrapondo um doutor, um bispo e um militar com o
restante da população local, tida como ignorante e supersticiosa. Em torno disso se desenvolve a narrativa. O senhor Aloysio Silva se lembrou dele apenas como “um homem muito
nervoso”. (Aguilar Filho, 2011: 45)

A leitura de ...E o noroeste soprou não revela qualquer vestígio da trajetória
dos meninos vindos do Rio de Janeiro; como aponta Aguilar Filho, o centro da
peça é a religiosidade de uma pequena cidade fantasmagórica e quase abstrata,
que é referida explicitamente como Campina do Monte Alegre, mas que poderia ter qualquer outro nome. Para quem buscava personagens tão dramáticas
quanto as esboçadas no artigo da BBC Brasil (um homem autoritário que separava as crianças com uma bengala: “Coloca aquele no canto de lá, esse no de

2. O “teatro virtual” de Edgard da Rocha Miranda

Para Sábato Magaldi, o problema central da criação de Rocha Miranda é o fato
de ele não conseguir “libertar-se dos esquemas cerebrais” (Apud Guzik, 1986:
71). O próprio Décio de Almeida Prado, a despeito da “capacidade seguríssima
de armar um enredo” (Prado, 2001: 72) que reconhece no autor, aponta que
“Edgard da Rocha Miranda não leva as ideias até as suas últimas consequências, preferindo abrandá-las, caindo num sentimentalismo piegas” (Prado,
2001: 73). “Superficial e tímida” é a forma como Yan Michalsky (1970) considera a peça O Estranho. A partir dessas considerações, propomos um exercício
de imaginação: como seria a obra de Edgard da Rocha Miranda caso ele fosse
artisticamente ousado a ponto de libertar-se dos esquemas cerebrais e levar as
ideias até as últimas consequências?
Nesse caso, ao contrário do que Décio de Almeida Prado assinala no artigo
supracitado, a “referência aos conflitos sociais do nosso tempo, como se a luta
entre o operariado e os patrões não passasse de um gigantesco e lamentável
equívoco, suscetível de ser resolvido facilmente se ao menos ‘tous les gens du
monde voulaient se donner la main’” (Prado, 2001: 73), poderia dar lugar a um
verdadeiro conflito entre os desejos e propósitos dos membros da aristocracia
rural e industrial do país (a que o autor pertencia como membro de uma das
famílias mais ricas do Brasil) e as vontades e necessidades dos seus subordinados. O negro Bené não seria a personagem caricata e superficial que torna ...E o
noroeste soprou uma obra tão desequilibrada, mas poderia se transformar numa
figura com alcance e interesse muito maiores.
Sob um ponto de vista convencional, talvez não faça sentido tecer conjecturas acerca de possibilidades que nunca chegaram a se concretizar. Contudo,
como argumentamos em outra parte, o conceito de “teatro virtual” abre espaço
para que pensemos não apenas nas obras que foram efetivamente encenadas ou publicadas, mas também em versões alternativas não realizadas, mas
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cá”; um órfão que foge de noite, volta ao Rio de Janeiro e se alista na Marinha
para lutar contra os nazistas; um time de futebol que se alinha para uma foto
à sombra da suástica), as personagens criadas por Edgard da Rocha Miranda
pareciam anêmicas e esquemáticas. Talvez seja injusto exigir de um autor que
responda explicitamente às suas circunstâncias históricas e biográficas; no
entanto, a sensação de que “a peça de Miranda parece ser um exercício intelectual que carece de sinceridade” (cf. Schoenbach, 1972: 76) – juízo proferido
acerca da peça O Estranho, mas que também poderia se aplicar às demais obras
do autor – pode lançar luz sobre alguns dos motivos do seu fracasso artístico.
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plausíveis. Não se trata simplesmente de propor ficções arbitrárias e sem qualquer fundamento, mas sim, a partir de dados concretos, imaginar versões alternativas da realidade.
No caso específico de Edgard da Rocha Miranda, a inserção da cidade de
Campina do Monte Alegre como cenário e de Bené como personagem, assim
como a tentativa de recriar diferentes dialetos em ...E o noroeste soprou, indicam um propósito de diálogo com a realidade concreta. No entanto, como
nota Décio de Almeida Prado (Prado, 2001: 76), “no Brasil, as distâncias
sociais são enormes: entre gente de cidade, como Edgard da Rocha Miranda e
os atores do Teatro Brasileiro de Comédia, e gente do campo, há um abismo,
um oceano que não se transpõe artisticamente a não ser com muito tato e
imaginação”. Mais do que tato ou imaginação, as informações recentemente
descobertas sobre a fazenda Cruzeiro do Sul, onde o dramaturgo pôde entrar
em contato efetivo com pessoas de condições sociais completamente distintas das suas, indicam que faltou ao autor a disposição de confrontar-se com
“o estranho” que assombra sua última peça (um mendigo que desestabiliza a
vida de um homem abastado).
Ao contrário do que transparece na interpretação de Décio de Almeida
Prado, o fato de que Edgard da Rocha Miranda “não apalpa o terreno, não
ensaia como os outros: tudo o que é possível saber e conhecer sobre as regras
fundamentais da carpintaria teatral ele sabe e conhece” (Prado, 2001: 71) não
está em contradição com sua incapacidade de pôr em cena os conflitos sociais
em que ele mesmo estava inserido; ao contrário: podemos pensar que é justamente porque não permite que a “gente do campo” adentre o palco com a
mesma estatura dramática da “gente de cidade” que o dramaturgo consegue
manter sua capacidade técnica intocada.
Conclusão

Evidentemente, não podemos saber como seriam as peças hipotéticas que
Rocha Miranda escreveria caso decidisse escrever abertamente sobre os conflitos concretos e imaginários entre sua família e as crianças órfãs que foram levadas à sua propriedade rural; contudo, esse exercício de “teatro virtual” pode
iluminar alguns dos motivos que fizeram com que companhias como o Teatro
Brasileiro de Comédia deixassem de se interessar por suas obras. A partir das
observações de Peter Szondi sobre o caráter histórico das formas dramáticas,
podemos imaginar que as “exigências existenciais” (cf. Szondi, 2001: 26) de
criação de personagens menos esquemáticos do que Bené ou o “Estranho” e
de linguagens menos estereotipadas do que as que aparecem em Para onde a
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terra cresce e ...E o noroeste soprou acarretariam necessariamente novas “exigências técnicas”, transformando os dramas previsíveis e fechados de Rocha
Miranda em obras que dialogassem mais efetivamente com as necessidades
de sua época.
Talvez as obras que resultassem da inserção de elementos tão problemáticos quanto a situação dos órfãos na propriedade rural ou as relações entre o
integralismo e o deslocamento de crianças negras da capital para áreas remotas no interior do país fossem simplesmente monstruosas ou aberrantes; no
entanto, o próprio “caráter problemático dessa tentativa” (cf. Szondi, 2001: 76)
poderia tensionar a forma dramática em direções imprevisíveis, fazendo com
que as peças de Edgard da Rocha Miranda (1957; 1958a; 1958b) despertassem
um interesse autêntico dos leitores e espectadores futuros.
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Resumo: Este artigo intenciona ser um estudo

Abstract: This article intends to be a study of one

sobre uma das categorias das Plásticas Sonoras
do Walter Smetak, os Instrumentos Coletivos.
Esta dialoga com o pensamento musical de
Smetak acerca da improvisação em grupo.
Para ele, os músicos envolvidos numa improvisação deveriam soar como se fossem um
instrumento só. Smetak pensava também na
improvisação como uma prática de desenvolvimento da intuição como uma faculdade psíquica que sobrepujaria a razão.
Palavras-chave: Walter Smetak / Plásticas
Sonoras / Instrumentos coletivos.

of the categories of Walter Smetak’s Sound Sculptures, so-called Collective Instruments. This sets a
dialogue with Smetak musical thinking on group
improvisation. For him, the musicians involved
in improvisation should sound as if they were one
instrument. Smetak also thought of improvisation as an intuition development practice as a
psychic faculty that would override reason.
Keywords: Walter Smetak / Sound Sculpture /
Collective Instruments.

1. Aspectos do seu processo criativo

Num primeiro momento, estar diante da obra plástico-sonora de Smetak deu-me a sensação de estar frente a algo atemporal, mítico. Esse sentido de transitoriedade se relaciona também à sonoridade à visualidade e o próprio convite à
interatividade, inerente aos seus objetos.
Na criação e constituição desses objetos, o compositor suíço empregou um
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A primeira vez que me defrontei com o nome Smetak foi ao ler um artigo de
Lívio Tragtenberg, em que a sonoridade advinda de uma quase aliteração
poética, formava o título “Smetak, trak, trak”. O artigo descrevia e refletia sobre a figura fascinante desse compositor suíço, naturalizado brasileiro, que
entre os anos de1960 e 1980, criou objetos híbridos que a eles deu o nome de
Plásticas Sonoras.
Violoncelista de formação, Walter Smetak nasceu na Suíça, em 1913 e emigrou para o Brasil em 1937. Viveu na Bahia de 1958 até 1984, e foi em solo baiano, que Smetak iniciou esse processo inventivo que acabou por influenciar mais
de uma geração de artistas brasileiros, entre os quais eu me incluo.
Sua figura fascinante e suas pesquisas inusitadas situadas entre escultura,
mística e música, empurraram-me em direção a questionamentos acerca não
só da sua trajetória, mas principalmente, em como cada uma de suas criações
fomentavam de modo transdisciplinar de fazer artístico. Suas Plásticas Sonoras, nesse trânsito criativo, constituem-se como dispositivos de um processo de
educação sensível para um mundo que elas próprias inauguravam. Um mundo
em que as artes estariam não mais separadas e que seriam veículos para o desenvolvimento de uma consciência criativa coletiva e ligada à intuição como
uma faculdade que se sobrepujaria à razão.
A própria trajetória de Walter Smetak é o desenho dessa ideia de educação
sensível, em que o próprio compositor parte do conceito e forma do instrumento musical tradicional, para criar novos objetos situados entre as Artes Visuais
e a Música.
As Plásticas Sonoras smetakianas atuam como dispositivos, no sentido
dado pelo filósofo italiano Giorgio Agambem (Agamben, 2009:40). Se enunciam como parte de um conjunto de estratégias do próprio compositor para
capturar, orientar e educar seus executantes para esse mundo que estaria anunciado como uma nova era em que a intuição se sobrepujaria à razão. O próprio
Smetak se referia à ideia de instrumentos musicais como instrutores de mentes
ao intervirem na consciência de quem os toca.
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Figura 1 ∙ Walter Smetak, Pindorama, 1970.
Fotografia de Claudiomar Gonçalves.
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Figura 2 ∙ Walter Smetak, o Pindorama em concerto
realizado na reitoria da Universidade Federal da Bahia, 1970.
Acervo da Associação de Amigos de Walter Smetak.
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procedimento muito próximo ao que Claude Lévi-Strauss (1997) formula no livro O Pensamento Selvagem, acerca do bricoleur, utilizou-se sempre de um conjunto finito de utensílios, de materiais e, porque não dizer de pensamentos, re-arranjou seus materias e, neles, descobriu e redescobriu as relações que constituíram sua narrativa simbólica e, porque não dizer, cosmogênica.
Dessa forma, suas Plásticas Sonoras foram construídas, em sua maioria,
com a utilização de cabaças, bambus, fragmentos de instrumentos musicais e
outros objetos do cotidiano. A cabaça, para Smetak tinha um sentido que ultrapassava a ideia de uma caixa de ressonância natural, para ele ela era uma
semeadora de mentes, isso em alusão à sementes contidas em seu interior.
No conjunto de sua obra, Walter Smetak escreveu livros, poesias, peças de
teatro, sobretudo criou uma família de objetos situados entre a música e as artes
visuais, suas Plásticas Sonoras, e desenvolveu para cada uma delas uma narrativa
que envolvia conceitos ligados à sua materialidade, sua forma, cor e relação com
os conceitos ligados à Eubiose, espécie de doutrina da qual o artista era seguidor e
que se propunha ser uma ciência da vida, tal como a Teosofia da Helena Blavatski.
2. Pindorama e a improvisação coletiva

Entre suas Plásticas Sonoras, há em especial uma categoria que se diferencia da
perspectiva comum ao dispositivo intrumento musical voltado a um único executante, como é o caso da quase totalidade dos instrumentos musicais inventados. Em quase todos os casos, o objeto instrumento é como uma ferramenta
de extensão das capacidades musicais de quem o executa, numa relação individualizada entre o objeto e o executante. Quando a música é feita em grupo, são
diversos instrumentos que se dispõe para diversos executantes. Há raros casos,
na história da música em que o funcionamento do instrumento depende da
interação de diversas pessoas ao mesmo tempo. A categoria criada por Walter
Smetak a qual eu me refiro é a dos instrumentos coletivos. Nestes instrumentos
as possibilidades e potencialidades sonoras e musicais só são alcançadas quando são tocados por diversas pessoas.
Destaco aqui dois representantes dessa categoria, o Pindorama e a Grande
Virgem, que são instrumentos, isto é, objetos únicos que obrigam os executantes
a buscarem uma correspondência, diálogo e sintonia muito grandes na atuação
sobre eles (Figura 1). Esta idéia do coletivo tomado em um só instrumento encontra ressonância na própria improvisação proposta por Smetak em “Ensaio
para uma improvisação artesanal” (Smetak, s/d), em que sugere que, na improvisação coletiva, os integrantes devem comportar-se como se o todo fosse um
instrumento só.

Um instrumento coletivo, de uma altura de 2,20 m, contendo no meio o sextante, instrumento dos navegantes, anterior à bússola. A cabaça central, usada com boré, significa uma projeção em 6 direções, ou seja: norte, sul, leste, oeste, nadir e zênite.
Uma corda, em volta horizontal e vertical, dá a possibilidade do contraste sonoro entre uma série de flautas harmônicas, uma série de chocalhos. O seu aspecto exterior
monstruoso, de uma ameba em constante divisão e desdobramento, dá a possibilidade de 60 pessoas se ativarem musicalmente. (Smetak, 2001:180)

Tanto a Grande Virgem quanto o Pindorama são apresentados durante o II
Festival Música Nova, em julho de 1970, durante uma improvisação coletiva,
utilizando-os. Era a primeira aparição pública de instrumentos coletivos, nos
quais o compositor já estava trabalhando desde 1969. A composição apresentada, segundo consta em programa da época, intitulava-se “Retalhos”. A unidade
deveria nascer da diversidade. Mais uma vez aparece o sentido do instrumento como veículo da transformação, do instrumento homem; dessa vez, os egos
pessoais diante do objeto fundem-se no propósito da unicidade.
O sentido da improvisação coletiva reúne-se em um único objeto, “um por todos e todos e todos por um”, parafraseia Smetak. Sua idéia da criação passando do
individual para o coletivo a partir da improvisação, se expressa do seguinte modo:
... cada árvore é diferente da outra, embora que a sua árvore é da espécie pertencendo
à floresta (...).
Isto pode ser chamado a solidão do improvisador, ou a solidão da multidão. As pessoas que tomam parte neste conjunto devem está (SIC) bem alertas neste “minutos”
para se encaixar devidamente em trabalhos desindividualizados e com egos subdivididos nesta unidade muito complexa. Porque efetuam o trabalho a construir uma obra
no espaço mental temporariamente” (Smetak, s/d:11).
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No caso do Pindorama, tomo-o como representativo dessa categoria de instrumentos inventados pelo suíço naturalizado brasileiro, cujo tema é a ideia de
uma música em que a individualidade se dilui no projeto coletivo. O que, de
alguma forma ressoa e dialoga com seu pensamento musical acerca da improvisação. Para ele, os músicos envolvidos numa improvisação deveriam soar como
se fossem um instrumento só. Smetak pensava também na improvisação como
uma prática de desenvolvimento da intuição como uma faculdade psíquica que
sobrepujaria a razão.
Pindorama representa essa categoria inventada, é um dispositivo do pensamento musical de Walter Smetak que possui 2,20 metros de altura e foi pensado
para ser executada por até 60 músicos simultaneamente. O sentido da improvisação coletiva reúne-se em um único objeto.
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Pindorama, para além para além da descrição do próprio autor, assemelha-se
a uma árvore com um tronco de onde partem as cabaças e, destas conjuntos de
três mangueiras em cada, nas quais são encaixadas nas pontas apitos de bambu.
Ao soprar cada apito soa um som complexo e multifônico. Esse aspecto arbóreo
me faz lembrar da descrição yanomani do xamã Davi Kopenawa a respeito do
mito da árvore dos cantos dos espíritos xamânicos, chamada de Amoahiki. No
caso dessa árvore dos cantos, os sons produzidos penetram e são gravados nos
pensamentos dos espíritos, os xapiripe. (Kopenawa, apud Tugny, 2015: 29)
Smetak provavelmente não teve contato com esse mito yanomani, porém é
importante destacar que sua dedicação aos instrumentos coletivos, se deu após
seu contato com as culturas ameríndias na oportunidade em que esteve na região
centrooeste (Goiás e Brasília) e região norte do Brasil (Pará), isso no ano de 1968.
Essa árvore de cantos smetakiana recebeu o nome de Pindorama que é o
nome de um lugar mítico entre os povos Tupi-guarani, terra livre do males,
nome pelo qual os povos andinos se referiam ao Brasil. O tronco dessa árvore é
de bambu e sobre ela abre-se uma copa, que Smetak aludiu ao sextante, antigo
instrumento de navegação. Esse instrumento de navegação é ativado pelo sopro, pela interação do grupo que toca coletivamente o instrumento fazendo-o
apontar para as direções cardeais e para os pontos imaginários Nadir e Zênite,
o primeiro que se projeto para o centro da esfera terrestre e o outro para a esfera
celeste. Essa alusão ao sextante, considerada a relação com a improvisação coletiva, pode ser abstraída para se pensar nos caminhos, nos itinerários musicais
do grupo enquanto tocam. A escuta, nesse caso, é um constante aprendizado
na improvisação.
Smetak pensava suas Plásticas Sonoras como templos em miniatura, que
devolveriam a dignidade ao instrumento musical. Esse templo deveria ser habitado pelo sacerdote da música, que no caso do Pindorama, como representação
da ideia do instrumento coletivo, seriam vários os sacerdotes, vários os compositores. No livro Retorno ao Futuro (ao espírito), Smetak em determinado momento escreve sobre o trabalho do compositor, a quem considera um contador
de história inéditas, na edificação da sua composição, templo:
O templo também pode ser uma árvore sagrada. Embaixo dela, ele se assenta, trabalha e medita por toda a vida. Este estado é contínuo. Todas as ações
e os pensamentos estão contidos nele. (Smetak, 1982:125)
A interação pretendida entre o coletivo agenciado pelo dispositivo instrumento coletivo, não queria dizer ordenação, ou uma partilha comum, ou som

Conclusão

Pindorama, como um dispositivo do pensamento musical de Smetak, propõe
que na sua interação, não que a individualidade seja aniquilada, mas que a direção da improvisação esteja nos sentidos. Os indivíduos, agora juntos num
grupo em torno desse templo em forma de árvore, cujo sextante aponta seus
caminhos, colhem seus sons como frutos da cabaça, são visíveis habitantes desse templo durante a improvisação. Na narratividade da forma plástica do objeto
e na interação coletiva e sonora, estão o aprendizado de uma escuta sutil e o
desenvolvimento da intuição.
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uníssono. Para ele o sentido do coletivo estava na complexidade que se transformaria em unidade. Porque para ele, ouvindo todos os sons juntos, ouviríamos um só som. (Smetak, 1982:125)
Para ele, a ordem podia estar na desordem já que o caos era o pré-estado do
cosmo e pertenceria a uma ordem a qual o homem não conseguiria conceber.
Ele classificava os humanos como pretensos organizadores do caos, os que suprimem a selva para organizar as cidades. Nesse sentido, a interação musical na
não-afinação seria o aprendizado do caos, viver na ordem contida na desordem.
Smetak interessou-se pela improvisação como uma ação transformadora e
refletiu sobre ela em dois artigos em forma de ensaio, “A arte transcendental
da improvisação” (1978) e “Por uma improvisação artesanal” (s/d). Para ele, a
improvisação “é uma forma livre de composição, a diferença é só que não há
um autor, há muitos autores cujas mentes tem que funcionar simultaneamente” (Smetak,1978:8).
Para o suíço, o improvisador deve estar preparado para o ofício, ou seja, ter
cultura elevada, acumular experiências e portar-se como um compositor. No
entanto, deve também ser disciplinado e vigilante dos sentidos para que possa
se libertar da escrita. Cornelius Cardew, um dos fundadores do grupo de improvisação AMM, também fala em disciplina na conformação à habilidade de
trabalhar coletivamente como sendo o pré-requisito essencial da improvisação
(Paes, 2003:60).
O desenvolvimento da intuição é também tema das reflexões de Smetak. Assim, com Stockhausen que, posteriormente, as suas obras estruturalistas produz
peças brilhantes dentro do campo da aleatoriedade, diz que “a intuição coletiva
produz qualidades de que um compositor não é capaz” (Paes, 2003:67), Smetak crê numa comunicação do grupo através da intuição. Aliás, ela é necessária
ao mesmo tempo em que se desenvolve na prática da improvisação coletiva.
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Resumo: Este artigo reafirma a ideia de que

Abstract: This article reaffirms the idea that se-

a teoria semiótica, em sua matriz norteamericana, pode ser percebida como plataforma
crítico-criativa, no universo das artes contemporâneas. Um significativo exemplo: o artista
português Rui Effe. Ele mesmo, professor da
disciplina Semiótica no Instituto Politécnico
do Cávado e Ave, em Barcelos, faz uso expressivo de uma sensível geometria que, através da
observação atenta da paisagem, define uma
visualidade mediada por estruturas, aparências e conceitos reveladores de agudo conhecimento semiótico — fazendo convergir prática e
consciência de linguagem.
Palavras-chave: Rui Effe / semiótica /
geometria.

miotic theory in its North American headquarters, which can be perceived as critical and creative platform, in the universe of contemporary art.
One significant example is the Portuguese artist
Rui Effe. He, by himself, professor of semiotics
discipline at the Polytechnic Institute of Cávado
and Ave, in Barcelos, makes significant use of a
sensitive geometry that, through careful observation of the landscape, he defines a visual mediated
structures, appearances and revealing concepts of
acute semiotic knowledge — bringing to converge
practice and consciousness of the language.
Keywords: Rui Effe / semiotics / geometry.
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Introdução

A Semiótica — a teoria geral dos signos, em sua matriz norteamericana, postulada por Charles Sanders Peirce — enquanto ferramenta de estudo acerca das
linguagens parece ser um justo recurso para a definição de uma crítica de arte
centrada na visualidade artística contemporânea. Pois, se considerarmos os
elementos presentes nas semioses artísticas, poderemos entender a Semiótica
em dupla argumentação: ao tempo que o conhecimento semiótico instrui a prática de linguagem, permite ao artista contemporâneo exercer, como primeiro
fruidor, a análise crítica de sua obra — em exercícios semióticos abdutivos —
que seriam, em si, o método da inventividade e da criatividade, na linguagem.
A dimensão meta-criativa das semioses artísticas deve compreender o conceito abdutivo na geração de valores crítico-criativos.
Um artista que bem poderia corporificar essa demanda é o português Rui
Effe, que vive e trabalha entre Braga e Lisboa. Licenciado em Artes Plásticas
— Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, com Pós-Graduação em Direção Artística pela Escola Superior Artística do Porto e Mestrado em Artes Plásticas e Comunicação Artística pela Universidade do Minho,
o artista vem desenvolvendo desde 1999 inúmeros trabalhos: ilustrações, pinturas, objetos, instalações, vídeo-arte e meta-poemas — já com visibilidade internacional. Effe tem atuado, ainda, como docente no Instituto Politécnico do
Cávado e Ave — justamente na disciplina de Semiótica.
Portanto, como artista e professor, atua no arco aplicado das semioses artísticas.
1. Geometria Prática

A arte de Rui Effe manifesta-se toda estruturada à partir de uma consciência
geométrica que resulta numa notável inteligência formal. O artista se apropria
da natureza, da paisagem e dos lugares para, imageticamente, conciliar: geografia e geometria; tri e bidimensionalidade; sobre e justaposição; percepção e
cognição — em dimensão autoral.
Parece ser, por esse motivo, um artista clássico — aquele sujeito criativo
que observa a natureza como se fosse um fenômeno à espera da ordem mental
humana. E assim, poderíamos dizer acerca da geometria prática de Rui Effe o
mesmo que Salmi afirmou sobre Michelangelo:
Vê beleza na correspondência da forma com a ideia, pois a beleza depende da intencionalidade, isto é, da adequação da forma ao seu objetivo [...]. A proporção é qualitativa [...]. É uma medida intelectual (Salmi, 1996: 44).

2. Geometria Sensível

A plataforma geométrica adotada pelo artista revela suas intenções expressivas: observar os elementos estruturantes das imagens — da natureza, da paisagem e dos lugares; suas projeções, seus linearismos, suas formas — para dar-lhes visibilidade, numa visualidade construtiva, cerebralmente constituida,
que lhes retira da condição sensorial para alcançarem, na linguagem, uma dimensão sensível.
Parece ser, dessa forma, um artista moderno — aquele criador encantado com
as aparências das estruturas geométricas. Effe é, assim, um artista-geômetra, que
age expressivamnente em usofruto, de uma linhagem de artistas como Vassily
Kandinsky ou Paul Klee, que operavam a visualidade, justamente para requer,
da linguagem visual, sua condição de autonomia perante o mundo dos fenômenos e, portanto, das representações figurativas, desencadeando os processos e
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Mais recentemente, Effe vem elaborando trabalhos que se referem às paisagens e aos lugares. Assim, entre prática e consciência de linguagem, se encontrou de forma irreversível com a sua vocação de artista-geômetra: ao insistentemente perseguir as propriedades das imagens, reduzindo-lhes à essência;
ao inventivamente perceber as estruturas formais, ampliando-lhes à expressão
— sempre em viés analítico.
E, entre todas as formas de expressão da qual o artista se ocupa, as colagens de pequenos formatos, seriam seu dispositivo mais agudamente revelador das conexões
abdutivas entre suas semioses expressivas e suas singulares sínteses semióticas.
O artista experimenta a geometria para compreender a linguagem. Age nas
estruturas de uma abstração mínima para referir-se à paisagem. Seus lugares
geométricos evocam um estado metodologicamente intimista: o procedimento
da forma recortada traduz, sem representar, um desenho mental (Figura 1).
Muito apropriadamente, Effe conduz seu processo criativo para uma produção visual rigorosa, para definir uma ordem formal que espelha — e revela — a
geometria como argumento e método. Os recortes — de papéis e figuras — e as
colagens — de formas e textos — acentuam a sua predisposição para o recurso
control C-control V da expressão artística contemporânea: a montagem — método que faz interagir os mais diversificados códigos de linguagem. Método que
faz amalgamar suas semioses em poéticas visuais que, de tão rigorosas e talmente íntimas, dispõe-se ao estabelecimento de uma geometria imprecia, livre
de métricas e instrumentos.
A vocação de geômetra instrui o artista. A norma geométrica prapara a sensibilidade.
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Figura 1 ∙ Rui Effe, Método criativo: recorte e colagem, 2013.
Fonte: https://www.facebook.com/117953101644291/
photos/pb.117953101644291.2207520000.1451067379./357285241044408/?type=3&theater
Figura 2 ∙ Rui Effe, O lugar como construtor de identidade, 2014-15.
Colagem / Livro-Objeto. Coleção do Artista. Fonte:
http://ruieffe.blogspot.com
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Figura 3 ∙ Rui Effe, O lugar como construtor de identidade, 2014-15.
Colagem / Livro-Objeto. Coleção do Artista. Fonte: http://ruieffe.blogspot.com
Figura 4 ∙ Rui Effe, Levo amor em braços, 2015. Recorte e Colagem.
Fonte: imagem cedida pelo artista.
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os procedimentos da metalinguagem — moderna e abstrata (Figura 2, Figura 3).
Bem assim, como gostaria Baudelaire, aqui citado por Jaffé:
...o pressentimento de que, além da realidade objetiva, pudesse existir uma outra —
um mundo imaterial, incorpóreo, que nem os olhos nem as mãos poderiam colher e
somente a imaginação e a fantasia poderiam decifrar (Jaffé, 1983: 287).
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Sob este ponto de vista, podemos imaginar que Rui Effe pensa como Cèzanne:
Devemos olhar a natureza como se ninguém a tivesse visto antes de nós. Sendo artista, devo ter um olhar original. Sendo artista, penso, sobretudo, nas sensações visuais
(Cèzanne, cartas a Emile Bernard, 1904).

Ou, ainda, mais filosoficamente:
Justamente quando a natureza se retrai, a vida da consciência humana alcança a sua
plenitude, a sua autonomia, a sua máxima força e pode deslocar-se da natureza por
não mais necessitar de exemplos, deixando de ser esse o espelho que reflete a certeza do
ser: a consciência continua vivendo e operando o mundo; na realidade, não há mais
necessidade de medidas fora da linguagem (Heidegger, 2010: 36).

Para experimentar as suas essências estrutrurantes, Effe elabora uma geometria plasticamente imprecisa. Contudo, agudamente autoral. Respondendo
aos seus desejos de forma, arma estratégias: faz das estruturas geométricas,
contiguamente, seu fundamento criativo e seu argumento visual para se aproximar do mundo — e , dele, se apropriar.
Abdica da condição perceptiva do mundo, para definir um universo autônomo. Então, Rui Effe, com seu instigante geometrismo — nuclear, concêntrico e
rigoroso; orbital, excêntrico e impreciso — empresta da paisagem a sua essência, para transformá-la em linguagem.
Suas folhas de papel e seus recortes formais alcançam a narrativa própria
das complexidades semióticas. Sua arte, então, se descola das aparências formais para adotar um exercício intelectual que busca nas referências da história
da arte os registros que irão consolidar o seu lugar abdutivo — para se reconhecer numa geometria conceitual.

A imagem é uma sabedoria que antecede a filosofia e a representação. As imagens que
se aprofundam em suas próprias qualidades vivem como um choque a separação do
corpo para imaginar a existência (Beuys, 1990: 83).

Effe, de modo irreversível, se posicina na esfera intelectual da criação artística. A sua peculiar geometria — prática e sensível — torna-se, de modo cada vez
mais evidente, o pretexto para a realização de colagens que expõem as tensões
de espaço e tempo, como se fossem excertos de sua existência.
Para reafirmar tal ponto de vista, poderíamos revindicar, em excertos, a voz
de Bárbara Valentina, que nos informa:
Um percurso singular que começou no desenho, onde utilizava o seu elemento mais
elementar e depurado: a linha... as relações que lhe interessam são as do eu com o espaço... questiona as noções de percepção do espaço e da forma... todo o trabalho do
artista é feito de [...] pormenores que indicam algo maior... abandonou a mera representação figurativa para avançar sobre uma linha conceitual... Rui Effe dedica-se (às)
interrogações dos lugares que intervenciona... opta por criar um diálogo com a natureza... questiona dessa forma a função [...] e o lugar da obra de arte (Valentina, 2011).

Assim, percebemos que a linha deslocou-se do gesto manual e resultou
compreendida pelo linearismo dos recortes operados pelas láminas da tesoura ou do estilete. A forma, por sua vez, atende ao estado mental na geração de
contínuas tensões entre forma e espaço, para determinar lugares conceituais,
em estatuto simbólico.
Afinal, o artista se apresenta no centro de suas experiências e deve refletir
sobre a sua posição no processo produtivo:
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Rui Effe é, então, um artista contemporâneo — aquele que tão bem sabe conciliar a tríade semiótica: qualidade e indexicalidade, devidamente encapsuladas
pela dimensão simbólica da visualidade. A prática consciente de linguagem
permite ao artista vislumbrar a transcriação da natureza. Torna o mundo o seu
lugar simbólico e, entre imagens e textos, exerce a mais alta abstração humana.
Entre o visual e o verbal, gera uma geometria paritária entre percepção e cognição (Figura 4).
Para pensar a geometria das imagens:
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3. Geometria Conceitual
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A imaginação junto com a acuidade analítica formam a coluna dorsal do raciocínio
[...] A doutrina dos signos é essencial à visão do pensamento como um diálogo. Os signos são a matéria do pensamento, o diálogo sua forma, uma forma básica, geral, que
abraça toda a força da imaginação e todas as formas de pensamento crítico (Santaella, 1993: 175-6).

As estruturas formais e escrituras lineares de Rui Effe configuram o conhecimento semiótico do artista, No mesmo instante, definem a sua expressão artística. A geometria é começo, meio e fim. Natureza, abstração, cultura.
Conclusão

Rui Effe, então, apresenta seus lugares geométricos. Lugares de síntese universal, que dialogam abdutivamente: com a arte clássica, que buscava a beleza na
ordem; com a arte moderna, que reinvidicava a autonomia da linguagem; para
se inserirem na contemporaneidade das expressões artísticas, revelando argumentos, questionando conceitos — em dimensão intelectual.
A arte de Effe expõe lugares geométricos que revelam a tríade semiótica:
icone, como qualidade sensível; índice, como fato sensorial; símbolo, como argumento cultural.
Em síntese: de todos os lugares, um lugar conceitual que precisa alcançar o
espectador. Ao gerar a forma geométrica, o artista atribui densidade sensível à
criação artística.
Se dará, finalmente, a sua redenção criativa: um arco tensional no qual o artista cria, produz e teoriza. Bem assim: contribuindo com a definição de uma
linhagem artística — aquela dos artistas-pensadores, que têm a história da arte
como horizonte, a linguagem da arte como meta... e a crítica como fim!
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Resumo: A instalação de pinturas e textos que

Abstract: The installation of paintings and texts

compõem a obra Gabinete de Curiosidades é
uma proposta do artista Rui Macedo que actualiza o exercício de hipotipose, ou seja, que
permite estimular a formação de imagens
mentais ( e o imaginário) por via da sugestão
literária, plasmando estas imagens nas de uma
pintura que enquadra o vazio.
Palavras-chave: Rui Macedo / hipotipose /
instalação / pintura / site-specific.

intituled Cabinet of Curiosities is a proposal by
the artist Rui Macedo updating hypotyposis as
an exercise. The text stimulates the formation of
mental images (and imaginary) through literary
suggestion, affecting these images into the apparent emptiness of paintings.
Keywords: Rui Macedo / hypotyposis / installation / painting /site-specific.
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Rui Macedo. Da sugestão
e do seu poder imagético
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Introdução

Rui Macedo é um artista português que nasceu em Évora em 1975. O seu percurso de pintor tem vindo a focar-se na especificidade das montagens do objecto
pictórico em contextos arquitectónicos diversos questionando o conceito site-specific de um modo absolutamente pertinente. Este artigo debruça-se sobre a
sua mais recente exposição em território nacional: um Gabinete de Curiosidades
para o Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor que se constitui como uma
instalação de pintura composta por 47 telas a óleo e acrílico e 4 textos escritos
em Garamond que ocupam uma sala com 20 metros de comprimento, 8 metros
de largura e 4 metros de altura. Patente ao público entre 9 de Janeiro e 27 de
Fevereiro de 2016.
1. Gabinete de Curiosidades

Gabinete de Curiosidades é uma instalação pictórica que ocupa integralmente
uma das salas de exposições temporárias do CAC-Centro de Artes e Cultura de
Ponte de Sor. O modo como as telas e os textos se colocam no espaço expositivo
é fundamental para a constituição de uma totalidade que põe em operação os
conceitos próprios de uma exposição pictórica onde todas as obras são determinadas pelo lugar que ocupam dentro do espaço de exposição.
Realizadas especificamente para este evento e para este lugar, as pinturas
demonstram, através do seu instalar crítico e pela exploração site-specific da
morfologia arquitectónica do Centro de Artes e Cultura, o rigor do trabalho de
Rui Macedo.
As 47 pinturas estão organizadas por quatro linhas horizontais que percorrem o perímetro da sala (as três paredes disponíveis). 70 cm separam, em altura, cada linha de pinturas, propondo uma equidistância horizontal. A alimentar
esta distinção, cada linha ostenta pinturas similares, separando-se das restantes por afinidade e diferença (Figura 1).
A linha mais alta mostra sete pinturas, cada uma com 40 x 150 cm, posicionadas rente ao tecto para iludir que a representação de um corte horizontal na
tela e na composição é uma interrupção provocada pela arquitectura. No final
desta linha, no lugar de uma oitava e última pintura, e a ocupar exactamente a
mesma área, está colocado o seguinte texto em vinil preto autocolante:
(...) a escala desta série de mapas permite um rigor na representação como nunca antes foi possível. O detalhe, o pormenor, a minúcia, a precisão e o modo singular do desenho, na expressão, na capacidade de verosimilhança e na adequação caracterizam
estes mapas destacando-os de outros da mesma época e elevando a arte da cartografia
a um nível excepcional. (Macedo, 2016, Gabinete de Curiosidades)
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Figura 1 ∙ Rui Macedo, 2016, Gabinete de
Curiosidades: vista da instalação. Óleo e acrílico s/ tela
e letras de vinil autocolantes, 20x10x4m. Fotografia
gentilmente cedida pelo artista.
Figura 2 ∙ Rui Macedo, 2016, Gabinete de
Curiosidades: pormenor do texto. Óleo e acrílico s/
tela e letras de vinil autocolante, 20x10x4m. Fotografia
gentilmente cedida pelo pintor.
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A segunda linha a contar de cima é composta por treze pinturas, cada uma
com 90 x 90 cm. A sua particularidade são as shaped canvas que se ajustam a
duas portas e que tomam a forma dos cantos, adossando-se à parede. Ao fundo
da sala, a ocupar uma posição central, surge o seguinte texto, igualmente em
vinil preto autocolante:
Datadas do final do séc. XIX foram pintadas pelo mesmo artista que retratou Dorian Grey. Está comprovado que as obras deste pintor têm características singulares, nomeadamente a vivacidade e a (a)temporalidade. Neste caso, os modelos
para cada uma destas treze pinturas são treze pássaros voadores. É preciso chamá-los com assobios específicos para que voem até ao centro da tela e se tornem
visíveis ao nosso olhar.

A terceira linha é constituída por vinte pinturas, com 50 x 40 cm cada. Colocada exactamente ao nível do olhar do observador/visitante, este alinhamento
inicia-se com o seguinte texto:
Estas vinte pinturas estão hoje integralmente reunidas depois de terem sido alienadas pelos herdeiros do primeiro proprietário. O trabalho de pesquisa e aquisição comprova-se pelo documento visível em cada uma delas. Datadas do período
helénico, foram executadas por um mestre pintor anónimo cuja verosimilhança
das representações dos cachos de uva iludiam os pássaros. Contudo, e à semelhança de outras obras de artistas engenhosos, a luz e outros elementos da natureza absorveram uns pigmentos enquanto outros emigraram, deixando a possibilidade da sua contemplação em aberto ou, como opção, o uso imprescindível de
um mecanismo ocular ainda por inventar.

A quarta linha de pinturas, rente ao rodapé, obedece a uma lógica de corte
e incompletude semelhante à da primeira linha, mas com referência ao chão.
Constitui-se por oito pinturas com 25 x 220 cm, e o seguinte texto ocupa uma
posição intermédia, sugerindo que se trata de um ciclo de pinturas:
Cerca de 1327, ano em que Francesco Petrarca descreve a experiência da sua subida ao topo do Mont Ventoux, a representação paisagística pertencia aos longes e,
inserida na lógica forma/fundo, estava destinada ao último plano da composição
pictórica.
Este alinhamento de nove paisagens pintadas no estilo flamengo é único nas suas
características: tratam-se de representações onde a vegetação luxuriante toma
integralmente o primeiro plano elidindo outros temas e (...)

A peculiaridade dos dois textos integrados nos alinhamentos mais acima
e mais abaixo é a sua incompletude por via de duas estratégias: 1) no modo

2. Da sugestão e do seu poder imagético
Toda a argúcia [...] está aqui em entender a imagem como fundadora do olhar,
na força presentificadora que ela possui. É portanto à visibilidade que a imagem
faz apelo, que não se confunde com o visto mas com a sua possibilidade e, nessa
medida, toca o invisível como potência, como virtualidade da imagem. (Marin,
1993:11)

Todos os textos parecem ocupar o lugar de uma pintura, dentro do alinhamento
a que respeitam, pois mantêm exactamente as mesmas dimensões em altura e
em comprimento. Aquilo a que fazem referência, mesmo os que estão formal e
literalmente incompletos, enquadra-se nos temas que constituíram os Cabinet
d’Amateur primitivos: elementos do reino mineral, animal e vegetal.
Numa referência ao reino mineral, estão os mapas. O registo cartográfico
do terra e dos mares constitui uma actividade significativa no tempo das Descobertas, e no século XVI estes desenhos incorporam colecções importantes
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agramatical do texto que inicia e termina cada texto, sugerindo que se trata de
um fragmento; 2) no corte parcial de linha de texto superior e inferior, respectivamente, num acordo com a arquitectura (Figura 2, Figura 3).
Este corte das letras nas linhas de texto (junto ao chão e rente ao tecto) é
também conivente com a representação das pinturas de cada uma das séries e
serve, por isso, a mesma ilusão que é a de uma certa incompletude, fragmentação referente a um corte arquitectónico. Parece que o espaço (em altura) não
é suficiente para comportar quer as pinturas quer os textos no seu formato integral e, por isso, justificando o seu corte; ambos (a)parecem incompletos para
caber dentro dele.
O título, Gabinete de Curiosidades, remete para a estratégia de acumulação
de pinturas que está patente na montagem, se bem que a sua organização no
espaço obedeça a critérios de simetria, em vez de encaixe, o que sublinha a instalação como um todo.
Excepto a linha junto ao chão onde as pinturas ostentam paisagens, a representação em todas as restantes telas resume-se a molduras, passe-partout, fios e
pregos que prendem os suportes à parede, sombras próprias e projectadas, papéis colados e suspensos com pedaços de fita-cola (Figura 4). Nestas representações pictóricas o artista recorre a técnicas que garantem uma sensação de verosimilhança no observador — uma sensação que é inquietante, justamente pelo
vazio proposto por uma moldura que, aparentemente, nada enquadra. Contudo, a natureza descritiva dos textos concebidos por Rui Macedo permite sugestionar a imaginação do visitante e colocar a imagem pictórica como potência.
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Figura 3 ∙ Rui Macedo, 2016, Gabinete de Curiosidades:
pormenor do texto. Óleo e acrílico s/ tela e letras de vinil
autocolante, 20x10x4m. Fotografia gentilmente cedida pelo pintor.
Figura 4 ∙ Rui Macedo, 2016, Gabinete de Curiosidades:
pormenor de uma pintura da segunda linha. Óleo e acrílico s/ tela,
20x10x4m. Fotografia gentilmente cedida pelo pintor.
Figura 5 ∙ Rui Macedo, 2016, Gabinete de Curiosidades:
vista parcial da instalação. Óleo e acrílico s/ tela, 20x10x4m.
Fotografia gentilmente cedida pelo pintor.

Hypotyposis paints things in such a lively and energetic way that it places them before
our eyes, in a sense, and turns a narrative or description into an image, a painting, or
even a living scene. (Fontanier, 1968: 390)

Também a composição da instalação, organizada por simetrias e espelhamentos garante uma unidade entre pinturas e textos e uma harmonia visual.
A horizontalidade destes alinhamentos, que é obediente a um regime de equidistâncias, sugere, num exercício de livre associação, um ritmo e remete sobretudo para a escrita musical: assumindo a parede como uma gigante folha de
papel pontuada por quatro sequências, ora lentas, ora rápidas, as figuras rítmicas podem fazer-se corresponder às áreas de cada pinturas e as (equi)distâncias
podem assumir as pausas, os silêncios ou, ainda, ecos por afinidade ao vazio, ao
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quer pela sua qualidade plástica e científica quer pela sua utilidade. A linha de
pinturas que se refere a estes documentos (rente ao tecto) distingue-se também
pela representação de um passe-partout que sublinha o papel como suporte para
o desenho cartográfico (em vez da tela). O detalhe, o pormenor, a minúcia, a precisão e o modo singular do desenho são adjectivos que estimulam o imaginário em
direcção a imagens extraordinárias e deslumbrantes.
Do reino animal vem a sugestão de “animais voadores” aos quais se assobia.
Rui Macedo opta por pássaros em vez de insectos ou dragões, e propõe um exercício performativo: assobiar para ver mais. Deste modo, põe em articulação os
ouvidos e os olhos, o audível e o visível, o som e a imagem, a música e a pintura.
É a melodia do assobio que atrai até ao centro da tela e, neste movimento, pode-se imaginar o voo de cada pássaro.
Do reino vegetal podem-se imaginar as paisagens pintadas no estilo flamengo
ampliando a sugestão de céu, de nuvem e de árvore, como se cada pintura fosse,
simultaneamente, o registo directo e a (nossa) memória da experiência de uma
viagem pela Natureza.
Ainda dentro deste reino, está o conjunto de representações de espécies distintas de uvas, tão semelhantes à fruta (ao modelo) que enganam as aves. Esta
verosimilhança é impossível de aferir pois, numa ironia com a ciência aplicada
à arte, Rui Macedo informa-nos da migração dos pigmentos, da volatilidade das
matérias e coloca-nos perante o invisível da pintura, literalmente. Mas a ironia
vai mais longe e lança o desafio à ciência: criar um dispositivo que permita ver
o invisível das coisas.
Efectivamente, estes textos potenciam o imaginário, e é através dele que um
exercício de hipotipose acontece, garantindo ao visitante uma imensa satisfação ao “ver” pintura.
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espaço entre pinturas (Figura 5).
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Conclusão

Gabinete de Curiosidades é uma instalação pictórica peculiar pois recorre ao
exercício da hipotipose para garantir a imagem pictórica como potência, estimulando o imaginário e as imagens mentais através da sugestão literária e da
alusão a um vazio pictórico enquadrado por molduras de época que sustentam
as imagens da percepção nesta exposição. É justamente este vazio que permite,
aos observadores, plasmar as imagens mentais criadas pela imaginação estimulada por histórias de pássaros, mapas e paisagens. Os textos são tão eficazes
quanto mais esvaziadas nos (a)parecem as pinturas: o seu espaço vazio é preenchido pelo imaginário e pela ficção.
A natureza múltipla da imagem como virtus — no sentido de uma força, de uma potência — convoca tanto o visível presencial (real) na concretude de uma presença ou
de uma representação, como o invisível (mas não menos real) das imagens mentais.
(Prieto, 2012:27)

O objectivo deste Gabinetes de Curiosidades é surpreender o horizonte de
expectativa do visitante, surpresa alimentada pela representação pictórica que
ilude a percepção visual, dando a ver o que escapa ao olhar, o que é da ordem do
(in)visível, numa aliança profunda das imagens mentais com as da percepção.
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Resumen: La obra de Lilibeth Cuenca

Abstract: Lilibeth Cuenca’s work (1970, Phil-

(Filipinas, 1970) nos traslada en el tiempo y, a
través de la implicación del cuerpo en el proceso pictórico, nos conduce hacia los orígenes
del ser humano. En el trabajo de Cuenca, el
cuerpo es la herramienta básica. En su obra titulada “Being Human Being”, se establece una
relación directa entre el cuerpo, la tierra – que
utiliza como materia pictórica –, y la huella.
Palabras clave: pincel / cuerpo / pintura /
huella.

ippines) takes us back in time and, through the
involvement of the body in the pictorial process,
lead us to the human being’s origin. In Cuenca’s
work, the body is the basic tool. In her work titled “Being Human Being”, a direct relation is
established between body, earth – which she uses
as pictorial matter –, and trace.
Keywords: paint brush / body / painting / trace.

Introducción

Quiénes somos y de dónde venimos son dos de los grandes interrogantes que
Lilibeth Cuenca siempre se ha planteado. Por ese motivo y con el propósito de
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Las raíces del ser humano
y la pintura: el cuerpo
pincel de Lilibeth
Cuenca Rasmussen
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investigar sobre el origen del hombre, la artista realiza un viaje a Etiopía, donde
entra en contacto con tribus primitivas, rituales y formas de vida que, con el paso
del tiempo, constituirán una importante fuente de inspiración en su obra. En
algunas de las piezas que forman parte de la exposición Being Human Being, realizada en el Centro de Arte Contemporáneo Nicolaj Kunsthal de Copenhague,
Cuenca utiliza su cuerpo como pincel. Como si se tratara de un espectáculo o performance, todas las piezas son realizadas ante el público y con la colaboración de
familiares, otros artistas e incluso algunos espectadores. Mediante estas actuaciones rituales, la artista recupera y rescata prácticas ancestrales.
1. El cuerpo como pincel. Antecedentes

Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha utilizado su cuerpo como
pincel. De hecho, ya hay constancia en el paleolítico superior del uso de los dedos
de la mano para extender el pigmento. Además de esta cuestión técnica y procedimental sobre el empleo de cuerpo y manos como herramientas para aplicar
el color, lo que resulta más relevante es el modo en que el cuerpo se implica en
su propia representación; es decir, cómo el artista utiliza su cuerpo para dejar su
impronta, su huella.
Aunque la mayoría de las pinturas rupestres representan escenas de caza y
animales, también es cierto que abundan imágenes de manos u otros objetos en
positivo y en negativo, por lo que se intuye que el hombre no solo sentía la necesidad de representar sus vivencias, sino también de representarse a sí mismo. Tal
vez la prueba más fehaciente de ello es la gran cantidad de pinturas de manos
halladas en cuevas geográficamente muy distantes entre sí y que, sin embargo,
resultan sorprendentemente parecidas. Podemos encontrar huellas de estas
manos en varios lugares de España (Altamira, Monte Castillo y Puente Viesco),
Pirineo Francés (Gargas), Argentina (Cueva de Manos), Colombia (Cuevas de
Tunja), México (Yucatán), Australia (Kakadú), Indonesia (Sulawesi) y otros
muchos lugares.
Resulta pues evidente que, prácticamente en todos los lugares del planeta,
el hombre desde siempre ha sentido la necesidad de dejar constancia de su paso
por la vida. Se ignora las razones exactas que llevaron al hombre de la prehistoria
a elaborar estas representaciones, aunque, sin llegar a descartar razones artísticas, se sospecha que estaban relacionadas con ritos mágicos o religiosos. Sin
embargo, como afirma Gombrich.
No podemos esperar comprender esos extraños comienzos del arte a menos que tratemos de
introducirnos en el espíritu de los pueblos primitivos y descubrir qué clase de experiencia
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es la que les hizo imaginar las pinturas, no como algo agradable de contemplar, sino como
objetos de poderoso empleo. (Gombrich, 1998: 40)

2. Antecedentes de Lilibeth Cuenca

Hija de padre danés y madre filipina, Lilibeth Cuenca nace en 1970 en Manila
(Filipinas), donde pasa los primeros ocho años de su vida. En 1978 se traslada
junto con su familia a Stevens (Dinamarca), un cambio que marcará tanto su vida
como su obra.
Aunque algunos de sus trabajos anteriores son parodias de obras de artistas
como Yves Klein, Shigeko Kubota, Janine Antoni o Jackson Pollock, aquí nos centraremos en su obra Being Human Being (2014), un trabajo donde el cuerpo de la
artista actúa como pincel. Con el corazón dividido entre Filipinas y Dinamarca,
Cuenca toma la exploración de las relaciones socioculturales y la investigación
sobre los orígenes del hombre como puntos de partida para este trabajo.
De 1996 al 2002, la artista estudia Bellas Artes en la Academia Danesa de
Bellas Artes, y en el año 2000 realiza su primera exposición individual, Espectáculo
Familiar, en Kunstsenter Akkershus de Lillestrom (Noruega). En 2002 asiste
como profesora invitada a la Real Academia Danesa de Bellas Artes y Det Fynske
Kunstakademi (Academia de Arte de Funen) de Odense, Dinamarca. En el 2007,
su pieza en formato vídeo Absoluto Exótico, en la que baila y canta delante de un
decorado exótico, es incluida en la exposición itinerante Global Feminisms, organizada por Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art en el Museo de Brooklyn.
En el año 2008 es galardonada con la medalla Eckersberg, y en el 2009 obtiene
el premio Arke, Viajes Grant. En 2012 gana el premio Nielsens Carl Marie, y en
el 2011 participa en el pabellón danés de la Bienal de Venecia con Afghan Hound,
una performance compuesta por una actuación en directo y cuatro canciones en
vídeo. En el 2014 realiza la exposición titulada Being Human Being en el Nikolaj
Kunsthal (Copenhague). En la actualidad, Cuenca vive en Copenhague.
3. Being Human Being

Lilibeth Cuenca nace en Filipinas, aunque a la edad de ocho años se muda con
su familia a Dinamarca. Este traslado despertará en la artista un gran interés
por conocer sus orígenes; una fascinación que con el tiempo la embarcará en
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Lo que sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que, ya en las primeras
manifestaciones artísticas, el cuerpo fue utilizado como herramienta; es decir,
como pincel, una práctica que Lilibeth Cuenca recupera tras entrar en contacto
con tribus primitivas cuando investigaba sobre los orígenes del ser humano.
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Figura 1 ∙ Being human being, 2014, performance, grasa
y tierra sobre lienzo, Fuente: www.lilibethcuenca.com/BeingHuman-Being-1
Figura 2 ∙ Lilibeth Cuenca, Being human being, 2014.
Instalación, Fuente: www.lilibethcuenca.com/Being-HumanBeing-1

La impresión del espectador difiere mucho en función de si presencia una performance en
directo y siente todas las sensaciones que esta provoca, o bien experimenta dichas sensaciones a través de la documentación de la obra (Jones, 2006: 14)

El origen del hombre, la tierra y las relaciones socioculturales constituyen el
punto de partida de este trabajo, cuya herramienta básica es el cuerpo. Para la
creación de una de sus piezas, Cuenca hace traer desde Etiopía 1,8 toneladas de
arcilla, material que sitúa en un pódium y sobre el que la artista se tumba desnuda. Después, se invita al público a modelar el barro y encender velas, que posteriormente colocarán alrededor de ella, en una especie de ritual en honor a Lucy.
En otra pieza, y con la colaboración de Kasper Racnhoj, realiza pequeñas figuras de barro en las que quedarán grabadas sus huellas.
Sin embargo, son aquellas piezas en las que el cuerpo ejerce la función de pincel las que más nos interesan de esta exposición.
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una intensa búsqueda, aunque no sólo de sus propios orígenes, sino también de
la raza humana. Esta investigación la lleva hasta Etiopía por tratarse del lugar
donde en 1974 fueron hallados los restos de Lucy (Johanson & Edey, 1993), nombre que recibe esqueleto fosilizado perteneciente a un homínido de la especie
Australopithecus Afarensis de 3,2 millones de años de antigüedad, en la zona habitada por la tribu Afar. Durante este viaje, Cuenca entra en contacto con tribus primitivas en las que aún hoy los ritos religiosos desempeñan un papel esencial en la
vida de sus miembros, y estos encuentros constituirán más adelante su fuente de
inspiración para la obra Being Human Being.
Este profundo interés por los orígenes del ser humano, por saber quiénes
somos y de dónde venimos, llevan a la artista a retomar el contacto, tan común
en tiempos prehistóricos, entre el cuerpo humano y la materia pictórica. Con ello,
además logrará obtener con sus pinturas el efecto hipnótico de aquellos dibujos
de “artistas” primitivos. Como afirma Bazín: “El artista primitivo es un mago
cuyo dibujo tiene un valor de encantamiento, y si se ciñe con tanta atención a la
verdad viva, es para dar a estas formas el máximo valor de reproducción, la virtud
propia de la criatura” (Bazín, 1956: 8).
Being Human Being es el resultado de siete actuaciones rituales realizadas
durante siete días consecutivos en el Centro de Arte Contemporáneo Nikilaj
Kunsthal (duración, quizás, relacionada con la idea de la creación del mundo en
siete días). Para la realización de este trabajo cuenta con el apoyo y la colaboración de sus hermanos, padres, hija, cuatro artistas y un bailarín, además del
público, cuya presencia, y a veces colaboración, es vital para la artista.
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Figura 3 ∙ Lilibeth Cuenca, Being human being, 2014,
performance, grasa y tierra sobre lienzo, Fuente: www.
lilibethcuenca.com/Being-Human-Being-1
Figura 4 ∙ Lilibeth Cuenca, Being human being, 2014, grasa
y tierra sobre lienzo, 245×205 cm, Fuente: www.lilibethcuenca.
com/Being-Human-Being-1
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Junto con sus familiares, compañeros e incluso a veces con personas del público,
Cuenca realiza una serie de piezas en las que quedan registradas huellas de diferentes partes del cuerpo.
Los participantes de la performance (Figura 1), entre los que se encuentran
sus hermanos, padres, hija, y algunos compañeros, se untan el rostro con arcilla
y posteriormente lo plasman sobre trozos de tela. De ese modo, cada participante obtiene una representación plana de ambos lados del rostro, y el resultado final es una impresionante instalación formada por el conjunto de esos
resultados individuales.
Para esta pieza (Figura 2), resultado también de una performance, Cuenca y
sus hermanos se embadurnan los pies de arcilla y, luego, caminan sobre unos largos lienzos. Se trata de unas telas de enormes dimensiones que posteriormente
colgarán del techo de una antigua iglesia, en forma de cubiertas, para generar un
efecto mágico y envolvente.
Este gran lienzo (Figura 3) es el resultado de la plasmación de dedos de manos
embadurnadas en arcilla. Este cuadro constituye un registro de numerosas huellas dactilares.
En este lienzo (Figura 4) podemos observar diversas huellas de manos. Una
composición que, sin duda, nos recuerda a las encontradas en numerosas cuevas prehistóricas.
En las piezas de la Figura 1, Figura 2, Figura 3 y Figura 4 han quedado registradas improntas de diferentes partes del cuerpo. Pero, además, en otras piezas se
observan dibujos realizados con las manos.
Toda esta obra se lleva a cabo a modo de performance, durante siete días de
intenso trabajo en los que Lilibeth Cuenca graba, fotografía y documenta todas
las actuaciones, contradiciendo así la idea de Peggy Phelan de que la performance es una representación sin reproducción (Phelan, 1996). Además, también rompe con la idea de genio creador, puesto que Cuenca crea su obra junto
a otras personas.
La obra final, lo que queda después de las performances, se expone en el
Nikolag Kunsthal (antigua iglesia del S. XIII) formando una instalación con telas
colgando del techo, cuadros de huellas en paredes y figuras de barro en el suelo.
Toda la obra se acompaña de grabaciones sonoras (sonidos de la tierra) de Jacob
Kirkegaard, generando así un ambiente cautivador que nos traslada a los comienzos del hombre en la Tierra, o al menos nos hace pensar en ello.
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3.1 El cuerpo como pincel
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Conclusión

El gesto primigenio de las impresiones corporales, recuperado por Klein en
Antropometrías o en aquellas camisetas con impresiones de pies y signos que llevaron él y Pascal (Stich, 1995), es recuperado también por Cuenca como resultado de su intensa búsqueda de los orígenes del ser humano, aunque abandonando la idea de genio creador. Cuenca no realiza la obra sola, sino que, para ella,
resulta vital la participación de otras personas. Con la exposición Being Human
Being, el centro de arte Nicolaj Kunsthal logró crear un ambiente hipnótico y cautivador que trasladó al espectador a tiempos prehistóricos.
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Resumen: En la serie Penwald Drawings (dibu-

Abstract: In the serie Penwald Drawings, Tony

jos ambidiestros), Tony Orrico (1979, Illinois)
utiliza su cuerpo como herramienta de medida, y el carbón como material pictórico. En este
trabajo, el artista experimenta con la sensación
de la doble dominación y, como resultado, obtendrá unos dibujos matemáticamente casi
perfectos. Para Orrico, la escenificación del
proceso pictórico es una parte esencial de su
trabajo.
Palabras clave: herramienta de medida /
cuerpo / escenificación / registro.

Orrico (1979, Ilinois) uses his body as a measurement tool and coal as pictorial material. In
this piece of work the artist experiments with the
sensation of double domination and, as a result,
he will obtain some drawings which are almost
perfect from a mathematical point of view. For
Orrico, the performance of the pictorial process
is an essential part of his work.
Keywords: measurement tool / body / performance / register.
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Tony Orrico´s body as a tool
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Introducción

Tony Orrico (1979, Illinois), artista visual, performer y excelente bailarín, destaca por implicar su cuerpo en el proceso pictórico. En la serie que lleva por título
Penwald Drawings (dibujos ambidiestros), el artista emplea su cuerpo como herramienta. En estos dibujos, además de experimentar con la sensación de la doble dominación, estudia el uso del cuerpo como herramienta de medida (Llorente, 2000:71). En unos casos inscribe geometrías, mientras que, en otros, plasma
impulsos rítmicos repetitivos. Estas piezas, aunque son un registro de sus gestos durante un lapso de tiempo, dejan mucho más que su huella en cada dibujo.
1. Cuerpo y Pintura. Antecedentes

La relación del cuerpo y la pintura es tan antigua como la propia humanidad. Ya
en el paleolítico, el hombre utiliza su cuerpo como pincel, y el carbón como materia pictórica. Sin embargo, esta relación entre cuerpo y pintura se irá enfriando a partir del momento en que el hombre deja de contentarse con pinturas planas o simples contornos, y su búsqueda de la representación fiel de la realidad le
lleva por nuevos derroteros. La perspectiva de Alberti; los artilugios de Durero;
los nuevos materiales pictóricos, que ofrecían ventajas a la hora de plasmar la
realidad visual; y también los diferentes dispositivos ópticos, que le ayudaban a
esbozar los dibujos, serán algunos de los obstáculos que se interpondrán entre
el cuerpo del pintor y la pintura.
Afortunadamente, en 1947 el neoyorkino Jackson Pollock, uno de los artistas más representativos del expresionismo abstracto, recupera esa práctica.
Pollock no se limita al empleo de la mano como pincel, sino que todo su cuerpo
actúa como herramienta pincel al realizar movimientos de un lado a otro sobre
la superficie pictórica, situada en el suelo. De ese modo, se inicia el proceso de
recuperación del contacto entre cuerpo y pintura tan presente en la prehistoria.
A partir de Pollock, numerosos artistas comienzan a implicar también su
cuerpo en el proceso pictórico y, en el caso de Tony Orrico, este proceso es además escenificado.
2. Tony Orrico. Antecedentes plásticos

Se podría decir que Tony Orrico nació entre pinceles. Su abuelo materno, también pintor, le enseñó a pintar flores cuando todavía era un niño, momento que
el propio Orrico considera punto de partida de su carrera artística. Cuando apenas tenía ocho años, sus padres, conscientes de su afición, pusieron a su disposición un estudio de pintura y, durante toda su adolescencia, recibió clases particulares de dibujo, primero con carbón, luego con pastel y tinta y, finalmente,

3. Penwald drawings (Dibujos ambidiestros)

En 2009, Orrico inicia su trabajo Penwald drawing (dibujos ambidiestros), título
de una serie de dibujos realizados con ambos brazos simultáneamente (Orrico,
2014). En este ejercicio pictórico, el artista intenta que ningún lado del cuerpo
domine y, al igualar las tensiones en ambos lados de su cuerpo, descubre la sensación de la doble dominación, así como los resultados de la misma. En estos dibujos, también explora el uso de su cuerpo como herramienta de medida, lo que,
junto a sus movimientos corporales, le lleva a obtener unos dibujos geométricamente casi perfectos.
Para la ejecución de estos trabajos, sigue unas determinadas reglas o pautas
acerca de cómo moverse en cada uno de sus dibujos, que se traducirán en unos
resultados muy diferentes e interesantes. El artista realiza este trabajo ante el
público, a modo de performance “La impresión del espectador difiere mucho en
función de si presencia una performance en directo y siente todas las sensaciones que esta provoca, o bien experimenta dichas sensaciones a través de la
documentación de la obra.” (Jones, 2006:14), de manera que, para cada una de
las piezas, el proceso de ejecución adquiere tanta relevancia como el resultado.
La duración del proceso de elaboración de estos dibujos es muy variable y
puede oscilar entre unos pocos minutos y un máximo de siete horas, lo cual exige un buen estado físico además de una profunda capacidad de concentración.
Sin embargo, lo que realmente fascina a Orrico es el hecho de que todos esos
impulsos y gestos queden registrados en formas visibles. Se trata de una fascinación promovida por el profundo deseo de conocer la huella de cada uno de
sus movimientos. Como ha expresado en una ocasión el propio Orrico, muchas
veces la belleza está en lo que se pierde al representar algo.
Para esta investigación he elegido dos obras de la misma serie. En la primera,
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con pintura al óleo. Tras experimentar con distintos materiales, el artista decide trabajar sobre todo con palos de carbón.
El trabajo de Orrico fue recopilado por la National Academy of Sciences de
Washington DC y encargado por Flux/S de Eindhoven (Holanda) y el Dance
Theater Workshop de Nueva York. Además, fue integrante de compañías de baile
muy reconocidas, como Trisha Brown Dance Company y Shen Wei Dance Arts.
El artista ha realizado numerosas performances y exposiciones en varios países
de Europa y Asia, además de en Estados Unidos. Entre sus performances más destacadas podríamos citar la presentación de Penwald: 2:8 circles, 8 gestures en el Centro Pompidou-Metz en 2014 y su participación como re-performer en la retrospectiva de Marina Abramovic en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).
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Figura 1 ∙ Tony Orrico durante la Performance: Penwald:
8: 12 by 12 on knees, 2011, grafito sobre papel, 6-7 horas
aprox., 609,6 x 609,6 cm. Fuente: Orrico, (2014).
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Figura 2 ∙ Tony Orrico, Penwald: 8: 12 by 12 on Knees, 2011,
performance, grafito sobre papel, 6-7 horas aprox., 609,
6 x 609,6 cm. Fuente: Orrico, (2014).
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Figura 3 ∙ Tony Orrico, Penwald: 4: unison symmetry
standing, 2010, Performance, grafito sobre pared,
203,2 x 548,64 cm. Fuente: Orrico, (2014).
Figura 4 ∙ Tony Orrico, Penwald: 4: unison symmetry
standing, 2010, Performance, grafito sobre pared,
203,2 x 548,64 cm. Fuente: Orrico, (2014).
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titulada Penwald: 0: 12 By 12 on Knees, el soporte se sitúa en el suelo. En la segunda, Penwald: 4: Union Symmetry Standing, el soporte está situado verticalmente,
en paralelo al cuerpo del artista.

En las pinturas de Tony Orrico interviene el movimiento de todo su cuerpo.
Para la realización de trabajos tan ambiciosos como Penwald: 8: 12 by 12 on
Knees, cuya duración es de siete horas, el artista se abstiene de comer y beber
durante aproximadamente una hora y media antes de dar comienzo a su actuación (Figura 1, Figura 2).
En este trabajo, con el papel extendido en el suelo, Orrico dibuja nada menos
que 144 pequeños círculos. Para ello, se instala de rodillas y ejecuta sesenta movimientos pendulares con sus brazos, al mismo tiempo que hace girar su cuerpo,
hasta conseguir un círculo. Seguidamente, repite este proceso hasta obtener el total de los círculos. Estas pequeñas figuras circulares se disponen sobre 12 círculos
de mayor tamaño que el artista realiza con el cuerpo extendido sobre el suelo.
Para plasmarlos, gira sobre su estómago con la ayuda de los pies. Con los brazos
extendidos y unos palos de carbón en las manos, Tony Orrico traza la figura con
geometrías prácticamente perfectas. Los círculos pequeños son aproximadamente del ancho de su cuerpo; y los grandes, del largo de su cuerpo con los brazos
extendidos. El dibujo que obtiene es matemáticamente casi perfecto.
Una vez finalizada la actuación, los pies, antebrazos y manos de Orrico están
cubiertos de grafito, y el agotamiento físico del artista es fácilmente apreciable
a simple vista. El cuerpo del artista ha ejercido de pincel, además de herramienta de medida, y, como tal, queda embadurnado después de su uso.
3.2 Penwald: 4: Union symetr y standing

En esta pieza, el cuerpo del artista también actúa como herramienta de medida, pero en este caso utiliza como soporte una pared vertical.
Orrico se coloca de pie, frente a la pared, con los pies anclados en un punto.
A continuación, mediante los palos de carbón que lleva en las manos, comienza
a ejecutar movimientos rítmicos repetitivos, como si se tratase de un baile (Figura 3, Figura 4). Sobre este punto, el artista afirma:
No estoy intentando fusionar estas formas de arte. No empecé a bailar hasta la universidad, y mi acercamiento a la danza siempre ha sido desde mis trabajos de pintura y dibujo.
Mi habilidad de poder improvisar al mismo tiempo que producir líneas limpias, formas
y cualidades me es intrínseca, pero atribuyo la mayoría de mi progreso a mi sentido del
tiempo, el espacio y la composición, cosas que todavía están en desarrollo. (Orrico, 2011)
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3.1 Penwald: 0: 12 by 12 on Knees
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La longitud de estas piezas viene limitada por la longitud de sus brazos extendidos.
Esta pieza se compone de tres figuras que el artista realiza durante tres días
consecutivos, dedicándole a cada una de ellas cuatro horas seguidas.
Durante el primer día, la mano derecha se desplaza de forma espontánea
sobre la pared, mientras que la izquierda copia estos movimientos, aunque los
efectúa en sentido contrario. En el segundo día es la mano izquierda la que dirige la acción y la derecha la que copia. En el tercer día, que podemos apreciar en
la figura central, ambas manos dirigen en perfecta armonía. En la realización
de este círculo, el artista amplía sus movimientos al flexionar las rodillas y llegar casi hasta los pies.
De este modo, cada una de estas piezas se convierte en un registro directo
de las pulsiones interiores del artista. Son registros efímeros, que sólo permanecerán hasta que sea necesario pintar la pared; sin embargo, el proceso y los
resultados de estas obras quedarán documentados en vídeos y fotografías.
Conclusión

Orrico, además de convertir su cuerpo en herramienta pincel e instrumento de
medida, explora la sensación de ser ambidiestro. Para el artista es esencial que
sus dibujos se realicen en presencia del público, en un puro acto de performance,
para que el espectador pueda observar cómo la superficie capta absolutamente
todos sus gestos.
Quizás por influencia de su afición al baile, este proceso es como una coreografía que se repite una y otra vez, dando así lugar a sus originales dibujos.
Aunque si bien el cuerpo de Orrico no figura en la obra final, el artista deja
algo más que una simple huella en esos dibujos: su esfuerzo, impulso, cansancio
y también debilidad quedarán allí plasmados.
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Resumo: Nesse artigo estabelece-se um diálo-

Abstract: In this article, we establish a dialogue

go entre o livro de artista Unheimlich: imaginário popular brasileiro (2006) e a obra Histoire
naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy (1749), do naturalista, matemático e escritor francês GeorgesLouis Leclerc, conde de Buffon. Buscando
aproximar arte e ciência, é proposto um diálogo entre Ondina, de Corrêa, e Criança monstruosa pela transposição das víceras, da obra de
Buffon, notando-se que, ao mesmo tempo em
que a arte se apropria e subverte imagens geradas a partir da observação científica, a ciência
utiliza procedimentos artísticos para obter diferentes modos de registro da realidade.
Palavras-chave: Walmor Corrêa / Buffon /
arte e ciência.

between the artist’s book Unheimlich: Brazilian
popular imagination (2006) and the naturalist, mathematician and French writer GeorgesLouis Leclerc, Comte de Buffon’s work Histoire
naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy (1749). Seeking to
approach art and science, it proposes a dialogue
between Corrêa’s Ondina, and Buffon’s Child
monstrous by the transposition of the viscera,
noting that, while art appropriates and subverts
images generated from scientific observation, science uses artistic procedures for different modes
to register reality.
Keywords: Walmor Corrêa / Buffon / art and
science.

Introdução
A natureza é racional e revelará seus segredos àqueles que aprenderem a ler e a
entender sua linguagem.
— Buffon
O maravilhoso nos envolve e nos impregna como a atmosfera; mas nós não o vemos.
— Charles Baudelaire

Esse trabalho integra a pesquisa que desenvolvo atualmente como professora visitante no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT) /
UFMG, intitulada “Quanto ao livro”, cuja proposta é aproximar livros de artista
e obras raras ou especiais da Coleção de Livros de Artista da Escola de Belas
Artes da UFMG, e da Coleção de Obras Raras e Especiais da Biblioteca Universitária da UFMG, de um ponto de vista transversal, ou seja, através também de
atravessamentos entre a arte e outras disciplinas.
Interessa a esse estudo investigar as relações entre arte e ciência, nos locais
onde elas se contaminam, como, por exemplo, em certas produções artísticas,
que utilizam ou subvertem princípios científicos, e em ilustrações que utilizam
princípios estéticos para fins científicos, como no estudo da botânica e da zoologia, nos manuais de História Natural, ou Ciências Naturais e Biologia, entre
outros campos. Sabe-se que essas contaminações entre o campo científico e

1. A invenção da imprensa, os grandes descobrimentos
e a “revolução científica”
Nota-se que mapas, bestiários e manuscritos iluminados medievais contribuíram
para a construção de representações de animais fantásticos que permaneceriam
por muito tempo fazendo parte do imaginário de diferentes povos. O maravilhoso
medieval que figura nessas obras não exigia uma decifração imediata, pois era aceito e visualizado como mais uma das coisas que o homem não pode compreender.
O período moderno, geralmente aceito como os séculos de Gutenberg (século XV) a Diderot (século XVIII), assistiu a uma explosão do conhecimento, que
se seguiu à invenção da imprensa, aos grandes descobrimentos e à chamada “revolução científica.” As imagens (inclusive mapas e ilustrações) passaram, cada
vez mais, a ser tratadas como meios de transmitir conhecimento. Grande foi o
impacto produzido pela imprensa e pelo desenvolvimento da gravura no ocidente nesse processo, possibilitando a impressão em massa de textos e imagens.
Peter Burke lembra que “o ideal do ‘homem universal’ já era levado a
sério em certos círculos na Itália desde o século XV, e disso é testemunho a Vida
civil, de Matteo Palmieri, segundo a qual ‘um homem é capaz de aprender muitas coisas e tornar-se universal (farsi universale) em muitas artes’.” Assim “saber
tudo, ou pelo menos saber alguma coisa sobre tudo, continuou como um ideal
ao longo de todo esse período” (Burke, 2003: 81).
No século XVII a chamada “nova filosofia” ou “filosofia mecânica” foi
um processo ainda mais autoconsciente de inovação intelectual do que o
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artístico não se limitam a produções recentes em arte e ciência. Desde, pelo
menos, a época das grandes navegações, nota-se a existência desse diálogo nos
mapas ou cartas de navegação. Mais tarde, também os artistas viajantes, que
acompanhavam expedições científicas, trabalharam nesse limiar entre arte e
ciência, produzindo desenhos que, apesar de buscarem captar com objetividade a aparência e características da fauna e da flora de certas regiões, também
incluíam traços que eram completados pela sua própria imaginação.
Partindo dessa relação entre arte e ciência, pretende-se investigar de que
forma a arte atual se apropria de diferentes representações de animais e da figura humana presentes nas ilustrações científicas, e como isso contribui para
a criação de sentido nas obras de artistas contemporâneos. Nesse artigo, será
abordado o livro de artista Unheimlich: imaginário popular brasileiro (2006), em
diálogo com a Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du
Cabinet du Roy (1749), do naturalista, matemático e escritor francês Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon.
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Renascimento, envolvendo a rejeição tanto da tradição clássica quanto da medieval. “Essas novas ideias estavam associadas a um movimento em geral conhecido (a despeito de dúvidas crescentes sobre a propriedade do termo) como
Revolução Científica” (Burke, 2003: 42). Pode-se dizer que, em torno de 1700,
houve um deslocamento do conceito de “curiosidade” para o de “pesquisa”, levando a uma busca por uma maior sistematização do conhecimento. Tudo isso
levou a estudos como a história natural das plantas e dos animais, assim como à
procura por uma compreensão da história natural do homem.
Percebe-se que o ideal de atingir o conhecimento universal foi sendo gradativamente abandonado e o próprio verbete da Encyclopédie sobre as Gens
de lettres “era mais resignado, declarando que ‘o conhecimento universal não
está mais ao alcance do homem’ (la science universelle n’est plus à la portée de
l’homme). Tudo o que podia ser feito era tentar evitar a especialização estreita
incentivando um ‘espírito filosófico’” (Burke, 2003: 82).
2. O encontro do imaginário
Vários são os trabalhos de artistas contemporâneos cujas representações de
animais mesclam figuras híbridas, que aludem por vezes ao imaginário medieval, como os animais fantásticos que aparecem em trabalhos como as xilogravuras do nordeste do Brasil, de artistas como Gilvam Samico e Sebastião de
Paula, além de J. Borges, com seus cordéis.
Em outros casos, as referências vêm de enciclopédias e manuais científicos,
como é o caso das obras do artista brasileiro Walmor Corrêa, natural do estado de Santa Catarina, e radicado no Rio Grande do Sul. Sua obra é permeada
por figuras híbridas, que ele trata com o rigor e o requinte das ilustrações que
compõem os atlas de anatomia e os livros da assim chamada história natural.
Seu trabalho é antecedido pela observação e pela pesquisa em diversas fontes
científicas, como livros de anatomia, compêndios e manuais de zoologia, além
de consultas a especialistas, e é através dessas pesquisas que ele busca imprimir
veracidade aos seus seres imaginários.
No livro de artista Unheimlich: imaginário popular brasileiro (2006), Corrêa se
apropria de personagens fantásticos provenientes da mitologia popular brasileira, que ele submete a um processo chamado por ele de “dissecação do imaginário.”
Trata-se de um livro em grande formato, com capa dura, que simula as capas
de couro dos livros antigos. A obra traz a reprodução em offset de figuras pintadas em tinta acrílica sobre tela e grafite, de forma tão precisa quanto as figuras
representadas em livros de história natural. Nessas pranchas, o desenho mostra e o texto descreve aquilo que está sendo mostrado, seguindo a linguagem
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Figura 1 ∙ Walmor Corrêa. Ondina, prancha do livro de artista
Unheimlich: imaginário popular brasileiro (2006). Impressão offset de
figuras pintadas em tinta acrílica sobre tela e grafite. Coleção Especial
de Livros de Artista da Escola de Belas Artes da UFMG, Brasil.
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técnica das ciências biológicas.
A série Unheimlich foi denominada a partir de um termo usado por Schelling,
citado por Freud, para se referir a “tudo o que está destinado a permanecer em
segredo, oculto e que tenha saído à luz, vindo à superfície” (Freud, 1988: 224).
O título do livro é complementado pelo subtítulo imaginário popular brasileiro, e apresenta criaturas híbridas, imaginárias, que combinam características
de diferentes animais, como cachorra da palmeira, ou de humanos e animais,
como a sereia e o capelobo. Paralelamente a um estudo de base científica, Corrêa aproxima-se de um etnógrafo ao buscar informações de origem popular,
partindo de relatos de moradores das regiões que ainda mantém vivos esses
mitos e lendas.
Ondina (Figura 1) (undina em latim, de unda, onda) nomeia uma das pranchas do livro, fazendo referência a um ser híbrido, metade mulher, metade
peixe — uma sereia. Na legenda consta que trata-se de um ser da Família dos
Sirenídeos, proveniente de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. Novamente
o artista segue os protocolos das ilustrações científicas, numa busca de veracidade para suas figuras imaginárias.
A figura central de Ondina mostra seus órgãos internos, e é cercada por detalhes de outros órgãos do seu corpo, acompanhados de notas explicativas, manuscritas, descrevendo o que está sendo mostrado no desenho, com a nomenclatura correta dos órgãos e tecidos.
A imagem de Ondina, analisada, pode ser aproximada da prancha Criança
monstruosa pela transposição das vísceras (Figura 2), da Histoire naturelle, générale
et particulière, avec la description du Cabinet du Roy, elaborada pelo naturalista,
matemático e escritor francês Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, publicada em 1749, trazendo a descrição e ilustração de peças existentes no gabinete
de curiosidades do rei Luiz XVI. Buffon foi intendente do Jardin des Plantes, em
Paris, de 1739 a 1788, sendo que, no final da sua vida, o Jardin tinha se tornado o ponto focal das ciências da natureza na Europa e no mundo. Em junho de
1793, ele foi transformado no Museu Nacional de História Natural. Buffon foi o
estudioso mais conhecido na sua época e certamente o mais lido. O naturalista
teve um importante papel na história da classificação em História Natural, juntamente com Lineu.
Através das informações trazidas na sua Histoire naturelle (Figura 3) nota-se que Buffon buscava criar uma metodologia para a disposição das peças nos
“Gabinetes”, que ajudariam os estudiosos da chamada História Natural, que
ainda se encontrava nos seus primórdios, além de propor a distribuição das coisas em classes, gêneros e espécies (Figura 4).
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Figura 2 ∙ Criança monstruosa pela transposição das vísceras, Tomo
III, Prancha VIII, p. 204, da Histoire naturelle, générale et particulière,
avec la description du Cabinet du Roy (1749), de Georges-Louis
Leclerc, conde de Buffon.
Figura 3 ∙ Folha de rosto da Histoire naturelle, générale
et particulière, avec la description du Cabinet du Roy (1749), de
Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon.
Figura 4 ∙ Ilustração da Histoire naturelle, générale et particulière,
avec la description du Cabinet du Roy (1749), de Georges-Louis
Leclerc, conde de Buffon.
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A prancha VIII, intitulada Criança monstruosa pela transposição das vísceras
da Histoire naturelle apresenta uma figura humana, com a aparência de um bebê,
que traz o peito aberto, expondo seus órgãos internos. O bebê é envolto em panejamentos e tem a cabeça jogada para trás, sendo que esse era um padrão utilizado na época para o estudo do corpo humano, que mostra uma tentativa de dar
ao desenho um tom artístico, protocolo também usado por Corrêa, em Ondina.
A prancha citada é detalhadamente descrita por Buffon, que observa: “O tórax e
o abdômem da criança estão abertos e vê-se claramente a transposição das vísceras” (NB: tradução dos excertos pela autora, exceto quando indicado de outro
modo). Ele explica: “A abertura desse monstro foi feita em 1742 por M. Sue (…),
que comunicou à Academia Real de Ciências em 1744 as observações que acabo
de reportar (…); essa criança morreu cinco dias depois do seu nascimento. M.
Sue não atribui a causa da sua morte ao desarranjo de suas partes internas, ele
destaca, ao contrário, que elas todas foram bem formadas”. Dá em seguida o
exemplo de um soldado que viveu 72 anos, embora tivesse um deslocamento
geral de todas as partes contidas no seu tórax, e no seu ventre, sendo que “M.
Morand reconheceu essa espécie de monstruosidade pela abertura de seu corpo” (Buffon, 1752-1805: 205). Nota-se, pois, que é através do desenvolvimento
de um método de observação que naturalistas como Buffon contribuem para o
estudo e a sistematização desse novo campo de estudos — a História Natural.
Vê-se que a História natural de Buffon afirma a ambição de apresentar um
sistema geral da natureza. Essa será qualificada de materialista ou de epicuriana: realmente, Buffon se opõe de maneira radical às “teologias da natureza” que
veem em cada ser natural uma prova da existência de Deus e que insiste em todas as suas observações sobre a perfeição e a beleza das criaturas. Para Buffon,
Deus está excluído da história natural e o naturalista se preocupa, ao contrário, em identificar as forças materiais que operam: atração e impulsão na física
da terra, forças “penetrantes” na física dos corpos vivos, como explica Thierry
Hoquet, na sua apresentação dos tomos I a III da Histoire naturelle, de Buffon.
Ao compararmos Ondina, de Corrêa, à figura da Histoire Naturelle de Buffon,
descrita acima, percebemos que, ao mesmo tempo em que o artista se apropria
e subverte a observação científica como um motivo para suas obras, a ciência
utiliza a arte para obter diferentes modos de registro da realidade.
Nota-se que a sereia tem sido objeto de especulação por vários artistas e escritores, através de diferentes abordagens. Enquanto Walmor Corrêa procura
dar veracidade à sua sereia, o escritor Maurice Blanchot encara esses seres de
outra forma, afirmando que

Blanchot se refere a Ulisses, aquele que venceu as Sereias, porque “a atitude
de Ulisses, a espantosa surdez de quem é surdo porque ouve, bastou para
comunicar às Sereias um desespero até então reservado aos homens, e para
fazer delas, por desespero, belas moças reais, uma única vez reais e dignas de
suas promessas”. É assim, pois, que Blanchot, ao mesmo tempo em que torna
as Sereias reais, as faz “capazes de desaparecer na verdade e na profundeza
de seu canto” (Blanchot, 2005: 5). Já Corrêa busca, através de sua abordagem,
humanizar a figura da sereia, ao mesmo tempo em que demonstra essa impossibilidade, devolvendo-a ao campo do imaginário.
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houve sempre, entre os homens, um esforço pouco nobre para desacreditar as
Sereias, acusando-as simplesmente de mentira: mentirosas quando cantavam,
enganadoras quando suspiravam, fictícias quando eram tocadas; em suma, inexistentes, de uma inexistência pueril que o bom senso de Ulisses é suficiente
para exterminar (Blanchot, 2005: 5).

566
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Ignacio Pardo: pintura
e imagen electrónica,
práctica pionera
de la experimentación
videográfica en el contexto
de los años 80 en España
Ignacio Pardo: painting and electronic image,
videographic practice pioneering experiment in
the context of the 80s in Spain
LOLA DOPICO*
Artigo completo submetido a 30 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*España, artista visual. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Doctora
en Bellas Artes por la Universidad de Vigo.
AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo, Facultade de Belas Artes, Departamento de Debuxo. Rua da Maestranza 2, 36002 Pontevedra, España. E-mail: lolado@uvigo.es

Resumen: Un acercamiento al trabajo de

Abstract: An approach to the work of Ignacio

Ignacio Pardo, artista pionero de referencia
dentro de la corriente de videocreación en
España en los años 80. Una revisión de su obra
y principales aportaciones.
Palabras clave: pioneiros / vídeo arte / historia de los media.

Pardo, pioneering artist of reference within the
stream of video in Spain in the 80 A review of his
work and major contributions.
Keywords: pioneers / video art / media history.

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

A principios de los años 80, las sociedades gallega y española se encuentran en
pleno proceso de transformación política, social y cultural. La recién instaurada
democracia genera una gran expectación, una explosión de libertad y un movimiento cultural impulsado desde las bases.
“Veneno puro” de Villaverde es la punta de lanza de la videocreación gallega. En 1984 esta cinta obtiene, junto con “Etapa” de Antonio Cano, el primer
premio del I Festival de Vídeo de Madrid, generando un foco de atención sobre
lo que está sucediendo en Galicia.
El trabajo de Ignacio Pardo se inserta en ese contexto. Pardo estudia Bellas
Artes en Madrid, pintor de vocación, desde los setenta, experimenta con el súper-8. Aunque nunca haya participado en las actividades de ningún colectivo
de cine, sí presentó sus trabajos en distintas muestras y festivales, “Una herida cada día” (1972), “Erossión”, (1974), “Requiem por unha gaivota” (1978). La
transformación política, la educación cinéfila y la fascinación por las posibilidades que la nueva herramienta del vídeo genera impulsaran su actividad.
El primer trabajo en vídeo de Ignacio Pardo fue segundo premio de la Muestra Internacional de Vídeo de Málaga, e inicia su relación con otros autores a
través de las Xornadas de Carballiño.
Durante el año 86 continúan producciones y se presentan nuevos trabajos
de los realizadores gallegos. Ignacio Pardo realizará “Parpadeo”, ejercicio sobre la percepción, la imagen, la repetición y el bucle donde la fragmentación
del cuerpo empieza a ser referente en los trabajos de este autor. Antón Reixa
multiplica su producción en una lucha personal con el medio: “Todo está na
castañeta”, “Remake”, “Collage e bricolaje”, “Episodios familiares”, “Aftershave” y “Chove contra pasado”. Manuel Abad realizará “Prólogo”, donde centrará
su investigación en el montaje y en las lecturas paralelas de un mismo proceso.
El evento más significativo para el ámbito de la videocreación en el contexto
español será la exposición La Imagen Sublime del Centro de Arte Reina Sofía que
contará con amplia representación gallega (AAVV, 1987). Comisariada por Manuel Palacio y con la colaboración de Eugeni Bonet, Guadalupe Echevarría y Antoni Mercader, el objetivo de la muestra será la apuesta por una revisión crítica y
analítica de las obras más representativas del vídeo de creación en España, desde
1970, con “Primera muerte”, hasta la producción de 1986. Se trata de la cartografía más completa realizada hasta la fecha y, entre los autores gallegos seleccionados en la muestra están Manuel Abad, Ignacio Pardo, Antón Reixa, Antonio Segade y Xavier Villaverde. En esta revisión de la videocreación tanto Manuel Palacio
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Introducción

Figura 1 ∙ Ignacio Pardo. Parpadeo, 1986.
Ocho fotogramas del vídeo.
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Figura 2 ∙ Ignacio Pardo, Ventanas de Noche,
1995. Tres fotograma del vídeo.
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como Eugeni Bonet remarcarán el cambio significativo en los planteamientos de
los autores surgidos en la década.
En sus inicios, el soporte videográfico viene determinado por el acercamiento a
la experimentación de artistas plásticos que buscan y encuentran en el vídeo un
medio nuevo con numerosas posibilidades donde aplicar sus postulados e innovaciones estéticas. En los 80, sin embargo — y en este sentido se mantienen las
concomitancias
con el resto de países europeos –, se inicia una ampliación constante hasta hoy, de
la base social que se acerca al uso de la tecnología vídeo, con la aparición de numerosos autores interesados por las potencialidades del medio y para los que ésta
es su primera y, a menudo, única vía de expresión estético/artística […] Vídeo de
creación en el museo y en la televisión, ubicuidad contemporánea (AAVV, 1987).
De las actitudes ‘anti-TV’ a las ‘pro-TV’, pero con la intercalación perpetua de
una voluntad alternativa. Del museo a la TV, pero atravesando también las calles,
los recintos públicos, los espacios propios. De la abstracción a la ficción narrativa,
del tiempo real (plano secuencia) al tiempo editado polirrítmico, acelerado, y del
micro-espacio (la pequeña pantalla, la definición austera, el primer plano) a su
creciente macro-espectacular (AAVV, 1987).

1. El autor y su obra

La primera diferencia que observamos en Ignacio Pardo para con otros autores
es su mirada plástica, la mirada de un pintor: Su formación plástica se refleja
en toda su obra y le confiere un punto de vista singular con respecto al resto de
creadores que en Galicia empezaron a experimentar con el vídeo.
En sus inicios, alternaba la pintura con los experimentos en súper-8, experimentos que recuerda “apaixoantes, pero non tan fluídos como a pintura” (Ignacio Pardo, entrevista con el autor realizada en A Coruña, 5 noviembre 2007).
Empieza a trabajar sin estructura previa. No había guión ni narración como
tal, con un principio, un nudo y un desenlace, este patrón de trabajo no tiene
nada que ver con los presupuestos productivos con origen en el sector cinematográfico, sino que responden a los patrones del creador plástico. El único apoyo
era la banda de sonido, en la que se sostenía toda la creación. Por lo tanto, una
actitud similar a la que empleaba al pintar: “Os primeiros traballos ían todos
nese sentido. A cousa é que aquelo se movía, e a diferencia coa pintura, era o
son, era o ritmo, era o tempo e o espacio, que na pintura están, pero están conxelados” (Ignacio Pardo, idem). De la temporalidad implícita a la explicita. El
proceso creativo está marcado por la soledad del taller, la soledad con la que se
enfrentaba a sus obras, desde su casa y con la misma actitud que el pintor en el

As pezas xa as buscaba eu porque era o que quería, era música industrial, chamábase entón. Era unha música de ‘Mecánica Popular’, de ‘Esplendor Geométrico’,
etc. Eu andaba buceando nas casas de discos a ver onde estaba o disco máis raro,
e cheguei a ter contactos casuais cos autores destes. Eles coñecían os vídeos e os
poñían nos seus concertos como foi no caso de ‘Esplendor Geométrico’ (Ignacio
Pardo, entrevista con el autor realizada en A Coruña, 5 noviembre 2007).

El encuentro con el músico Michel Canadá, marcará el ritmo sonoro del resto de sus trabajos. La música realizada dentro del mismo carácter experimental
y trangresor se realizará conjuntamente con la pieza videográfica.
Pardo defiende los museos como el lugar más idóneo donde mostrar las
nuevas creaciones, por costes y por accesibilidad y adaptabilidad del medio al
espacio. Pero, sobre todo, porque entiende su trabajo como plenamente inserto
en el discurso artístico.
La sala de cine lo obligada a adaptar su obra al espacio, al igual que la televisión, que necesita condiciones concretas. Para argumentar su postura pone
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retiro de su estudio. Como el propio autor indica: “O meu sempre foi un traballo
onanista, foi un traballo de francotirador, que eu traballaba na miña casa absolutamente só” (Ignacio Pardo, idem).
Esa forma autónoma de trabajar será una constante en su trayectoria, alejado de los impulsos de las nuevas productoras, de los procesos comerciales e
incluso de las políticas de apoyo y las líneas de subvención, Ignacio Pardo es
un artista y su relación con el nuevo medio es eminentemente autorial e individual. Aunque Manuel González lo definiría como ‘O Norman McLaren galego’
(Suárez Cabeza & Dopico, 2008) Pardo no se considera dentro del ámbito de influencia de ninguna vanguardia ni movimiento. Está presente a lo largo de toda
su trayectoria el hecho de haber trabajado de manera individual, en la soledad
de su estudio, como ya apuntábamos anteriormente, siguiendo ciertas fórmulas de trabajo que conforman parte del proceso de trabajo del pintor que es. Por
tanto, no entra en relación con los medios de producción propios del sistema
audiovisual, tal como lo conocemos, sino que emplea la economía de medios
del artista en contraposición a las metodologías procedentes de la industria.
En el caso de Ignacio Pardo se puede decir que la influencia por excelencia
es la música, presente a lo largo de toda su obra. En el conjunto de sus piezas se
aprecia un elemento musical definido, a partir del cual se va desarrollando la
propuesta hasta convertirse en creación. Si, al principio, parte de los trabajos de
los violinistas Yehudi Menuhin, Stéphane Grappelli, pronto la música industrial
vendrá a apoyar el discurso provocador de sus piezas:
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como ejemplo la exposición Senescencia que tuvo lugar en el CGAC y que supuso la primera exposición individual que este centro le ha dedicado a un videocreador gallego de esta generación (Bonet, Oliveira & Prego de Oliver, 2007).
Esta posibilidade que tive en o CGAC de encher un soto con trinta proxeccións
simultáneas que é cando podes falar de que a imaxen te rodea, non está diante
de ti e ti estás nunha butaca, ti pódeste volver e ves 360 grados, e podes escoitar
aquela peza e aquela outra que está máis lonxe..., e ti fas unha evolvente sobre o
espectador e pódelo seducir coa percepción, que doutra maneira non é posible
(Ignacio Pardo, entrevista con el autor realizada en A Coruña, 5 noviembre 2007)

“Video Violín” es la ópera prima de Ignacio Pardo. Las técnicas utilizadas
se acercan más a los movimientos pictóricos y a la experimentación debido al
carácter artesanal de la misma, proyectando películas de súper-8 rayadas manualmente y grabadas a través del vídeo, dotando a la manipulación directa del
celuloide la capacidad para imprimir movimiento a la pieza, provocando variaciones de cromatismo y textura:
Manipulaba o celuloide. O movemento xa o estaba dando cando eu debuxaba sobre o celuloide unha raia, a raia logo movíase, e aquelo tiña unha duración. Eu, a
miña intervención, era modificando o croma e o foco, co que variaba a textura da
animación (Ignacio Pardo, idem).

En “Parpadeo” (Figura 1) , se descubren ya los fundamentos de su trabajo:
la simplicidad, la economía de medios visuales, el montaje casero, el barroquismo de la iconografía y la presencia del cuerpo, el sexo y la muerte como temas
recurrentes a lo largo de toda su carrera: “Sempre traballei co sexo e a morte.
Son elementos barrocos, moi mínimal e case sempre con primeiros planos, plano do corpo, do desnudo”.
A diferencia de “Video Violín”, en “Parpadeo” el montaje se basa en imágenes fragmentadas que descansan en primeros planos y que, al no pasar por la
mesa de edición, son editadas sobre la marcha: “Era unha edición en quente,
en vivo, onde eu daba entrada á fonte 1, á fonte 2, á fonte 3, ao meu interese e,
ás veces, esa manipulación pasaba por outros aparellos, outros filtros que eu
creaba para reafirmar” (Ignacio Pardo, idem).
El ritmo repetitivo y brusco envuelve toda la composición y la llena de metáforas sin mucha complejidad. Así,

“Triángulo” (1987), “Tránsito” (1988), “Antípoda” (1988), serán las piezas
donde la experimentación de sus primeros trabajos dará su fruto, el cuerpo
como referente del discurso, la provocación sexual, la fragmentación como eje
constructivo, el montaje doméstico contrapuesto al discurso televisivo, le llevan a construir las piezas más contundentes del momento.
Antípoda marca el comienzo de su relación con la infografía. Con el mismo
espíritu experimental que impregna todo su trabajo. La llegada del ordenador
posibilita nuevas formas de expresión pero trae consigo una cierta pérdida de
fluidez debido a la lentitud del procesado “Eu sei que fun un pioneiro da infografía. Quizáis a infografía facíase unicamente para tipografías de anuncios,
pero así digamos como infografía de autor non había. Eu pensaba que era un
terreo inexplorado e adiqueille bastante tempo” (Ignacio Pardo, idem).
Para Pardo, las herramientas infográficas supusieron la entrada en un mundo virgen que, poco a poco, irá evolucionando: “Máis ben foi un traballo de
aprendizaxe para min, para coñecer un pouco o software que, evidentemente, mellorou moitísimo. Pero entón era así, e non había outro xeito” (Ignacio
Pardo, idem). Los trabajos realizados en esta época estarán marcados por este
enfrentamiento con las nuevas tecnologías. “Ninfografía” (1992), “Carne Viva”
(1993), “Corpore in sepulto” (1994), serán trabajos que pierden la fluidez de la
pintura, pero le permitirán crear un nuevo imaginario, pechos que cobran vida
propia, texturas de piel para construir superficies infinitas, esqueletos que bailan sobre escenarios orgánicos, penes voladores, todo ello dentro de la línea
marcada por los trabajos anteriores de provocación, ironía sexual, y la pulsión
de la muerte subyacente.
En los trabajos posteriores, donde la tecnología se va domesticando, el tema
pictórico volverá a estar en el eje del discurso. “Ojo de pez” (1994) y “Ventanas de noche” (1995) (Figura 2), son un homenaje a Edward Hopper, intentando reflejar sus cuadros, construir el ambiente de su mirada a través de la animación por ordenador. Se trataba, como el propio autor asegura, de “coller un
pouco as súas imaxes e utilizalas como plató, como escenario. Entón sempre
había un personaxe de Hopper que eu sacaba do escenario e levábao por outros cadros, montándome unha pequena historia” (Ignacio Pardo, idem). En
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interesábame esa fusión do golpe co ollo que abre e pecha, que abre e pecha, e
á vez había un ritmo repetido e ti xa non sabías si estabas oíndo a percusión ou
vendo unha luz que logo desaparecía (Ignacio Pardo, idem).
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“Moscas” (2004) retoma los mecanismos y la forma de trabajar de sus inicios,
aunque elaborados con las herramientas infográficas que ya nunca descartará.
Las imágenes reales se intercalan con las creaciones animadas para concebir
una mosca virtual: “Agora a dúbida está en se é real ou non é real a imaxe. Agora
a infografía é tan inmediata, tan fluida como o vídeo, co cal eu estou encantado
coas máquinas de agora” (Ignacio Pardo, idem). Ignacio Pardo mantuvo su independencia absoluta y su autonomía como creador.
Conclusiones

En la actualidad, Ignacio Pardo sigue realizando sus trabajos desde el “taller
del pintor”. Tras la exposición monográfica que le dedicó el CGAC en 2007 ,
sus piezas se centran en la videoinstalación como elemento espacial y pictórico
en el que envolver al espectador. El cuerpo, lo orgánico, el envejecimiento y la
transformación física llenan de contenido las imágenes. Su trayectoria resulta
clave para entender e desarrollo de la experimentación y creación vinculada a
los medios electrónicos en España y especialmente en Galicia es un personaje
muy influyente en las posteriores generaciones. La obra de este artista resulta
clave precisamente por su especial trayectoria que o vincula a las artes plásticas y para estudiar la animación pobre determinada por los escasos recursos, la
producción individual y por estar alejada del discurso de las productoras.
Las prácticas experimentales de estos años han tenido gran influencia en el
desarrollo del medio audiovisual en si.
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Resumen: Este trabajo constituye un avance de

Abstract: This work constitutes an advance of

la Tesis Doctoral titulada “Instalaciones transitables latinoamericanas. El rol del espectador
ante las poéticas del cuerpo ausente”, dirigido
por la Lic. Silvia García. Propone un acercamiento a las instalaciones de la artista colombiana Doris Salcedo, que indagan en la memoria individual y colectiva, dando testimonio de
las experiencias sociopolíticas traumáticas del
contexto en el que surgen.
Palabras clave: instalación / presencia / ausencia / memoria / cuerpo / espectador.

the doctoral thesis entitled “Latin American
passable installations. The roles of the spectator against the poetics of the absent body “, led
by Mss. Silvia Garcia. It proposes an approach
to the Colombian artist Doris Salcedo, who
explores the individual and collective memories testifying traumatic sociopolitical experiences inside the context in which they arise.
Keywords: installation / presence / absence /
memory / body / spectator.
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Introducción

La pregunta por la filiación del arte nos introduce siempre en un terreno resbaladizo. Por eso los intentos por identificar un estatuto para el arte latinoamericano y señalar categorías para su análisis han oscilado entre dos alternativas:
por un lado, la convicción de que la región está dotada de claves identitarias
específicas que permitirían abordarla como un universo de estudio autónomo;
por otro, la posibilidad de concebirla como parte de un entramado más general,
susceptible de presentar matices propios, aunque no excluyentes. En nuestros
días resulta evidente la necesidad de delinear horizontes de sentido superadores del meramente geográfico, porque asumir una categorización de tintes regionalistas implicaría, no sólo el riesgo de caer en reducciones indeseables en
torno a los temas y medios expresivos de los artistas, sino fundamentalmente
en el de debilitar o incluso coartar las libertades del espectador, incidiendo con
preconceptos y nociones totalizantes en su acercamiento a las obras.
En este sentido resulta de interés el enfoque que propone Gerardo Mosquera para revisar la noción de “contexto”. Encarnando un espacio de fricción entre
localidad de producción, sitio enunciativo y conjunto de experiencias vividas,
el contexto es pensado por Mosquera como una categoría móvil, del que la obra
da cuenta desde dentro, y no como mera superficie de representación (Mosquera, 2010:46). No se trata entonces de producciones que declaran, analizan, expresan o describen su contexto, sino que se construyen desde él. Gabriela Piñero
afirma por eso que se trata de …obras que intervienen en los circuitos metropolitanos pero inyectando en ellos una perspectiva distinta producto de las conflictivas de
su localización (Piñero, 2015:3).
Más allá de la presunción de que la magnitud y heterogeneidad de la producción artística de Latinoamérica no podría ser clausurada en una matriz única, creemos posible identificar algunos lineamientos que parecen dar cuenta de
cierta integración de rasgos universales con elementos constitutivos de una circunstancialidad diferenciadora (Richard apud Escobar, 2004:76): así, encontramos que “las tensiones geopolíticas, las violencias públicas y privadas, las
resistencias y utopías; y el cuerpo como sede del conflicto social” (Rosemberg,
2015:09) constituyen algunos de los tópicos que señalan puntos de encuentro,
preocupaciones comunes y recurrencias en la diversidad capaces de configurar
una impronta aplicable a la producción latinoamericana. Y muy especialmente
la referencia a la metáfora del cuerpo ausente, una estrategia recurrente entre los recursos de enunciación poética que han pretendido dar cuenta de las
experiencias sociopolíticas traumáticas del continente; esta estrategia hace
preciso delinear una nueva dimensión de análisis: la que constata en las obras
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Figura 1 ∙ Instalación Señales de Duelo (1989-1990), de
Doris Salcedo en Museo de Arte Contemporáneo de Chicago
(2015). Fotografía: Massimo Saviola.
Figura 2 ∙ Instalación Señales de Duelo (1989-1990), de
Doris Salcedo en Museo de Arte Contemporáneo de Chicago
(2015). Fotografía: Massimo Saviola.
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latinoamericanas otra dimensión de lo corporal, la corporalidad del cuerpo ausente, la del “no-lugar del cuerpo — sin extensión, sin horizontalidad ni verticalidad — que introducen los cuerpos desaparecidos” (Diéguez, 2013:27)
En este marco es que proponemos una mirada a las instalaciones de la colombiana Doris Salcedo, una artista que desarrolla una obra profundamente
testimonial, combinando el trabajo de campo con las más rigurosas y sensibles indagaciones estéticas, para rescatar aquello que ha sobrevivido a la tragedia y configurar significaciones metafóricas que operan como auténticos
actos de memoria.
1. Testimonios, huellas y otras Señales de duelo

La obra de Salcedo presenta un doble vínculo con la noción de experiencia: en
primer lugar, en relación a los acontecimientos que subyacen en la trama profunda de las instancias de producción. Y por otro, en el uso de la dimensión
experiencial del cuerpo ausente, cuya evocación contrasta con la presencia —
concreta y rotunda — del cuerpo de un espectador implicado físicamente en el
proceso de recepción de la obra, propia de la práctica de la instalación.
Las fuentes orales son la materia prima del trabajo de Salcedo. Se ha dicho
por eso que es una narradora del dolor, dado que viaja a las zonas de conflicto,
se instala en ellas, indaga en los lugares siniestrados y rescata lo insignificante,
lo eludido por la historia oficial y relegado a la esfera doméstica; y lo hace aproximándose a los testimonios de los sobrevivientes, aquellos testigos que son a
la vez materialización y carnadura de las heridas abiertas.
Sin grabadoras, escucha su testimonio, deja que estos taladren sus emociones registra la frecuencia del miedo, convive con su vacío, dibuja lentamente la pesadilla en su cabeza, asiste a la búsqueda de los cuerpos, conoce la textura del pánico,
la mirada perdida de una madre ante una fosa común en la que quizás esté su hijo
(…) Almacena y registra esas experiencias sin digerirlas y se instala un tiempo
dentro de ellas (…) hasta que surge del hemisferio más artístico de su cerebro la
imagen que describe el dolor de los que se quedan (Valcárcel, 2015:1)

Señales de Duelo (1989-1990) es el eslabón inicial de una serie de obras en
las que la artista definirá materialidades, gestos y modulaciones espaciales de
acuerdo a una relación anecdótica y directa con historias específicas: marginación, desplazamientos del lugar de origen, desapariciones y masacres vinculadas al accionar del narcotráfico, la guerrilla y los grupos paramilitares,
entre otros. Se trata en este primer caso de las masacres de Honduras y la Negra, dos plantaciones bananeras en el Urabá antioqueño, ocurridas en 1988. La
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instalación está conformada por once columnas formadas por camisas blancas
apiladas, perfectamente planchadas y dobladas, rellenas de yeso y atravesadas por una estaca de hierro que les sirve de estructura (Figura 1 y Figura 2).
Completa el conjunto un grupo de seis catres blancos, dos de ellos dispuestos
verticalmente contra la pared. La parte de los catres en la que se apoya habitualmente el cuerpo está intervenida con tripas secas de animal. De camas como
aquellas fueron sacados por la noche los obreros de las fincas para ser asesinados frente a sus propias compañeras. Testigos de la masacre, ellas lavan meticulosamente sus camisas de algodón, las apilan y las guardan en espera de su
quimérico regreso. “El yeso representa la sepultura, el ritual de la limpieza de
una camisa como otro espacio sin cuerpo” (Valcárcel, 2015:3)
El proceso de trabajo de esta obra involucra entonces, además del reconocimiento de los actos violentos que le dieron origen, un deslizamiento de la atención hacia la figura de los testigos. Así, la acción de envolver parte de la cama
con membranas de intestinos animales se asocia al gesto de vendar, y a través
de éste, a la necesidad de sanar heridas e intentar restablecer el espacio quebrantado del cuerpo ausente. Desfuncionalizadas por el cemento, las camisas
clausuran muchos de aquellos rituales domésticos que no volverán a repetirse,
haciendo foco en esa segunda víctima: la que sobrevive y puede recordar.
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Figura 3 ∙ Vista de la instalación La casa Viuda (19921996), de Doris Salcedo en Museo de Arte Contemporáneo
de Chicago (2015). Fotografía: Massimo Saviola.

580
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Figura 4 ∙ Vista de la instalación Plegaria muda
(2008-2010) de Doris Salcedo, en Museo Guggenheim
New York (2015). Fotografía: Owen Conway.
Figura 5 ∙ Vista de la instalación Plegaria muda
(2008-2010) de Doris Salcedo, en Museo Guggenheim
New York (2015). Fotografía: Owen Conway.
Figura 6 ∙ Vista de la instalación Plegaria muda
(2008-2010) de Doris Salcedo, en Museo
de Arte Contemporáneo de Chicago (2015). Fotografía:
Massimo Saviola.

3. Plegaria muda

La instalación titulada Plegaria muda se presenta también como una huella, una
alusión silenciosa a aquello que queda después de la violencia.
La obra — iniciada en 2005 — conecta dos episodios: Por un lado, la sucesión
de ejecuciones entre jóvenes pandilleros de origen latino en Los Ángeles; una espiral de violencia en la que los roles de victimarios y víctimas se confundían en
un territorio gris, como producto de una cadena de venganzas al interior de un
mismo grupo. Por otro, el tema de los llamados falsos positivos, nombre con que
se conocieron hacia 2008 las revelaciones que involucraban a miembros del Ejército colombiano con la matanza de civiles inocentes, a efectos de hacerlos pasar
como guerrilleros muertos en combate en el marco del conflicto armado.
Estos asesinatos dan origen a una investigación que Salcedo inició poniéndose
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La noción de casa aparece habitualmente vinculada a las cuestiones más íntimas del ser. Promueve relaciones que entretejen las esferas de lo público y lo
privado, contribuye a afianzar los sentidos de pertenencia y de identidad, e
incorpora resonancias simbólicas que la identifican con su morador, haciendo del habitar un rasgo que nos modela y nos define (Uzcátegui Araujo, 2011:
203-204). Por eso en la obra de Salcedo la reflexión sobre la violencia que recae
esencialmente sobre el cuerpo ausente, involucra con frecuencia a la casa en
tanto imagen reducida del mundo, y por extensión a la dimensión comunitaria
en su conjunto.
En la serie titulada La casa viuda (1992-1996) produce obras con objetos encontrados en las viviendas que han sido abandonadas como consecuencia del
conflicto armado entre el ejército colombiano, el narcotráfico, las guerrillas y
los grupos paramilitares: mobiliario usado, objetos personales, enseres domésticos, materiales industriales y orgánicos se presentan como rastros, como huellas silenciosas de aquellos cuerpos que ya no están. En las seis obras que conforman la serie se trastoca el orden natural de la casa, a través de operaciones que
hacen que los objetos se fusionen, incrusten y confundan. Esa fragmentación y
la inexplicable convivencia de materiales, el deterioro y la negación de sus posibilidades de uso dejan entrever la presencia de los que allí habitaron (Figura 3).
La unión forzada de los objetos y prendas de uso personal (un peine, una
cremallera que se funde en la madera de un armario) configuran un desplazamiento del cuerpo por el objeto, convirtiendo a éste último en signo del horror
que se abatió sobre la casa clausurando su condición de espacio habitable y materializando la escisión del individuo con su propia vida.
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en contacto con las madres de los jóvenes muertos y escuchando sus testimonios
sobre el proceso del reconocimiento de los cadáveres. La posterior materialización en obra apela nuevamente al mobiliario, a través del que alude al cuerpo
humano y a su ausencia, a la fragilidad de la condición humana, y la tensión constante entre la vida y la muerte.
Para Plegaria se construyeron 166 mesas que replican la proporción de ataúdes. En cada presentación se las apila de dos en dos, colocando una invertida
encima de la otra, e incrustando entre ellas un bloque de tierra apisonada en el
que se siembra hierba. De este modo la artista se propone anular el uso más habitual y a la vez más simbólico de la mesa: su funcionalidad cotidiana, práctica
y utilitaria; y sus significaciones profundas, simbólicas y poéticas: su capacidad
de congregar personas en torno a sí, y su rol clave en el ritual de la alimentación.
Con esta repetición modular funda un laberíntico camposanto, recreando el
terrible momento en que una madre debe reconocer el cadáver de su hijo en una
fosa común. Pero en contraposición a este escenario luctuoso, las mesas superiores, invertidas, devienen en continente de vida: porque al crecer, la hierba escapa
por las grietas de la madera. Y de esta forma se logra construir una doble imagen:
una que remite al imaginario de soledad y el abandono, y otra que dibuja los contornos de un mensaje más esperanzador: la fuerza de la vida improbable, que se
sobrepone a las circunstancias extremas y surge aun en los lugares más estériles
(Figura 4, Figura 5, Figura 6). La artista ha señalado que
La muerte de cada joven genera una ausencia y cada ausencia demanda una responsabilidad con respecto a los ausentes, ya que su única posibilidad de existir
es dentro de nosotros, en el proceso mismo de la elaboración del duelo. ‘Plegaria
Muda’ es un intento de elaboración de dicho duelo, un espacio demarcado por el
límite radical que impone la muerte. Un espacio fuera de la vida, un lugar aparte,
que recuerda a nuestros muertos. (Salcedo, 2011:1)

4. Reflexiones finales

Ileana Diéguez afirma que las prácticas artísticas vinculadas a la puesta en acción de la memoria y las deudas de la justicia son fundamentalmente acciones
vinculadas a duelos irresueltos. Imágenes de duelo son, entonces, las que intentan restituir presencias improbables, ausencias ligadas a muertes violentas
que imposibilitan la recuperación del cuerpo y la realización de ritos fúnebres
(Diéguez, 2013:24-30)
Las instalaciones de Doris Salcedo entrelazan dos cuestiones fundamentales para dar cuenta de la fragilidad de la condición humana: la violencia como
experiencia cotidiana y la memoria como última frontera contra el olvido. Por

Presencia de los objetos y ausencia de sus habitantes, presencia velada de objetos (zapatos) u objetos obstruidos, tapiados (alacenas, armarios, mesas, sillas),
objetos antropomorfos, fracturados, vendados, heridos, cosidos o vestidos. Todos “objetos encontrados” que sirven de metáfora del cuerpo y de la casa, que
son testimonio y testigos de la tragedia humana convertida en poética del silencio y del luto (Uzcátegui Araújo, 2011:257)

En un continente históricamente marcado por las tensiones sociales, la violencia y las dictaduras, la obra de Salcedo propone una mirada al pasado que interroga a la historia oficial y que acude al rescate de las memorias individuales
como herramienta de reivindicación, dignificación y justicia.
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eso materializan la ausencia de los cuerpos y llevan a cabo una reflexión estética que hace frente a la amnesia colectiva para establecer un lugar de encuentro,
de rememoración, donde la historia particular de cada víctima se entremezcla
con los duelos y dolores colectivos; un espacio donde lo público y lo privado
convergen, visibilizando la dimensión trágica de seres humanos escindidos entre la destrucción de sus propias vidas y el recuerdo de sus muertos.
En este sentido, podemos afirmar que su obra se consolida en torno a las
tensiones entre presencia y ausencia:
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Resumo: Este artigo tem como objetivo ana-

Abstract: This article aims to analyse the rela-

lisar a relação entre a matéria, o tempo e a
memória no trabalho do artista brasileiro
Emanuel Monteiro. Para tanto, os escritos de
Gastón Bachelard, sobre a imaginação material serão de grande importância.
Palavras-chave: desenho / livro de artista /
matéria / tempo e memória.

tionship between matter, time and memory in
the work of Brazilian artist Emanuel Monteiro.
To this end, the writings of Gaston Bachelard on
material imagination will be of great importance.
Keywords: drawing / artist book / matter / time
and memory.

1. A casa, o quintal e a memória

O espaço da casa tem se apresentado como tema recorrente na poética de diversos artistas. Gastón Bachelard em A poética do espaço dedica um capítulo ao
estudo sobre a presença e a potência da imagem da casa e seus aposentos na
literatura e na poesia. Segundo o autor, “analisada nos horizontes mais diversos, parece que a imagem da casa se torna a topografia de nosso ser íntimo”
(1993: 33). Local de abrigo e proteção, espaço da experiência vivida, experienciamos a impregnação do espaço arquitetônico. Não por acaso, os espaços que
habitamos ao longo da vida tornam-se fonte inesgotável de caras lembranças
e preciosas imagens. A lembrança dos acontecimentos habitam estes espaços.
A imagem da casa surge já no início das pesquisas de Emanuel Monteiro e,
como veremos, a experiência de afastar-se, por alguns anos, de sua terra natal
provocará um mergulho, em profundidade, em questões que lhe são caras.
Na série Um lugar para a intimidade, 2011 (Figura 1), o artista configura, a
partir de suas lembranças, diversos pontos de vista de uma de suas casas da infância. São imagens sintéticas, planares, quase geométricas construídas com
óleo de linhaça e pó de grafite sobre papel. O artista também se refere a essas
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Este artigo tem como objetivo analisar alguns aspectos dos trabalhos do jovem
artista brasileiro Emanuel Monteiro. Monteiro nasceu em Londrina, em 1988
e passou boa parte de sua vida em Cambé, uma cidade do interior do Paraná.
É artista e pesquisador, tendo defendido, em 2015 a dissertação de mestrado
intitulada Paisagens Permeáveis no Curso de Pós-Graduação do Curso de Artes
Visuais do Instituto de Artes da UFRGS. Possui graduação em Educação artística pela Universidade Estadual de Londrina (2011) e foi professor de arte na
Prefeitura Municipal de Cambé (2012-2013). Em 2013 transfere-se para a cidade
de Porto Alegre para realizar sua pesquisa de mestrado, fato esse que lhe permitiu desenvolver uma farta produção de trabalhos acompanhada de profunda
reflexão teórica. Dedica-se ao desenho, à pintura e livros de artista, explorando
seus cruzamentos e desdobramentos. Em 2014 foi contemplado com 1° Prêmio
(aquisição) no Salão Nacional de Arte de Jataí do Museu de Arte Contemporânea de Jataí,Goiás. Em 2015 realizou a individual Paisagens Submersas na Galeria
Augusto Meyer da Casa de Cultura Mario Quintana, seleção do 4° Prêmio IEAVi
de Porto Alegre, RS o que resultou em sua indicação, na categoria Artista Revelação, ao IX Prêmio Açorianos de Artes Plásticas, Porto Alegre, RS. Além disso
já foi convidado a participar de várias coletivas no país. Atualmente, reside em
Porto Alegre onde dá continuidade a sua produção.
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Figura 1 ∙ Emanuel Monteiro, Um lugar para a
intimidade, 2009. Grafite em pó, grafite em bastão
e óleo de linhaça sobre papel. 30 x 21cm cada. Fonte:
arquivo do artista.
Figura 2 ∙ Emanuel Monteiro, O singrar das sombras,
2014. Aquarela, macerado e ponta seca sobre papel.
86,5 x 92cm. Fonte: arquivo do artista.
Figura 3 ∙ Emanuel Monteiro, Adormecido, 2014-2015. Aquarela, macerado e ponta seca sobre papel.
28,5 x 60cm. Fonte: arquivo do artista.

Percebia esta série de desenhos, como noturnos, pois mostravam visões da casa no período da noite, como um desejo de condensar seu negror na impregnação da matéria.
Procurava um céu que pudesse se aproximar da ideia de um abismo, como uma passagem que se abrisse no cotidiano para o desconhecido, para o obscuro, como um lugar
para se perder, constituindo assim pequenos espaços de imensidão. A casa da infância
parece-me hoje, ao rememorá-la, um lugar dotado de magia, no qual o possível e o
impossível se faziam presentes e indistintos. Não cabiam certezas nem limites na geometria desses espaços, mas sim imagens que permeavam todos os cômodos e atravessavam paredes, portas e janelas para se ampliarem no vasto quintal que se abria para
a extensão infinita de todo o céu (Monteiro, 2015:307).

Se observarmos bem, encontramos nesses desenhos a contínua presença de
elementos de passagem como portas e janelas. Pequenas formas que ao modo
de buracos quadrangulares negros irrompem a superfície plana e branca do papel. A imensidão da noite aqui se torna forma e as relações de figura e fundo e
de interior e exterior tornam-se dúbias, instáveis. A instabilidade não provém
apenas da ambiguidade formal, mas do próprio material utilizado. Com o passar do tempo o óleo invade os limites das demarcações lineares como se a noite
de grafite ameaçasse inundar os cômodos. Atento ao comportamento da matéria e à potência de sua significação, o artista irá, como veremos mais adiante,
torná-la o ponto crucial de seu trabalho.
Ecléa Bosi, em seu livro Memória e sociedade, chama nossa atenção para a
constante presença da imagem da casa materna nas autobiografias:
A casa materna é uma presença constante nas auto-biografias. Nem sempre é a primeira casa que se conheceu, mas é aquela em que vivemos momentos mais importantes
da infância. Ela é o centro geométrico do mundo, a cidade cresce a partir dela, em
todas as direções. Fixamos a casa com as dimensões que ela teve para nós e causa espanto a redução que sofre quando vamos revê-la com os olhos de adulto. (...) O espaço
da primeira infância pode não transpor os limites da casa materna, do quintal, de
um pedaço de rua, de bairro. Seu espaço nos parece enorme, cheio de possibilidade de
aventura. A janela que dá para um estreito canteiro, abre-se para um jardim de sonho, o vão embaixo da escada é uma caverna para os dias de chuva (Bosi, 1994: 435).

Sendo “centro geométrico” é através das portas e janelas que se alcança o
mundo. Na série Um lugar para a intimidade, de Emanuel Monteiro, interessa-me a representação desses elementos de passagem, visto que, serão esses
que darão acesso a um espaço intermediário entre a casa e a paisagem. São
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imagens como noturnos, pois, segundo ele, tratam-se de visões da casa, de seus
cômodos e do quintal durante o período da noite.
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elementos que prefiguram a existência de um espaço intermediário que na
verdade será a fonte tanto de suas imagens quanto da matéria que as configuram: o quintal.
Seria possível dizer que o quintal de uma casa é uma espécie de primeiro laboratório onde, na infância, investiga-se a natureza ao modo de pequenos naturalistas: colecionando insetos, sementes, folhas e flores; recolhendo terras e fazendo
misturas; plantando e vendo crescer; observando a transformação da matéria
e seu processo de decomposição. Talvez as experiências proporcionadas pelas
brincadeiras no quintal nos ensinem as primeiras noções de tempo. Quantos de
nós não encontramos, depois de adultos, entre as amareladas páginas de algum
livro de aventura, um fragmento de folhagem esquecido que lutou por germinar?
As obras de Emanuel Monteiro têm o poder de mexer com adormecidas
lembranças. É através da expressiva materialidade de seus desenhos que entramos em contato com a força das substâncias elementares.
2. Do quintal às Paisagens Submersas
O quintal [noz diz Emanuel] limiar entre a casa e o resto do mundo, é o lugar da colheita das sementes e das flores que caem da árvore de nossa família. Terreno da lavoura
cotidiana, onde se cultivou pacientemente durante os anos as descobertas no brincar,
nas solidões sem medida da infância, nas horas abertas e incontáveis dos dias. Durante
as noites, a escuridão do quintal arrastava-se por debaixo das portas e janelas abertas,
invadindo a alma. As paredes internas e o teto da casa, formando o abrigo do tempo
que se deposita nas superfícies, na tinta descascando e desprendendo-se das paredes que
revelam uma cor escondida, paisagem submersa onde se ouvem os rumores das águas do
tempo que correm por toda sua extensão. Abertura para o céu. Invenção do mar. Cada
camada é um anel do tempo do tronco de nossa história. Entre estas paredes e este teto
encontram-se os móveis da casa, silenciosos confidentes com suas gavetas de guardar,
lugares de esconder os medos e segredos (Monteiro, 2015:381).

Gaston Bachelard principia seu livro A água e os sonhos distinguindo duas imaginações que, a seu ver, são indispensáveis ao estudo filosófico da criação poética: a imaginação formal e a imaginação material. A primeira estaria ligada ao
devir das superfícies, à sedução e à beleza sendo que a imaginação material
apontaria para o mergulho em profundidade. Para o autor, “essas imagens da
matéria nós as sonhamos substancialmente, intimamente” e, nesse caso, sugere que encontremos, por trás das imagens que se mostram, as imagens que se
ocultam, de modo a atingir a própria raiz da força imaginante (Bachelard, 1989:
2). Essa distinção pareceu-me oportuna para tentar aproximar-me dos trabalhos de Emanuel Monteiro.
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Figura 4 ∙ Emanuel Monteiro, O livro de Amaranta,
2013-2014. Flores e folhas de Epatódea, terra e cola sobre
papel. 25 x 14 x 3cm. Fonte: arquivo do artista.
Figura 5 ∙ Emanuel Monteiro, O livro de ancorado,
2014-2015. Fotogrfia, macerado, folha de ouro e ponta seca
sobre papel. 25 x 18 x 2 cm. Fonte: arquivo do artista.
Figura 6 ∙ Emanuel Monteiro, Os dias, 2015. Macerado
e ponta seca sobre papel. 190 x 420cm. Fonte:
arquivo do artista.
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Paisagens submersas reúne um conjunto de desenhos no qual essas duas forças imaginantes atuam juntas. A princípio detectamos algumas imagens: uma
cadeira, um barco, flores, raízes, sementes e outros (Figura 2, Figura 3). Mas a
intensidade das imagens está na força da matéria que lhes dá vida. Emanuel não
utiliza materiais convencionais na fatura de seus desenhos. O artista vai buscar
no quintal da casa materna no Paraná ou nos arredores da sua morada atual — e
temporária — em Porto Alegre, a matéria prima para produzir suas tintas. Terra, sementes e flores permanecem por longos dias submersas em potes de água
fechados. Como um alquimista, Emanuel observa as “conservas” e aguarda a
transformação da matéria. A flor macerada, úmida e decomposta transmuta-se
em tinta. O tempo e sua inexorável passagem estão implicados desde o início de
seu processo de criação. A água, símbolo da vida, do movimento e da transformação altera a matéria e agrega-se a essa. Feito poção, a nova substância derrama-se sobre a extensão do papel e a natureza absorvente do suporte vai retendo
aos poucos os resíduos depositados pelo artista em busca da configuração das
formas. Se, por um lado, a água reflete a voracidade do tempo, cabe ao suporte o
papel da memória. A imaginação orgânica se completa na medida em que tinta
e suporte derivam da mesma origem. Suas figuras manifestam-se tão fluidas
e aquosas quanto o fundo em que habitam. Delineadas por linhas tênues e de
extrema delicadeza declaram o fracasso de uma retenção completa diante do
inevitável transbordamento da mancha. Análogas ao trabalho da memória, as
imagens de Emanuel apresentam-se submersas em uma atmosfera enevoada,
monocrômica, com tão pouco contraste como as suaves lembranças que caracterizam o sentimento de uma grande distância.
O artista configura paisagens com as substâncias elementares que primordialmente constituem uma paisagem: a terra, a água, o ar e resíduos vegetais.
Alan Roger nos faz lembrar que o conceito de paisagem se trata de um construto
cultural, correlacionado às transformações de concepção de homem e natureza
que marcam o início da Idade Moderna bem como a um fenômeno, denominado por ele, de artealização. Ou seja, que o conceito de paisagem surge como o
resultado de uma ação contemplativa mediada pela arte (Roger, 1997). Do ponto de vista formal, seria possível dizer, por exemplo, que a pintura de paisagem
é, normalmente, caracterizada pela subdivisão de planos — o céu e a terra, o céu
e a água, o céu, a água e a terra, etc... A representação da linha de horizonte é
presença constante e determina o encontro das diferentes matérias. A sensação de distância é seu pressuposto e aponta para a posição do homem diante
do mundo. O quadro, como janela, circunscreve e intensifica a distância entre
o olhar e a linha de horizonte. Representa um ponto de vista. No entanto, as
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Figura 7 ∙ Emanuel Monteiro, Detalhe de Os dias, 2015.
Macerado e ponta seca sobre papel. Fonte: arquivo do artista.
Figura 8 ∙ Emanuel Monteiro, Na espera envelhece o sol, 2015.
Carvão vegetal, flores e ramos secos, folhas de ouro, lascas
de parede, macerado e ponta seca sobre papel. 170 x 320cm.
Fonte: arquivo do artista.
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paisagens que Emanuel Monteiro nos oferece parecem ser de outra ordem. Não
estão inscritas na figuração e nem ao menos apresentam a aparência codificada
das tradicionais pinturas ou desenhos de paisagem. A distância aqui evocada é,
sobretudo, temporal. A paisagem emerge pela força da matéria. É a imaginação
orgânica que nos faz sentir a paisagem. Nos desenhos de Monteiro, o grande
plano é composto de fragmentos, estrutura-se em forma de grade. Suas paisagens são o desdobramento de seus Diários e livros de artista (Figura 4, Figura 5).
Paisagens submersas recolhidas de seu quintal. Enquanto livros não se oferecem
apenas aos olhos, mas aguardam o contato íntimo das mãos. A página não é
fundo para uma representação, torna-se matéria. Folheamos terras, flores, cascas e sementes e, ao tocá-las, formam-se em nós outras tantas paisagens.
3. Do livro à paisagem

“O livro aberto abre uma paisagem” nos diz Monteiro (2015:431). Ao desdobrar
para os lados e para baixo as páginas do que poderia compor um livro, seria
possível dizer que o artista intenciona quebrar com a leitura sequencial que o
caracteriza. Uma leitura que, habitualmente, se desenvolve da esquerda para a
direita e se estrutura em começo, meio e fim. Ao desdobrar as páginas, Monteiro nos oferece o plano e a profundidade, tudo exposto a um só tempo. Do livro
não retira somente o formato das páginas, mas traz dele a escrita como elemento plástico e sígnico. Aqui a suavidade da linha desaparece e o que vemos surgir
são os sulcos inundados de líquido em uma grafia pontiaguda e urgente. Em Os
Dias, 2015 (Figura 6), em meio às manchas derivadas do esfregaço enérgico da
matéria em decomposição, o artista transcreve trechos de A montanha mágica de Thomas Mann em que se encontra a frase “É possível uma sucessão no
eterno ou uma justaposição no infinito?” (Figura 7) . A justaposição de 65 “páginas”, que conformam uma espécie de paisagem panorâmica, apresenta, além
da frase de Mann, a inscrição “não me lembro” repetida à exaustão. Como se
pairasse, aqui, o temor à “doença da insônia” — e seu subsequente dano à memória — que abateu o povoado de Macondo em Cem anos de Solidão, de García
Márquez, leitura, aliás, que lhe é cara. Ainda sobre a escrita, em Na espera, envelhece o sol (Figura 8), percebemos em cada “página” a inscrição de uma data,
como se um diário íntimo migrasse, agora, para a esfera pública. Da intimidade
do livro-objeto à grande dimensão que abarca o corpo do espectador. A folha de
ouro, tão empregada nos espaços celestiais da pintura medieval, esparrama-se
horizontalmente, quase liquefeita, feito rastro de sol sobre a terra. Uma breve
mancha de luz prestes a desaparecer no horizonte das palavras.
Seria possível dizer que o trabalho de Emanuel Monteiro apresenta-se, de
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certo ponto de vista, na contramão do momento acelerado em que vivemos, bem
como, das práticas artísticas atuais tão voltadas às novas tecnologias. Tempo,
matéria e memória estão impressos na obra acabada e são pressuposto em seu
próprio processo de criação. O artista dá tempo à matéria, espera seu envelhecimento e transforma o que está prestes a sumir em obra. Emanuel trata dos mistérios que envolvem nossa contingência humana: nossa origem e nosso destino.
Emanuel Monteiro convida-nos a olhar através da janela de seu quintal e,
se o fizermos em profundidade, talvez de lá avistemos, e não sem nostalgia, as
Paisagens submersas de um ciclo em que todos estamos envolvidos.
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Resumo: Este artigo enfoca o livro de artista

Abstract: This article focuses on the artist’s book

apresentando diferentes abordagens de três
artistas contemporâneos radicados no sul do
Brasil: Mário Röhnelt, Maria Lucia Cattani e
Flavya Mutran. Cada qual criando de uma maneira singular um múltiplo sob forma de livro
de artista.
Palavras-chave: múltiplo / livro de artista /
Mário Röhnelt / Maria Lucia Cattani / Flavya
Mutran.

presenting different approaches of three contemporary artists based in southern Brazil: Mario
Röhnelt, Maria Lucia Cattani e Flavya Mutran.
Each one creates in their own way a multiple as
an artist book.
Keywords: multiple / Artist book / Mario Röhnelt
/ Maria Lucia Cattani / Flavya Mutran.

As Galerias de Mário Röhnelt

Mário Röhnelt (Pelotas, Brasil, 1950), um dos grandes artista de sua geração, com
uma volumosa produção, iniciou sua carreira como designer gráfico, atividade
ainda exercida em paralelo à produção artística. Tendo passado pela Faculdade
de Arquitetura (UFRGS) nos anos setenta, logo integrou o grupo KVHR que reunia desenhistas, expondo e publicando com este grupo que teve intensa atuação
junto ao ainda insipiente circuito de arte contemporânea local. Com um trabalho
com muitas referências na estética POP, Röhnelt participou também do Espaço
NO, espaço cultural alternativo que promoveu manifestações culturais experimentais em Porto Alegre, e seguiu sua carreira de forma independente, realizando inúmeras exposições individuais e recebendo numerosos prêmios.
Recentemente, após uma exposição individual consagrada à sua obra, que
teve lugar no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, o artista lançou o livro Galerias — edição em off-sett de um livro que já existia há alguns anos como exemplar
único, acrescida de um texto — posfácio, de Gaudêncio Fidelis. Originalmente
seu autor criou obras digitais e as imprimiu em impressora caseira e montou em
forma de livro, propiciando ao privilegiado leitor um delicioso passeio por seu
repertório visual.
Quando conheci o exemplar, então único, impresso pelo próprio artista, no
atelier deste, comentei, em coro aos demais presentes, que o mesmo merecia
ser publicado, impresso, em série, ao que Röhnelt prontamente respondeu ser
praticamente inviável, visto o alto custo de produção implicado. Felizmente,
graças a um financiamento, ao cabo de alguns anos, temos esta bela edição agora acessível ao grande público.

595
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Presente em grande parte da obra de artistas atuantes na contemporaneidade, o livro de artista apresenta-se através das mais diferentes possibilidades,
como pudemos observar na leitura da revista :Estúdio 6 (2012), entre tantas outras publicações sobre o tema. Com ele, conforme Paulo Silveira (2012: 276), “O
conceito de leitura da obra de arte, caro ao nosso universo, precisará ser relativizado”, visto que “Os fundamentos estéticos, linguísticos, funcionais e estratégicos que configuraram o livro de artista stricto sensu (uma publicação) são os
mesmos dos principais eixos estruturantes da arte contemporânea.”
Configurando-se sob as mais diversas formas, o livro de artista comumente
constitui um múltiplo, mas também pode existir como exemplar único, utilizando ou não recursos da gravura ou outras técnicas de reprodução. Trataremos aqui dados sobre obras de três autores contemporâneos brasileiros, Mário
Röhnelt, Flavya Mutran e Maria Lucia Cattani.
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O livro traz fartas imagens onde grande parte das obras foi criada apenas de
forma virtual, mas também inclui versões de obras que foram materializadas.
Estas peças foram inseridas digitalmente nestes espaços arquitetônicos ficcionais e/ou existentes (Figura 1). Desta forma, ao mesmo tempo que apresenta
obras do artista recontextualizando-as, também instaura obras. Sem apresentar uma única frase ou palavra, legendas, créditos ou datas, o livro nos convida a
um delicioso mergulho em seu imaginário artístico, um imaginário constituído
no decorrer de sua extensa carreira e estabelecendo quase um jogo com este
grande leque de possibilidades plásticas a partir de sua obra. A visão encontra
em suas páginas um voo libertador onde as imagens falam por si mesmas.
Mário nos conduz em diferentes projetos e propostas, nestas imagens realizadas ao longo de vários anos (de fato, criadas entre 1998 e 2014, conforme o
posfácio) e que estendem-se por paredes e ocupam virtualmente estes espaços
perspectivos, Galerias existentes ou inventadas, suas reentrâncias e angulações.
Suas imagens de referência são desdobradas com duplicações, espelhamentos,
inversões, distorções, inserção de veladuras e de signos gráficos não despidos
de ironias (Figura 2). Da fotografia em alto contraste de pinturas da história da
arte passa a pinturas gestuais que fotografadas, exacerbam a textura da matéria pictórica. Pinturas servem de fundo para desenhos lineares, assim o leitor
é transportado para numerosas sucessões de diferentes séries, possibilidades
gráficas, quase transformado em voyeur do processo e pensamento do artista.
Gaudêncio Fidelis destaca o caráter antropofágico, tão arraigado à cultura
brasileira, que pode ser intuído nesta apropriação do próprio espaço expositivo:
Ao proceder a uma canibalização do espaço, o artista destitui a distinção institucional atribuída ao espaço da galeria e a cada um desses espaços em particular, transformando-os no domínio de um nivelamento entre a disposição diagramática das
obras, o prestígio que elas adquirem quando reconhecemos o espaço e sua localização e
a veracidade do caráter documental da imagem. Como um portfólio falso, este livro é
antes de tudo um objeto de arte em si, e sua circulação posterior existe na confluência
entre essa canibalização da imagem e a perda da veracidade constitucional que a determina. Nesse processo de transformação pela via antropofágica, as imagens passaram por um processo de contaminação que é característico da especificidade própria
do regime antropofágico (Fidelis apud Röhnelt, 2014: 308).

Maria Lucia Cattani e o livro dos Sete dias

Maria Lucia Cattani (Garibaldi, Brasil, 1958 — Porto Alegre, Brasil, 2015), também gaúcha, fez parte de uma geração de artistas que ganhou espaço a partir
dos anos oitenta. Realizou seus estudos superiores no Instituto de Artes da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde, posteriormente, atuou como
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Figura 1 ∙ Mário Röhnelt, Galerias, 2014.
Fotografia: M. Salvatori.
Figura 2 ∙ Mário Röhnelt, Galerias, 2014.
Fotografia: M. Salvatori.
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Figura 3 ∙ Maria Lucia Cattani, Sete dias — one week, 2000. Imagem disponível em
<URL: http://www.marialuciacattani.com/
Figura 4 ∙ Maria Lucia Cattani, Sete dias — one week, 2000. Pinacoteca Barão de Santo Ângelo,
UFRGS, Fotografia: Maria Lucia Cattani. Conforme Matthew Browne: “Seu livro seria o silencioso
som de um indivíduo em uma ensurdecedora cidade de milhões.” (Browne, 2000).
Figura 5 ∙ Flavya Mutran, Série RASTER, ao centro o vol.01, 18,5 x 18,5 cm, códigos algorítmicos
de fotografia digital impressos em papel vegetal (detalhes laterais) com encadernação costurada
luxo, 258 páginas, 2013. Fotografia disponível em <URL: http://www.anpap.org.br/anais/2013/
ANAIS/comites/pa/Flavya%20Mutran%20Pereira.pdf.
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professora por quase 30 anos, tendo realizado estudos de pós-graduação nos
Estados Unidos e na Inglaterra (Mestrado no Pratt Institute, em Nova Iorque,
Doutorado na University of Reading e pós-doutorado na University of the Arts
London, ambas na Inglaterra). Realizou numerosas exposições no Brasil e exterior e recebeu numerosos prêmios.
Interessando-se pelos recursos dos múltiplos que, por meio de exaustivas
repetições, de gestos ou formas, possibilitavam a criação de obras, frequentemente, únicas, Cattani construiu obras bastante singulares. Se experimentou
a produção de alguns livros nos anos oitenta é a partir do final dos anos 90 que
esta produção passa a ser sistemática e encontra maior expressividade.
O livro Sete dias — one week (Figura 3) foi realizado, em 2000, na cidade de
Nova York, onde a artista retornava dez anos depois de haver concluído seu curso de Mestrado. Para realiza-lo Cattani, abasteceu-se dos materiais necessários
numa loja local. Talhou com a goiva o bloco de borracha, entintou este carimbo
forjado na borracha com o pincel e tintas guache e estampou sobre as folhas
coloridas — de sete cores diferentes, cada cor correspondendo a um diferente
dia de permanência na cidade. Para cada estampagem foram escolhidos tons
próximos à coloração do papel da página. Cattani tratou este livro como um testemunho de sua passagem na cidade, realizando uma página por dia, em cada
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Figura 6 ∙ Flavya Mutran, montagem das três primeiras variações
gráficas da série RASTER: Raster.doc (branco), RASTER.dump (preto)
e RASTER.byte (prata). Espaço Plataforma, Porto Alegre, 2013.
Fotografia: Flavya Mutran.
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um dos sete dias desta nova vivência, diferente da anterior e, desta vez vivida,
de forma solitária.
Foram feitos poucos exemplares de cada página e estes, funcionaram, e foram expostos tanto como gravuras isoladas quanto encadernadas sob forma de
livro (Figura 4). Uma versão de menor formato foi impressa em off-sett e editada
como livreto. Conforme Matthew Browne: “Seu livro seria o silencioso som de
um indivíduo em uma ensurdecedora cidade de milhões.” (Browne, 2000).
RASTER de Flavya Mutran

Flavya Mutran (Marabá, 1968), paraense radicada em Porto Alegre onde cursa
o doutorado em Poéticas Visuais pelo PPGAV no Instituto de Artes da UFRGS,
iniciou seu percurso nas artes visuais ainda quando cursava Arquitetura e Urbanismo em Belém do Pará. Tendo exposto e recebido diversos prêmios na área
da fotografia, Mutran interessa-se pela comunicação de massas, redes sociais e
tecnologias que permitam o compartilhamento de arquivos fotográficos, especialmente na web. Em sua prática artística utiliza tanto imagens autorais quanto apropriadas.
Trabalhando tanto com arquivos digitais quanto com arquivos analógicos,
estes últimos logo decodificados digitalmente, Mutran reflete sobre os processos aí envolvidos (Pereira, 2013: 1458):
Cada foto digital é formada por um conjunto de pixels que corresponde a uma estrutura única de ‘zeros e uns’, como também de outros caracteres e algoritmos em combinações decimais, hexadecimais e octadecimais da imagem. Mesmo que os arquivos
sejam reconfigurados, reduzidos, ampliados, alterados em cor ou matiz, ainda assim
seus códigos estruturais guardam todas as suas características originárias, e dependendo do programa que será usado para sua interpretação, passam a ter significados
e correspondências próprias, passíveis de leituras, ainda que esta leitura seja inteligível apenas por máquinas.

É justamente pensando nesta codificação de imagens em caracteres — sobretudo os códigos binários que são a base de toda informação digital, que Mutran concebe a série RASTER. A célebre imagem Vista da janela em Le Gras, de
Joseph Nicéphore Niépce (1826), foi ponto de partida para a criação do primeiro
livro da série que reúne volumosas páginas (202, para ser exata), impressas em
impressora caseira (sem edição definida), que são geradas a partir da leitura
digital da imagem, sem no entanto materializa-la como imagem impressa em
nenhuma parte. A artista coloca maiores informações sobre sua fonte primeira
na forma de um QR-CODE que pode ser consultado via web (Figura 5).
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Como procedimento de base, Mutran abriu a imagem em arquivo de extensão jpg em programas de leitura de texto gerando, assim, um arquivo de caracteres de leitura incompreensíveis, que lembram os sinais de corrupção de
arquivos (por vírus ou outras anomalias). Depois, formata estas informações
em páginas assemelhadas às de livros tradicionais que são apresentadas encadernadas e também em folhas soltas (Figura 5 e Figura 6).
Mutran desdobra esta imagem primeira em outras combinações gráficas,
corrompendo-a novamente sob novos aspectos e formas. Uma caixa arquivo
com cartões tipo fichário (Figura 6) integra um possível dispositivo onde supostamente a digitalização destes códigos (sem erros) poderia recriar virtualmente
a imagem original.
Assim, esta série, consagrada integralmente à imagem, em nenhum momento oferece e a visualização da mesma nos objetos que dela resultam.
Pontuamos aqui um número bastante limitado de obras dentre este grande
universo de publicações de artistas brasileiros contemporâneos. As obras de
Mario Röhnelt, Maria Lucia Cattani e Flavya Mutran, aqui destacadas, apresentam abordagens bastante diferenciadas do múltiplo na criação de livros
de artistas, onde cada qual emprega diferentes procedimentos na construção
de sua poética.
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Resumen: Este artículo presenta una serie de

Abstract: This article presents a series of instal-

instalaciones y metodología de creación llevada a cabo por el joven artista español Marcos
Covelo. En concreto, su interés por la pintura
en el campo expandido nace fundamentalmente al desarrollar su Trabajo Fin de Máster
(TFM) de la mano de los artistas Nono Bandera
y Almudena Fernández Fariña. Esta última es
autora de la tesis doctoral ‘Lo que la pintura no
es. La lógica de la negación como afirmación
del campo expandido de la pintura’. De modo
que, es un buen ejemplo de cómo una tesis
doctoral puede ser una fuente de motivación
aplicable en la práctica artística.
Palabras clave: Pintura / campo expandido
/ instalación / tesis doctoral.

lations and creation methodology carried out by
the young Spanish artist Marcos Covelo. In particular, his interest in Painting in the expanded
field arises primarily in developing its Master’s
Thesis from the hand of the artist Nono Bandera
and Almudena Fernández Fariña. The latter is
the author of the doctoral thesis’ What the painting is not. The logic of denial like affirmation of
the expanded field of Painting’. So, it is a good
example of how a doctoral thesis can be a source
of motivation applicable in artistic practice.
Keywords: Painting / expanded field / installation / doctoral thesis.

1. Cambio

De algún modo, este proyecto site-specific presentado en la Fundación RAC (s/d)
(Pontevedra, España) en 2011 en el marco académico del Máster universitario en
Arte contemporáneo, creación e investigación de la Universidad de Vigo, supone un reflejo autobiográfico de lo que Marcos estaba viviendo interiormente en ese momento. Por una parte, se trataba de un periodo de formación que finalizaba dando paso a
un futuro profesional incierto. Por otra parte, durante aquel año habían tenido lugar
diferentes acontecimientos sociopolíticos y religiosos que venían precedidos de una
creciente inestabilidad económica denominada ya ‘crisis’ financiera internacional.
Como consecuencia de estar inmerso en este contexto, se produce una explosión
creativa que supone una transformación en la obra que venía desarrollando hasta entonces. El patchwork icónico-ideológico bidimensional (Figura 2) da paso a su
versión más expandida y experimental insertada en el espacio arquitectónico.
1.1. Googlear como estrategia artística

En las creaciones de Marcos Covelo, sean en dos dimensiones o con un carácter
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Marcos Covelo (Vigo, España — 1985) es, en mi opinión, uno de los jóvenes pintores gallegos más interesantes y posee una de las carreras con mayor proyección
nacional e internacional dentro de su generación. Marcos se licenció en Bellas Artes en la Universitat de Barcelona en 2010, tras haber disfrutado de una Beca Erasmus en la School of Art & Design de la Coventry University de UK en 2007 y de una
Beca Séneca en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo antes de su
graduación (Covelo, s/d). Con el fin de completar su formación, en el curso académico 2010-2011 estudió el Máster universitario en Arte contemporáneo, creación e
investigación de esta última universidad (Covelo, 2011). En este contexto académico, además de conocernos, surgieron conversaciones sobre inquietudes artísticas
de todo tipo y, en particular, sobre la pintura en el campo expandido. El entorno
de creación habilitado por la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Uvigo) propiciaba diálogos de esta naturaleza, ya que los estudios asignados estaban próximos facilitando el intercambio de impresiones entre los diferentes ‘laboratorios’.
El título de este artículo, Painting with without paint, coincide con el que define al proyecto presentado en la Fundación Bienal de Cerveira de Portugal en
2014 con motivo de su residencia artística y, al mismo tiempo, subraya su interés por indagar una y otra vez en los límites de la pintura contemporánea. De
hecho, este es el principal leitmotiv de su trabajo desde 2011, momento en el
que da forma a su Trabajo Final de Máster (TFM) titulado Cambio (Figura 1).
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Figura 1 ∙ Marcos Covelo, Cambio, 2011. Exposición “Traballo
Fin de Máster”. Fundación RAC, Pontevedra (España).
Fuente: www.marcoscovelo.com
Figura 2 ∙ Marcos Covelo, Shut up!, 2010. Óleo, acrílico, collage
y spray sobre lienzo. 195x146 cm. Fuente: www.marcoscovelo.com
Figura 3 ∙ Marcos Covelo, Cambio, 2011. Exposición “Traballo
Fin de Máster”. Fundación RAC, Pontevedra (España).
Fuente: www.marcoscovelo.com

1.2. Pintura site. Campo de investigación

El proyecto Cambio (s/d), como se apuntaba anteriormente, es una instalación
multimedia denominada por su propio autor como “patchwork icónico-ideológico”. A diferencia de las piezas que venía desarrollando en formato bidimensional, aquí despliega su pintura en un lugar específico. En concreto, en un
rincón de la sala de exposiciones de la Fundación RAC (Pontevedra, España).
Marcos asume el poder de influencia de su tutora de Trabajo Final de Máster
(TFM), la profesora y artista Almudena Fernández Fariña, ya que en un periodo
cercano a la cotutorización de este proyecto había leído su tesis doctoral sobre la
pintura en el campo expandido (Fernández Fariña, 2009). Un foco de estudio e
interés que aplica, tanto en sus creaciones como en su docencia en Bellas Artes.
La realidad de la pintura necesitaba proyectarse a una realidad pintada, no se trataba de “instalar” sino de “situar”. La obra enmarca el espacio y no al revés. La pintura
como realidad permite ser penetrada, habitada, aunque sigamos hablando de composición, de ritmo, de color... de pintura. (Fernández Fariña, 2014: 11).

Marcos Covelo centra su proceso de creación en base a una práctica artística
expansiva tanto formal como conceptualmente, teniendo en cuenta esta idea
de “situar en el espacio y crear una atmósfera habitable”. Así que, una vez situado en el espacio despliega todo tipo de elementos. Por ejemplo: Aplica pintura,
spray o serigrafía sobre pared, instala una barra de luz oculta tras una lámina de
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más escultórico, existe un modo de hacer singular que se caracteriza por repetir
un método de trabajo aparentemente ordenado: búsqueda de material plástico
y visual, apropiación, postproducción y expansión cuando se trata de instalaciones. Todas estas fases conforman su proceso creativo.
El principal detonante o motor — a la hora de crear — es la búsqueda que él
hace de imágenes y otros archivos en Google. Así acota un concepto o idea a
través de esta fuente de recursos, obteniendo resultados de todo tipo. También
errores, batiburrillo e información inconexa. Le interesa, precisamente, el hecho de evidenciar esa sensación de ‘absoluta confusión’ desencadenada a raíz
del torbellino de imágenes que ofrece normalmente Internet.
Marcos se siente cómodo envuelto de esta gran amalgama de información en
la que se entremezclan ideas e imágenes de procedencia internacional. Él mismo afirma que, al pertenecer a la generación de la televisión e internet, se siente
familiarizado con el hecho de archivar mentalmente multitud de imágenes de
acontecimientos históricos trascendentales que marcaron diferentes etapas de
su existencia desde su nacimiento a mediados de la década de los 80 (Figura 3).
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madera siluetada, incluye lienzos de diferente formato serigrafados y apilados
con un patrón a modo de cuadrícula, simula chorretones de pintura con resinas
de poliéster y vinilos, añade monitores que emiten el proceso de elaboración de
la instalación y el estampado o “marca” reconocible... y, además, incorpora un
enorme “BOOOOM” tridimensional de tela acolchada (Figura 4).
Como resultado, obtiene una hibridación de diferentes elementos, materiales, recursos, técnicas y procedimientos. Un trabajo de investigación inspirado en
artistas como Kurt Schiwitters y su obra Merz, las Combine paintings de Robert
Rauschenberg, Dan Flavin, los Googlegramas de Joan Fontcuberta, la acumulación de objetos de Jessica Stockholder y los collages tridimensionales de Franz
Ackerman entre muchos otros.
Cambio es una “pintura site” que se prolonga en el tiempo, que no desaparece
una vez concluida la exposición. Cambio también es una pintura para llevar, para
vestir, para vivirla y compartirlo. Marcos hace un guiño al espectador regalando
camisetas con la pattern característica de este proyecto durante la inauguración
(Figura 5), complementando esta acción al crear un blog interactivo en el que pudo
dar continuidad a esta obra. En esta plataforma online pudo visualizar diferentes
niveles de actuación de esta ambiciosa pintura expandida, incluso en Internet.
2. Proyectos afines

Desde 2011, Marcos Covelo ha realizado diferentes instalaciones pictóricas reinventándose en cada proyecto, alcanzando — de este modo — nuevos retos.
Ceci n’est pas un mur (2014) (Figura 6), por ejemplo, es su proyecto individual
presentado en la Sala Alterarte de Ourense, España. Los principales protagonistas de esta exposición fueron 12 pequeños muros de 16 x 10 cm aproximadamente, que representaban — en pequeño formato — algunas de las fotografías
de su banco de imágenes sobre muros con pintadas especiales de corte político,
social o religioso. Todas ellas, instantáneas encontradas por azar en su deambular por las calles a la manera de un flâneur. El origen de estos fragmentos urbanos procede de Berlín, lugar en el que Marcos residía en ese momento, aunque
el proyecto en sí sobre “muritos” había surgido ya en Galicia con anterioridad.
El contenido y apariencia de estos muros es de absoluta precisión y detallismo,
tanto las texturas como los colores y las formas. Como dijo Jean Cocteau “Una
copia es exactamente igual al original excepto en todo”.
Painting with without paint (2014) (Figura 7) es el proyecto desarrollado por
Marcos Covelo junto con la ayuda de Miriam Cartagena en el marco de una de
las residencias artísticas de la Fundación Bienal de Cerveira, Portugal. El resultado de la experiencia fue una sucesión de experimentos que les permitieron
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Figura 4 ∙ Marcos Covelo, Cambio, 2011. Exposición “Traballo
Fin de Máster”. Fundación RAC, Pontevedra (España).
Fuente: www.marcoscovelo.com
Figura 5 ∙ Marcos Covelo, Cambio, 2011. Exposición “Traballo
Fin de Máster”. Fundación RAC, Pontevedra (España).
Fuente: www.marcoscovelo.com
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Figura 6 ∙ Marcos Covelo, Ceci n’est pas un mur, 2014. Elementos
de maquetación, metal y aerografía. 16x10 cm. Sala Alterarte,
Ourense (España). Fuente: www.marcoscovelo.com
Figura 7 ∙ Marcos Covelo, Painting with without paint, 2014.
Residencia artística. Fundación Bienal de Cerveira, PT.
Fuente: www.marcoscovelo.com

subrayar nuevas técnicas pictóricas no convencionales, tales como, el uso de
cinta aislante de colores o el hecho de construir diferentes formas con recortes
de vinilo sobre pared. La instalación, en continuo proceso de creación, era un boceto tridimensional en el que primó la espontaneidad. El objetivo fundamental
recaía en cuestionar los parámetros que siempre han definido el proceso y creación de una obra pictórica tradicional. Por este mismo motivo, pensé que el título
de este proyecto podría sintetizar adecuadamente el contenido de este artículo.
The answers are blowin’ in the wind (2015) (Figura 8) es la última exposición
individual de Marcos, inaugurada en la Fundación RAC de Pontevedra, España.
Se trata del mismo lugar en el que empezó todo, en el que se produjo el “Cambio”,
aquella instalación presentada como Trabajo Fin de Máster (TFM). Desde entonces, Carlos Rosón, respetado coleccionista y director de esta fundación; apuesta
por el trabajo de Marcos Covelo, siendo este proyecto el fruto de un sinfín de conversaciones durante 4 años de constante trabajo. La atmósfera creada era absolutamente envolvente. Esta sensación se debía — entre otras cosas — a la superposición de planos tridimensionales que encajaban a la perfección con el espacio
arquitectónico y producían una visión diferente desde múltiples perspectivas.
Conclusión

El inicio del ‘cambio’, para Marcos Covelo, se produce en los laboratorios de
creación de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, España. En concreto,
durante el curso académico 2010-2011, periodo en el que estudió el Máster universitario en Arte contemporáneo, creación e investigación de la Universidad de
Vigo. Por una parte, su patchwork icónico-ideológico bidimensional — hasta el
momento — da paso a su versión más expandida y experimental insertada en
el espacio arquitectónico. Por otro lado, todos los conocimientos y experiencias
adquiridas durante la licenciatura en Bellas Artes — y aplicadas específicamente
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Figura 8 ∙ Marcos Covelo,
The answers are blowin’ in the wind,
2011. Exposición individual en la
Fundación RAC, Pontevedra (España).
Fuente: www.marcoscovelo.com
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al Trabajo Final de Máster — se asientan, analizan e investigan. Todo ello cobra
otra magnitud, el proceso creativo se torna más consciente, se ordena.
El concepto ‘laboratorio de creación’ debe ser entendido como un espacio
de trabajo intelectual. Se trata de un laboratorio de creación denominado en
nuestro argot también como ‘taller’. Un término que se ha dignificado poco a
poco en las acepciones de los diccionarios y a nivel social, equiparándose ahora
-por ejemplo, en la DRAE, Diccionario de la Real Academia Española- a una
“escuela o seminario de ciencias y artes”. Es aquí, en este contexto, en el que
se produce la inspiración, el contagio e intercambio de conocimiento; tanto por
parte de los profesores como de los compañeros de estudios. Cada taller, abierto
al diálogo, fue cuidadosamente diseñado por nuestra facultad de Bellas Artes.
El poder de influencia de los tutores del proyecto de Marcos, se enmarca
en esta atmósfera de “escuela artística”. Pensemos en Rubens y sus discípulos,
Van Dyck o Jordaens. Entre alumno y maestro se cruzan afinidades comunes. El
profesor facilita el acceso a información desconocida, guía y contextualiza cada
paso dado para reconocerlo. En este sentido, el artista y docente Nono Bandera (s/d) aporta un punto de vista irónico y humor característico afín al trabajo de
Marcos. Y, paralelamente, Almudena Fernández Fariña respalda su interés por
la pintura en el campo expandido en base a sus estudios sobre el tema. Por ejemplo, a través de su tesis doctoral “Lo que la pintura no es. La lógica de la negación
como afirmación del campo expandido de la pintura”, demostrando que una tesis
puede ser un documento con gran capacidad motivadora en la práctica artística.

Referencias
Bandera, Nono (s/d) [en línea] sitio [Consulta.
2015-12-29] Disponible en URL: http://
nonobandera.es/
Covelo, Marcos (s/d) [en línea] sítio [Consulta.
2015-12-29] Disponible en URL: http://
www.marcoscovelo.com
Covelo, Marcos (2011) Cambio. Trabajo Fin
de Máster (TFM). Máster universitario
en Arte contemporáneo, creación e
investigación. Facultad de Bellas Artes de
Pontevedra, España.
Fernández Fariña, Almudena (2014) Pintura
site. [en línea] Santiago de Compostela:
Ed. DARDO. ISBN: 978 84 92772 52 0
[Consulta. 2015-12-29] Disponible en URL:
http://almudenafernandezfarinha.com/
almudena/wp-content/uploads/2015/11/
Pintura-site-Dardo.pdf

Fernández Fariña, Almudena (2009) Lo que
la pintura no es. La lógica de la negación
como afirmación del campo expandido en
la pintura. Tesis Doctoral. Departamento
de Pintura, Facultad de Bellas Artes de
Pontevedra, España..
Fontcuberta, Joan (2005) Joan Fontcuberta.
Googlegramas. Paris: Instituto Cervantes,
Institut Ramón Lull. NIPO: 503-05-077-6
Fundación RAC. (s/d) [en línea] [Consulta.
2015-12-29] Disponible en URL: http://
www.fundacionrac.org
Proyecto Cambio (s/d) [en línea] blog
[Consulta. 2015-12-29] Disponible en URL:
http://mochokocho.blogspot.com.es/

611

Narrativas Ficcionais
de Tunga

MARTA MARTINS*
Artigo completo submetido a 21 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*Brasil, artista Visual. Licenciatura em Educação Artística. Centro de Artes da Universidade
do Estado de santa Catarina (UDESC). Mestrado em Poéticas Visuais. Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS). Doutorado em Teoria Literária.Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
AFILIAÇÃO: Universidade do Estado de Santa Catarina,Centro de Artes,Departamento de Artes Visuais. Avenida Madre Benvenuta, 2007 — Itacorubi, Florianópolis — SC, CEP-88035-001 Brasil. E-mail: martamartins07@outlook.com

Resumo: Temos aqui por objeto de estudo a

Abstract: As an object of study here, we have “

obra “Teresa” de Tunga. Nela as combinatórias do legível e do visível derivam de uma
estética barroca onde o excesso rasga os limites artisticos: da escultura à instalação, do
desenho à performance, do vídeo à textos, de
manifestações cênicas até experiências plástico- sonoras. Sua obra trata de ir ao encontro
de uma poética onde a aglomeração se impõe
como uma faísca provocadora visando a manifestação de uma complexidade formal e
conceitual, fazendo parte de uma constelação
estética que configura um espaço onde é possível pensar um conceito ampliado de arte.
Palavras chave: arte brasileira / arte contemporânea / barroco / experiência.

Teresa “ a work of art created by Tunga. readable and visible elements derive from a baroque
aesthetic where excess tear the artistic boundaries: from sculpture to installation, design to performance , video to text, scenic manifestations
to sound plastic- experiences, is work comes to
meet a poetic where the agglomeration is imposed
as a provocative spark. Art work of formal and
conceptual complexity , as part of an aesthetic
constellation that sets up a space of an expanded
concept of art.
Keywords: brazilian art / contemporary art /
baroque / experience.
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Introdução

A obra do artista visual Tunga se caracteriza por um sentido de movimento e de
circularidade. Obra que não se encerra, mas que é aberta à criação auto-remissiva e ao retrospecto, e que é capaz de gerar um mecanismo onde os elementos
físicos e temáticos retornam ao longo do tempo, como num movimento em espiral. A espiral é uma forma sem começo nem fim, formada de uma linha em
movimento que, dependendo do ponto de vista, marca um subir ou descer, que
sugere um retorno ou um avanço. A cada vez que uma memória, um pensamento, um gesto ou conceito voltam, eles trazem em si um descolamento que antes
agregava um signo e um significante. Com isso, rompe-se um sentido único ou
uma verdade inequívoca. Por isso, na obra do artista, os elementos que retornam, inviabilizam uma leitura fechada e produzem constantemente, novos
sentidos e interpretações.
1. Narrativas ficcionais de Tunga

As (re) interpretações dentro e fora da obra do artista Tunga são possíveis num
contexto de arte no qual a verdade das imagens não se encontra mais aderida
a uma pedagogia do mundo. O colapso do paradigma que unia sujeito/objeto
como sistema básico da produção de conhecimento manifesta-se mais visivelmente, no saber europeu, ao final do século XX e lançou novas premissas
nos conhecimentos filosófico, artístico e psicanalítico que se tornaram as bases
conceituais com as quais a estética da modernidade operaria. Nesse sentido, a
experiência moderna se efetiva na medida em que se encontra com um sujeito
esvaído da segurança e da previsibilidade do mundo ao enfrentar-se com um
esvaziamento da experiência por meio do “monstruoso desenvolvimento da
técnica sobrepondo-se ao homem” (Benjamin:1985. 15).
Teresa que é uma obra em formato de instauração, realizada sucessivamente
no Rio de Janeiro, em Los Angeles, Buenos Aires, e São Paulo, quando integrou
a instalação Resgate, elaborada para a inauguração do Centro Cultural Banco do
Brasil, em São Paulo, em abril de 2001.
O lado performático da instauração Teresa teve a duração de um dia, e contou com 110 participantes. Tunga prefere usar o termo instauração para denominar algo que, na prática, excede tanto a noção de instalação quanto a de
performance. Talvez uma de suas ambições seja encontrar um conceito mais
efetivo ou de precisão, capaz de aglomerar, de uma só vez, a fugacidade do
acontecimento proposto pela sua obra, bem como a permanência do que sobra
desta situação passageira. Além disso, todo o evento de Teresa persegue a idéia
da possível aquisição da liberdade. Na gíria dos marginais, uma “Teresa” é uma
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corda confeccionada com tecidos rasgados, sobras de lençóis, blusas e cobertores, que vão sendo atados por nós, para serem usados nas fugas dos detentos.
Em um belo texto, que consta de um catálogo de Tunga para esta mesma instauração, encontramos uma interlocução do artista com seu pai, o escritor Gerardo Mello Mourão. Realizando uma operação retrospectiva ao período dos místicos
espanhóis, esse pequeno texto do poeta, nos elucida a razão do uso na gíria carcerária, do nome Teresa para designar as cordas que são feitas pelos presos com os
lençóis ou trapos disponíveis nas celas, com o propósito de auxiliá-los no escape:
TERESA
Na gíria de nossas grandes cidades da América Latina chama-se “Teresa” a uma corda formada por lençóis torcidos, amarrados para o necessário comprimento, pendurada da janela presidiária, por onde os prisioneiros descem para a perigosa liberdade.
A “Teresa”, da gíria do Rio e do “lunfardo”de Buenos Aires, tem uma tradição de 500
anos e a mais nobre das origens na historia da literatura e da mística religiosas do século XVI. Naquele tempo a grande Santa Teresa e S. João da Cruz eram perseguidos pelos
poderosos mosteiros dos carmelitas que não queriam as reformas ascéticas adotadas
por aqueles dois santos. João da Cruz foi encarcerado pelos frades numa cela de cerca
de dez pés de comprimento por seis de largura-cerca de 3m.X1,80-da qual era retirado todas as noites para sessões de tortura física. Depois de meses, teve uma visão, em
que uma imagem luminosa lhe transmitia instruções de santa Teresa: rasgasse os dois
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Figura 1 ∙ Tunga. Cena de Resgate. (Teresas) SP, CCBB,
2001. Fonte própria.
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Figura 2 ∙ Tunga. Cena de Teresa. SP: CCBB,
2001. Fonte própria.

velhos cobertores que lhe serviam de cama, enrolasse as tiras como uma corda e saltasse pelas grades do cárcere. Pendurado na corda, o santo prisioneiro escorregou até o pé
do muro da prisão. Tombou sobre montes de resto de cozinha, de onde um cachorro
saiu correndo na noite escura. O frade o acompanhou. O cachorro pulou o muro. Ele
também. Caiu num pátio, onde ouviu vozes de mulher. Era o pátio do convento de
Santa Teresa, que o chamava para escondê-lo. Desde então correu a notícia pela cidade: João da Cruz escapara com a ajuda de uma Teresa, e os presos de toda a Espanha,
quando faziam uma corda de lençóis para escapar ao cárcere, invocavam o nome de
Santa Teresa e chamavam carinhosa e respeitosamente a corda de “Teresa”. O nome
passou da Espanha para a América Latina, nunca uma gíria teve origem mais nobre.
Teresa, doutora da Igreja e reformadora das Carmelitas é a mais importante escritora
de língua espanhola.E João da Cruz é o poeta dos mais apaixonados cânticos eróticos
da lírica espanhola e da literatura universal de todos os tempos. Seus poemas reunidos
com o título de “La Noche Oscura” foram feitos no cárcere. Compunha e decorava uma
quadra cada noite, pois não tinha como escrever. Numa das mais belas quadras — ele
fala sempre no feminino, porque é sua alma quem fala — está a evocação da noite da
fuga pendurado em sua “Teresa” — salí sin ser notada. Outros santos também fugiram
com a ajuda de uma “Teresa”, como São Geraldo Majella, em sua cidade dos Apeninos, que escapou para refugiar-se num mosteiro. “Buttósi per la finestra” — mandou-se pela janela — diz uma parenta sua em depoimento de cartório. (Mourão: 2001)

Gerardo Mourão capta o quanto esta instauração reflete a energia caótica das
grandes metrópoles da América Latina. Em uma versão que antecedeu em dois
anos as apresentações feitas em São Paulo e em Brasília, Teresa fez parte de uma
exposição no Centro Cultural La Recoleta de Buenos Aires, em 1999. A esperança de liberdade que Teresa aborda, foi lida pela curadora da exibição do trabalho
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de Tunga em La Recoleta, Mercedes Casaniegra, como uma inserção imaginária em circuitos ideológicos e sociais já existentes na realidade de nossos países:

A ênfase na inflexão material com a qual o artista opera aproximações de
coisas de natureza aparentemente díspares entre si, leva a curadora a uma leitura onde a energia do barroco é colocada em oposição às limitações fixas.
Nessa obra Tunga opera numa confluência de tradição discursiva, que é, ao
mesmo tempo, hermética e cristã, e tal ambivalência, acaba por gerar uma espécie de leitura difusa de sua obra. Por esse motivo, os aparentes elementos de
natureza “hermética” ou ainda, “os outros simbolismos”, com os quais a crítica
identifica uma marca de extensão temporal na polivalência destas obras, possuem também, uma inscrição ligada a temas da cristandade, nem sempre facilmente identificável no contexto, em grande parte, laico da arte contemporânea.
Santa Teresa desenvolveu uma mística erótica emanada a partir de seu corpo, como experiência subjetiva na qual subjaz, no calor da metáfora, a linguagem
como propiciadora do arrebatamento dos sentidos. E isto coloca em discussão,
um veemente problema sobre a questão do corpo como instrumento mediador
das potências da alma, e capaz de determinar, a uma só vez, o desejo e o abandono.
Esta experiência está associada na obra, a um dionisíaco estado febril que
ela provoca, diante do sentimento de uma possível fuga libertadora que se aproxima. Sentimento, que opera tanto individualmente, quanto na ordem coletiva das pessoas que vão se encontrando ao acaso, durante as longas horas do
evento. Esta situação acaba por formar uma espécie de complô de uma utópica
e variada apreensão do conceito de liberdade, ou uma aleatória ordenação comunitária, efêmera, impermanente, onde a heterogeneidade de todos, por breves instantes, trança e evoca, a partir de variados destinos, um sentido comum.
Há também uma remissão concreta à tranças, outro elemento emblemático
da poética de Tunga, e pela qual o artista forja certos grupamentos temporários ou
efêmeros, que se baseiam em três elementos. Vale relembrar, também, que os três
elementos trançados são cobertas de presídio, o que, por extensão remete a uma
frágil esperança de fuga. No entanto, esta esperança coloca em comunhão tanto
os performers quanto o público, gerando um envolvimento cênico que é comum
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Tunga proviene de Brasil, um país donde el porcentaje de exclusión social es muy alto
y donde ésta es una realidad que no se soslaya. La Argentina, actual anfitrión de esta
performance, es un país donde la justicia está puesta en cuestión. Y por último el sistema económico que ha triunfado y que da forma a la vida contemporánea en el mundo
globalizado tiene como contracara la marginalidad. La obra es porosa de esta realidad: sale de ella para volver a ella. Ética y estética se aproximan. La ética puede llegar
a experimentarse como estética. (Casaniegra:1999)
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a todos, já que a ação se desenrola no espaço inteiro da mostra, sem limites que
determinem o campo próprio da representação e o espaço de apreciação. Por esse
motivo, Teresa provoca uma série de fortes reações em cadeia, em cada lugar na
qual é configurada, e, no caso da experiência de Tunga em Buenos Aires, o fato
de que uma grande parte dos participantes fossem meninos de rua, ou pessoas
oriundas de favelas, gerou uma tensão, e até mesmo um clima de provocação mútua entre as comunidades diferentes que formavam, então, uma espécie de trança social, que é interessante para o artista na medida em que conforme declara:
Isso me permite observar como as pessoas se manifestam diferentemente participando do mesmo evento. Se faço a proposição na Argentina, na Alemanha ou
no Brasil, a reação, não só do público, mas das pessoas que participam, é extremamente diversa; e você quase pode medir uma série de outros elementos que
estão embutidos nessa obra e começam a aparecer, vindos à luz, a partir daí. Isso
é só um dado mais curioso, uma espécie de termômetro para a liberação de grupos culturais. (Tunga, 2001)

A obra de Tunga formula, por sua vez, uma identificação revisitada, com a
confluência entre a teoria e a prática da invenção do barroco, como próprio de
parte da tradição vanguardista. Tunga retoma este aspecto da vanguarda, que
já devidamente incorporado à sua gramática como um elemento a mais da tradição da arte a ser discutido, para novamente obter potência e gerar sentido à
construção estética. A constituição de Resgate trata de operar uma provocação
simultânea dos sentidos, onde a heterogeneidade pautada por excesso e radicalidade, deflagra uma irrupção sensorial (Figura 1, Figura 2). Esta irrupção estaria implicada na descoberta dos elementos, e da velocidade das ações, que,
articuladas entre si, propõem surpresas e acasos a cada momento.
Em última análise, a obra de Tunga trata, voluntariamente, de ir ao encontro de uma poética onde a aglomeração se impõe como uma faísca provocadora, e onde a estética barroca é posta em articulação, visando o manifestar da
complexidade formal e conceitual de sua arte.
Referências
Benjamin, Walter (1985) Magia e técnica, arte
e política. Ensaios sobre literatura
e história da cultura. Obras escolhidas.
Vol. I. SP: Brasiliense.
Casaniegra, Mercedes (1999) “Tunga em
Buenos Aires.” Buenos Aires: Centro
Cultural la Recoleta.
Martins, Marta (2013) Narrativas ficcionais

de Tunga. RJ: Apicuri.
Mourão, Gerardo Mello (2001) “Teresa”. In:
Assalto. Catálogo da exposição. Brasília:
Centro Cultural do Banco do Brasil.
Tunga (2001) Metro: a metrópole em você. SP:
CCBB. Entrevista a Luis Camillo Osório. In:
Assalto. Brasília: Centro Cultural
Banco do Brasil.

617

Angie Bonino: Zoon
politikón en Videoesfera

MIHAELA RADULESCU DE BARRIO DE MENDOZA*
Artigo completo submetido a 28 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*Perú (residencia); Rumanía (nacimiento), artista visual. Licenciatura en Filología Románica de
la Universidad de Bucarest. Maestría en Literatura Hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
AFILIAÇÃO: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Facultad de Arte y Diseño, Laboratorio de Investigaciones y Aplicaciones de Semiótica Visual. Av. Universitaria, 1801. Lima, Perú. E-mail: mradule@pucp.edu.pe

Resumen: Para Angie Bonino, artista visual

Abstract: For Angie Bonino, Peruvian visual art-

peruana de reconocimiento internacional, pionera del arte electrónico en el Perú de los 90, el
video arte es un acontecimiento que implica al
observador y lo hace participar en la construcción del mensaje. La ponencia se propone indagar cómo la artista aborda el video arte para
hacer emerger en el observador la visión crítica
propia de un Zoon politikón, con prácticas significantes del found footage y de la creación
estética de realidades.
Palabras clave: Video arte / found footage
/ práctica significante / hibridez / intermedialidad.

ist of international recognition, pioneer of electronic art in Peru in the 90s, video art is a happening which involves and engages the observer
in the construction of the message. This paper
proposes to investigate how the artist approaches
video art. The paper proposes to investigate how
the artist approaches the video art to bring out
the critical sight of the observer, characteristic of
a zoon politikon, with signifying practices found
footage and creating aesthetic realities.
Keywords: Video art / found footage / signifying
practice / hybridity / intermediality.
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Introducción

Angie Bonino opta, desde los inicios de su carrera de artista visual con performances, intervenciones de espacios públicos e instalaciones, por una enunciación dialógica y participativa del mensaje (Fontanille, 2014). El público es invitado a ser parte de proceso de enunciación y que reflexione sobre las condiciones
dramáticas de su contexto y sobre su propia instancia, como presencia y conocimiento de las mismas. Violencia, crisis, ejercicio desmesurado del poder, son
algunos de los mecanismos que funcionan como principios fundacionales de
una realidad que exige, tanto por parte de la artista como por parte del público,
el esfuerzo de una atenta deconstrucción, acompañada de una interpretación
crítica de los significados emergentes. Para la artista, este enfoque está sustentado en una exigencia documental en cuanto a los referentes y en la capacidad
de proponer construcciones de sentido que reúnan los elementos dispares de lo
cotidiano, haciendo de cada uno una prueba para una lectura interpretativa que
relacione causas y efectos. La expresión artística es multidisciplinaria, caracterizada por la experimentación en y con espacios reales y virtuales, intervenidos
en la línea del accionismo de Fluxus, Rebecca Horn, Lynn Hershman, Marina
Abramovic para mencionar sólo algunos referentes.
Angie Bonino relaciona constantemente el video, la acción y el espacio, para
crear las condiciones de reflexión y participación del observador quien recupera su identidad de Zoon politikón, transgrediendo las barreras de las rutinas de
pensamiento generadas por la manipulación política y mediática. Para lograrlo, la artista prescinde de lo narrativo en el sentido convencional, rompe con la
linearidad de la demostración y opta por la exploración de las posibilidades de
la abstracción para lograr concretizaciones conceptuales de fácil comprensión,
con códigos tanto locales como globales.
1. La aprehensión del significado

Aprehender el significado (Blanco, 1989) en el microcontexto icónico de un video arte (Martin 2006) que se propone implicar al observador en la construcción del mensaje exige un enfoque creativo, capaz de crear una situación de lectura generadora de alternativas (Brea, 2010). Al mismo tiempo, implica crear las
condiciones para una mirada crítica, para lo cual se debe seleccionar y procesar
aquella información que resulte relevante para el observador y re-elaborarla en
una narrativa ficcional. Con este propósito se crean campos semánticos (Parret, 2008) que integran los elementos morfosintácticos en redes con núcleos
semánticos, que serán las fuentes de los significados, es decir de la aprehensión
de la realidad propuesta por el video. Este enfoque se hace evidente en uno de
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los proyectos más recientes de Angie Bonino, “Tras las huellas del delito“, que
opta por la modalidad de instalación con videos para enfocar las consecuencias
del poder de Estado, identificando la violencia descontrolada, la falta de condiciones adecuadas de vida y la exaltación del consumismo en tanto que ideal
humano como núcleos de una red de manifestaciones contemporáneas que deben ser focalizados y analizados como delitos contra la condición humana (la
instalación fue expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima en septiembre del 2014). Los videos recuerdan a personajes políticos asesinados, J. F.
Kennedy, Salvador Allende, Omar Torrijos, Jaime Roldós, Martin Luther King
(“El discurso”), exponen escenas de protesta en América, Medio Oriente y Europa ante la actual crisis económica (“¿Qué es el hombre?”), evoca el desarrollo
de una actitud de consumo como base de las vivencias contemporáneas. Este
triple recorrido con un fuerte componente referencial socio-político se realiza
en la modalidad found footage, combinando fragmentos de video documental
en una síntesis en la cual intervienen por igual las operaciones discursivas de
argumentación, narración, apelación y expresión. No se trata de un planteamiento demostrativo sino más bien de uno apelativo, que funciona a través de
ritmos, repeticiones, disonancias y vacíos interpretativos, dispuestos para la
presuposición. El público debe generar su propia lectura, a partir de los supuestos anclados en las referencias históricas, basándose en los indicadores de la
asociación compositiva, como en el caso del video “¿Qué es el hombre?” que
asocia a las marchas de protesta la música del Divino Himno “What is man” de
Henry Purcell; la conjunción abre el espacio para el cuestionamiento abierto a
la situación del hombre e implica al público en la búsqueda de una respuesta. El
mismo principio compositivo que se aplica a los tres videos presenta una semiosis recurrente del escape de la organización tipificada del mundo de los signos
al momento de referir una realidad problemática, propia de un reportaje o de
un documental.
En los videos de Angie Bonino se generan situaciones de confrontación
entre la realidad referida y la realidad creada en varios niveles. Las imágenes
recolectadas pertenecen ellas mismas a discursos cuya intención es informar
y que pretenden afirmar una mirada objetiva a los hechos; la extracción de las
imágenes de su estructura compositiva inicial y su ulterior uso muestra la voluntad de articular la re-escritura de los acontecimientos con la meta-ficción
del nuevo discurso que se genera, para llegar a la causa de lo que la artista llama
“el delito”. El enfoque es pasional, apto para impactar y proponer compartir un
punto de vista. Es un nuevo tipo de informe argumentado, condensado y simbólico que enfoca la esencia de una situación general, para la cual los hechos
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Figura 1 ∙ Angie Bonino, ¿Qué es el hombre?
Video frame. Fuente: Angie Bonino (s/d).
Figura 2 ∙ Angie Bonino, Novus Ordo Seclorum, Video
Frame. Fuente: Angie Bonino (s/d).
Figura 3 ∙ Angie Bonino, What is art?. Fuente:
Angie Bonino (s/d).
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Figura 4 ∙ Angie Bonino, No video. Fuente:
Angie Bonino (s/d).
Figura 5 ∙ Angie Bonino, Mr. President. Fuente: Angie
Bonino (s/d).

622
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

son indicadores. Surgen así nuevos valores comunicativos con respecto a sus
fuentes audiovisuales.
En la progresión compositiva, los video arte de Angie Bonino muestran una
libertad retórica que funciona como impulso para apropiarse del discurso, interpretando su heterogeneidad expresiva desde la propia memoria y conciencia del observador, a través de nexos e interpretaciones. Con este fin, apela a
estructuras que configuran un campo de interacciones externas e internas, cuya
relevancia se acentúa en el espacio de la exposición por la inclusión de la performance y de la instalación como modalidades conjuntas de configuración del
espacio como universo de los sentidos relevados. En cuanto a las interacciones
internas, la significación se genera en base a asociaciones y supuestos, a partir
de inferencias provocadas en la mente del observador, desde una lectura abierta, basada no en una narrativa secuencial lineal sino en una constelación referencial de redes isotópicas y una práctica de la intermedialidad entre la imagen
y el sonido por ejemplo, que produce una matriz de intertextualidad: es lo que
ocurre con el uso de la música de Henry Purcell (Figura 1) o de los discursos
idénticos en diferentes idiomas en “Novus Ordo Seclorum” , donde se ofrece
también la intertextualidad con la frase del dólar norteamericano . De este
modo, los efectos de recepción pueden activar la capacidad individual de reestructuración de la memoria colectiva y generar el mensaje crítico.
En “Novus Ordo Seclorum” (Figura 2) la cultura mediatica televisiva aparece como parte de los problemas políticos y sociales. La uniformidad de sus discursos ideológicos y la artificialidad de su construcción, a manera de un readymade, han sido para Angie Bonino objetos de atención desde el video “El Objeto
Encontrado” (2000), revelandose su elaboración intencional como eje de la información proporcionada. “Novus Ordo Seclorum” robotiza a los presentadores y revela la presencia universal de la manipulación mediática. No sólo lo que
sucede en el mundo sino también su comunicación ingresa en la esfera de los
delitos que deben ser identificados y denunciados.
2. Estrategias y prácticas de la intermedialidad

La hibridación, la multimedialidad y la intermedialidad funcionan como componentes significativos de una intersemiótica donde la imagen, el sonido, el
texto y la acción corporal interactúan. La hibridación (Queiroz, 2014) junta diferencias para creare singularidades; define el espacio de autor y abre las posibilidades de integración de elementos de gran diversidad en construcciones
semánticas con una gran disponibilidad comunicacional.
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En una primera etapa de la trayectoria de videasta de Angie Bonino, correspondiente a los años 90, la hibridación identificada en la cultura peruana chicha, surgida a partir de la inmigración andina en el medio urbano, es el eje para
la representación conceptual de un contexto marginado por el punto de vista
oficial de la cultura. Simbólicamente, esta identidad es expresada por identificadores como los colores fosforescentes, la gráfica popular de las fiestas y de los
transportes alternativos, en un tejido multimedia: objetos, videos y performance (las exposiciones individuales “Esquemas” , 1995 y ”Retrospectiva de Relleno Plástico”, 1998; las participaciones en las exposiciones colectivas “Yohny
se Vende — Imágenes y documentos acerca de Gamarra, 1998 y “Bitácoras-Por
aquí pasamos”, 1999) comparten elementos y crean redes de comunicación en
un espacio que condensa la fuerza de la hibridación en el territorio de la identidad, a partir de desplazamientos, transculturación, desterritorialización y reterritorialización (Figura 3). La auto representación medial del texto resalta en el
video “No video” (1999), donde la palabra “NO” aparece en diferentes contextos visuales, en una acción comunicativa apoyada ´por la interacción imagen —
sonido (Figura 4) ; o en la verbalización de “Happy birthday, Mr. President” de
Marylin Monroe en el video “Mr. President” (2000), sátira del intento de poder
absoluto de presidente del Perú de los años 90, Alberto Fujimori, extrapolado a
la tendencia general de autoritarismo ejercido desde el poder (Figura 5).
Con la intermedialidad, Angie Bonino apela al establecimiento de vínculos
y asociaciones entre elementos de diferentes índoles y códigos para preparar
las condiciones para la emergencia de un texto mental, como un collage que
valora el acto de la apropiación y la integración aglutinadora de los elementos.
Un ejemplo ilustrativo sería el video “La Imagen” (2000) que combina imágenes estáticas con imágenes en movimiento de la Marcha de los Cuatro Suyos en
contra del régimen Fujimorista , con el sello de la palabra escrita “ la imagen”
en diferentes lenguas que abre el mensaje a la guerra por lo general (Figura 6).
A partir del 2000, hay una definida opción por la abstración (The Line , 2001,
usa la función de Fibonacci) y la simbología socio-política universal (“Pies en la
tierra”, 2000, video — instalación que proyecta extractos de TV y Internet sobre
30 esferas neumáticas) como recursos para abordar con una mirada inquisitiva la interconexión global en contraste con la información descontextualizada y alienante que afecta la condición actual del ser humano por lo general .
Las técnicas informáticas aportan a la intermedialidad el complemento de la
interactividad que usa imágenes en tiempo real transmitidas vía Internet (“No
Logo”, 2001, es un ejemplo de articulación video — performance — imágenes
en Internet en tiempo real) (Figura 7, Figura 8).
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Figura 6 ∙ Angie Bonino, The Image.
Fuente: Angie Bonino (s/d).
Figura 7 ∙ Angie Bonino, NO LOGO.
performance — net performance. Fuente:
Angie Bonino (s/d).
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Figura 8 ∙ Angie Bonino, NO LOGO.
performance — net performance. Fuente:
Angie Bonino (s/d).
Figura 9 ∙ Angie Bonino, El eter
el somni, videoperformance — videoart.
Fuente: Angie Bonino (s/d).
Figura 10 ∙ Angie Bonino, El eter el somni,
videoperformance — videoart. Fuente:
Angie Bonino (s/d).
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Las estrategias de inmersión en la intermedialidad otorgan un rol importante a la integración del video con la performance, haciendo del cuerpo un actante representativo de la semiosis social (Verón, 1996). Para Angie Bonino la perfomance es no sólo la expresión pasional de un concepto sino también la posibilidad de desarrollar el devenir, el movimiento, el cambio (Figura 9, Figura 10).
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Conclusiones

La obra de Angie Bonino, artista, docente, investigadora, curadora y conservadora de arte contemporáneo y nuevos medios, muestra cuán necesario se hace
enfocar el video arte en su actual diversidad. Su dinámica, en tanto que espacio
generador de sentidos y efectos (Brea 2005), definen un territorio de creación cuyos parámetros se alimentan por igual de un compromiso conceptual asumido y
del agotamiento de las reglas para una producción audiovisual sistematizada y
jerarquizada. La artista genera espacios de autor donde la intermedialidad actúa
en entornos físicos y electrónicos. Desde un trabajo multidisciplinario, en el cual
intervienen el audiovisual, el accionismo, la instalación y la plataforma de Internet, crea intersemióticas que incluyen al observador y le otorgan la posibilidad de
intervenir en la enunciación y reivindicar su instancia de Zoon politikón.
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Resumen: Claudia Coca, artista visual y acti-

Abstract: Claudia Coca, Peruvian visual artist

vista cultural peruana, ha hecho del autorretrato un reflejo crítico de la sociedad. A través de
su historia de vida ha abierto las puertas para
comunicarse con otras historias de mujeres y
con la misma historia del mestizaje peruano,
concepto central de la fusión biológica y / o
cultural en América Latina. En sus proyectos
de arte, el cuerpo de la mujer se refiere a mestizaje, hibridación, transculturation. Tiene una
historia: la historia de la identidad cultural y
racial en América Latina.
Palabras clave: Autorretrato / cuerpo /
mestizaje / hibridación / transculturation.

and cultural activist, has made a critical selfportrait mirror of society. Through her life story
has opened the doors to communicate with other
stories of women and with the same story of the
Peruvian ‘mestizaje,’ central concept of biological
and/or cultural fusion in Latin America. In their
art projects, the woman´s body refers to mestizaje, hybridity, transculturation. It has a history:
the history of cultural and racialized identity in
Latin America.
Keywords: Self-portrait / body / mestizaje / hybridity / transculturation.
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Introducción

La primera instancia del mestizaje es el cuerpo, pero aunque el concepto emana del cuerpo no se reduce a el, por sus diversas implicaciones culturales, políticas y estéticas. En esta perspectiva, enfocar el cuerpo mestizo implica enfocarlo como cuerpo situado en un contexto que proyecta sobre el sus percepciones,
ideas y emociones. Ante la impronta del racismo puesta de manifiesto por este
enfoque, Claudia Coca, artista visual peruana y activista cultural, propone un extenso proceso de exploración a través de la autoreferencialización, que la lleva a
escenificar la hibridez en muestras como “Mejorando la raza” (2000), “Qué tal
raza” (2002), “Peruvian Beauty” (2004), “Plebeya” (2005-2006), “Globo pop”
(2007), “Mestizaje sin paraíso (2009-2014) ”, “Mestiza” (2014). Hace surgir un
espacio de tensiones sociales y culturales por lo general y de discriminación en
particular, donde el mestizo opta frecuentemente por no valorar su raza, o por no
reconocerse como parte de ella, lo que influye en las categorías de ciudadanía e
identidad. La opción de la artista por la autopoiesis conlleva la práctica de la continua producción de sí, a través de la generación de significantes y significados,
transgrediendo los estereotipos. La identidad incorpora en el proceso la continua
dinámica de interacciones con el mundo. El cuerpo reacciona ante lo que la sociedad proyecta sobre el, tomando posición y reivindicando sus propias experiencias para la producción de formas significantes que dan a conocer su conciencia
fenomenológica con intensidad y voluntad de comunicación.
1. El cuerpo testigo

En la obra de Claudia Coca el cuerpo es un testigo cuya memoria actúa de manera performativa a través de la apropiación, operación enunciativa que funciona en el marco del proyecto de reconocimiento valórico. El discurso resultante
implica un proceso de significación a cargo de una enunciación (Fontanille,
2014) que valora el mestizaje incorporando al cuerpo mestizo nuevos componentes culturales e incrementando de este modo la heterogeneidad de su constitución. En el proceso de auto-significación, el cuerpo procesa y exhibe las
huellas de sus vivencias culturales (Albuquerque, 2014). Como consecuencia,
el cuerpo mestizo representado por Claudia Coca desarrolla un ethos que sedimenta los principios morales de la valoración de su identidad. Lo hace en base a
una restauración multirreferencial de su propia imagen, mezclando prototipos
raciales, sociales y culturales cn íconos que provienen del arte nacional y universal, sobre todo de la cultura pop, del mundo del cómic y del anime, contextos
enunciativos donde la apropiación y la hibridez son recursos constantes para la
producción de sentido.

2. La semiosis del mestizaje

El contexto peruano de la obra es una matriz significante de gran importancia,
tanto para el proyecto artístico como para su recepción y acción performativa.
La obra de Claudia Coca define el racismo como un problema estructural de la
sociedad peruana, cuyo origen se da en la época de la Colonia, pero al mismo
tiempo ubica al “otro”, en términos generales, en el campo de la exclusión con
respecto a los códigos de la sociedad (Figura 4 y Figura 5): la empleada doméstica, los provincianos, etc.
Reconocerse como mestizo significa para Claudia Coca ampliar la visión y
cuestionar los estereotipos; implica prescindir del autoracismo que caracteriza
la visión de uno mismo a partir del espejo que la tradición cultural ha puesto
ante quienes no cumplen con el modelo racial que la sociedad ha impuesto y
sigue imponiendo a través de los medios de comunicación. El punto de vista del
género es relevante, ubicando a la mujer en el centro de las interacciones culturales y sociales. Los estereotipos femeninos son referidos de manera irónica,
así como los mecanismos de exclusión. ¿La discriminación y los abusos como la
esterilización forzada deben ser lamentados, enfrentados o ignorados? (Figura
6, Figura 7, Figura 8) Las preguntas que se generan al corporeizar los problemas
raciales ingresan en el espacio de la acción ante la discriminación étnico-racial.
La semiosis (Morris, 1985) que se genera en el conjunto de las obras de
Claudia Coca propone una semántica del mestizaje peruano que pasa de los
problemas a las soluciones, profundizando en las relaciones de los signos con
sus significados y referencias. Plantea una puesta en escena de índole narrativa
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La captación cognitiva y ética que ocurre en el proceso se representa de
manera figurativa y estética en una intertextualidad tipológica y sintáctica que
hace del cuerpo autoreferenciado una manifestación enunciativa y pasional de
los valores de la identidad (Figura 1, Figura 2, Figura 3). El cuerpo mestizo se
apropia de las expresiones del arte y al mismo tiempo las interviene, instalándose en el espacio paradigmático de los valores consagrados. La reivindicación
de la identidad va más allá del reconocimiento de las fuentes raciales y sobre
todo de la fuente andina originaria, para poner a la vista un proceso de generación de rasgos pragmáticos de valor destinado a crear representaciones legitimadoras de belleza y prestigio, ubicando la figura de la mestiza en un alto rango
de reconocimiento e idealización, garantizado por la apropiación iconográfica.
Pero la construcción intertextual es sólo el punto de partida para llegar a la huella constituyente de la identidad mestiza, con su nudo de significaciones y los
cuestionamientos que nacen de el.
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Figura 1 ∙ Claudia Coca. Virgen Inmaculada. Après Anónimo
de Escuela limeña. Fuente: Claudia Coca (s/d).
Figura 2 ∙ Claudia Coca. Judith. Après Klimt. Fuente:
Claudia Coca (s/d).
Figura 3 ∙ Claudia Coca. Crying girl. Après Lichenstein.
Fuente: Claudia Coca (s/d).
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Figura 4 ∙ Claudia Coca. Mestiza. Fuente: Fuente:
Claudia Coca (s/d).
Figura 5 ∙ Claudia Coca. Mejorando la raza. Fuente:
Claudia Coca (s/d).
Figura 6 ∙ Claudia Coca. Globo Pop. Fuente:
Fuente: Claudia Coca (s/d).
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que hace intervenir los recursos de la hibridación y la transculturación no sólo
para la gramática emergente de las obras sino también los significados que estos procedimientos implican. Crea un metaespacio de interacción con la memoria del observador, donde este reconoce no sólo los problemas constitutivos
del mestizaje sino también comprende y valora la historia personal de vida y la
amplia dinámica cultural con la cual cada historia personal interactúa. El proyecto artístico global que lleva adelante esta construcción de sentido tiene un
enfoque político (Landowsky, 1989) que se actualiza en expresiones estéticas
que introducen en el mapa histórico de la problemática de la discriminación
por razones raciales y gravitan en torno a la visibilidad y valoración de uno mismo en la interacción con los demás y con la cultura. Implícitamente, el modo
potencializado del discurso artístico aspira a transformarse en modo realizado,
lo que para la artista es posible en el campo del activismo cultural. Ella fue fundadora y miembro del Colectivo Sociedad Civil, que intervino en la derrota del
régimen dictatorial de los 90 en el Perú, aportando una dimensión pasional en
el conjunto de las acciones de protesta de la época. Desde esta perspectiva, su
discurso sobre el mestizaje desde el cuerpo y la sensibilidad afectiva de la mujer
enfoca la transición de “querer” a “poder”. Además, se trata de ir más allá de
los valores expuestos, para llegar a actuar y hacer actuar (Landowsky, 1989).
3. La subjetividad negociada

El tratamiento discursivo de los núcleos de significación de la obra de Claudia
Coca — el mestizaje, el racismo y el género — ha encontrado en la re-semantización de la mirada pop la perspectiva utópica — lúdica que Jean Marie Floch
(1995) atribuye, en una semiótica de lo visual, a la necesaria re-construcción
proyectual de la realidad cuyo punctum, como lo llamaba Roland Barthes (1989),
es el núcleo conceptual de la identidad, que la artista explora en sus autorretratos a través de las categorías de tiempo, modo, voz (Genette, 1989). El pasado y
el presente tienen en común el dolor por la desigualdad; nada ha cambiado con
el pasar del tiempo. La apreciación del dolor, de la tristeza y del aislamiento se
hace desde la focalización de la expresión de la cara, asociada a la expresión
verbalizada del pensamiento, con lo cual al modo apreciativo se asocia el modo
conversacional, que plantea directamente el diálogo con el observador.
La subjetividad del pensamiento ingresa en esta negociación modal con el
otro a través de la voz explícita, pero el efecto discursivo no sería el mismo sin
la función descriptiva (referencial) de las figuras. La función temática de las
figuras se realiza en la medida en que se agencian en un contexto dado, para
ser interpretadas (Figura 9 y Figura 10). De aquí la importancia de la puesta en

Conclusiones

Claudia Coca recoge, organiza y muestra las huellas que el contexto deja en su
identidad y valora sus contenidos en su proyecto artístico para hacer llegar el
mensaje a los demás. El análisis de su obra (pinturas, instalaciones, objetos) permite comprender la configuración de los valores en el contexto de las prácticas
culturales y conlleva a reflexionar críticamente sobre la cultura post-colonial en
América Latina donde la jerarquización de “razas” sigue funcionando aunque
el sistema económico y social sea más abierto, en el sentido de las oportunidades para enriquecerse mientras que el perfil de la identidad racial y cultural
sigue mostrando las huellas del colonialismo. El arte aporta en este espacio de
acciones comunicativas su capacidad de significar realidades y proponer cambios en la misma definición de la subjetividad individual colectiva. La belleza
negada, la identidad disminuida, la presencia del racismo, fenómenos históricos heredados se enfrentan a las nuevas realidades que emergen de la colonización de las industrias culturales que hegemonizan en el mundo globalizado.
En estas nuevas condiciones, la apropiación y la intertextualidad muestran su
capacidad de hacer de la hibridez una instancia asumida y reconocer la heterogeneidad constitutiva de la identidad. Claudia Coca aborda esta nueva realidad
y la expone, resaltando los procedimientos de la inclusión y fusión. Mientras
que el pasado puede ser re-pensado, el presente puede ser configurado. Hacerlo
en el discurso artístico desde la perspectiva de la historia personal le confiere
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discurso: se procede al agenciamiento de figuras como la santa popular Sarita
Colonia, la joven creyente, la madre amorosa para desplegarlas en itinerarios
figurativos con valores confirmados. Observar las relaciones semánticas entre
esas figuras lleva a reconocer e implicarse en su valor temático: el cuestionamiento de la marginación. Los textos que intervienen en las imágenes lo hacen usando el recurso a la estructura de la historieta, lo que enfatiza el carácter
narrativo y de historias de vida y por ende la afirmación de la autenticidad de
la voz que se expresa en el conjunto comunicante. En la obra de Claudia Coca
vista en su totalidad, las figuras son unidades del contenido cuyas posibilidades
de sentido convocan nuestro conocimiento de la realidad representada.
El entrecruzamiento de las líneas narrativa y discursiva en estas representaciones visual-textuales implica directamente la historia de vida de la artista,
quien hace la crónica de su familia (Figura 11), lo que resalta la dimensión enunciativa por encima de la retórica. Una vez más, al exponer la instancia y el acto
de enunciación (la enunciación enunciante) se impone la autenticidad del discurso y su carácter de representatividad para una realidad histórica.
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Figura 7 ∙ Claudia Coca. Mestiza. Fuente:
Claudia Coca (s/d).
Figura 8 ∙ Claudia Coca. Mestiza. Fuente:
Claudia Coca (s/d).
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Figura 9 ∙ Claudia Coca. Globo Pop. Fuente:
Claudia Coca (s/d).
Figura 10 ∙ Claudia Coca. Globo Pop. Fuente:
Claudia Coca (s/d).
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Figura 11 ∙ Claudia Coca. Globo Pop. Fuente:
Claudia Coca (s/d).

este carácter auténtico y combativo que encuentra en el empleo lúdico-utópico
de las figuras la modalidad capaz de llamar la atención e implicarnos en el juego
de las referencias. Los cánones estéticos pasan de ser parámetros a ser elementos para un juego pasional que agencia nuevas miradas y nuevos pensamientos.

Referencias
Albuquerque, Isabel Ribeiro de (2014) “O
corpo como suporte privilegiado de
ornamento“. Revista: Estudio. ISSN: 16476158 eISSN: 1647-7316. Vol. 5 (9):
94-102.
Barthes, Roland (1989) “Nota sobre
la fotografía.” In La cámara
lúcida.. Barcelona: Paidós. ISBN:
9788475096216.
Claudia Coca (s/d) [en línea] Disponible en
http://www.claudiacoca.com/

Floch, Jean Marie (1995) Identités visuelles.
Paris: PUF. ISBN: 2130468454.
Fontanille, Jacques. (2014) Semiótica del
discurso. Lima:Universidad de Lima. ISBN:
9972-45-116-X.
Genette, Gérard. (1989) Figuras III. Barcelona:
Lumen. ISBN: 9788426423580.
Landowski, Eric (1989) La société réfléchie.
Paris: Seuil. ISBN: ISBN 2020105403.
Morris, Charles (1985) Fundamentos de la
teoría de los signos. Barcelona: Paidós.
ISBN: 84-7509-331-0.

637

Comer con Beuys

MÓNICA ORTUZAR GONZÁLEZ*
Artigo completo submetido a 30 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*España, artista visual e profesora. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad
del País Vasco (UPV). Doctorado en Escultura por la UPV.
AFILIAÇÃO: Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes. Calle de la Maestranza, 2, 36002 Pontevedra, Galicia, Espanha.
E-mail: mortuzar@uvigo.es

Resumen: El artista alemán Joseph Beuys

Abstract: The German artist Joseph Beuys (Kleve,

(Kleve, 1921- Düsseldorf, 1986) es el ejemplo
paradigmático de artista polifacético del s.
XX, con su carisma y su intención de hacer
un arte antropológico que abarcó todos los
campos de conocimiento, contribuyó a la
ampliación del arte. Así Beuys se interesa por
cuestiones comunes en la vida diaria de cada
uno de nosotros y propone la que es su frase
por excelencia: “Cada hombre es un artista”, refiriéndose a la posibilidad de cada uno
para desarrollar las capacidades que le hacen
cumplirse como humano.
Palabras clave: materiales / antropología /
comida / escultura.

Dusseldorf 1921- 1986) is the paradigmatic example of multifaceted artist s. XX, with his charisma
and his intention to make an anthropological art
covering all fields of knowledge, he contributed
to the expansion of art. So Beuys for common
issues in the daily life of each of us is interested
and proposes what is your quintessential phrase:
“Each man is an artist”, referring to the ability
of each to develop the skills that make you satisfied as human.
Keywords: materials / anthropology / food /
sculpture.

El artista alemán Joseph Beuys (Kleve, 1921- Düsseldorf, 1986) es el ejemplo
paradigmático de artista polifacético del s. XX apoyado en su enorme carisma
y en la intención de hacer un arte antropológico para el hombre de fin de siglo.
Beuys abarcó todos los campos del conocimiento en un momento en que el arte
estaba en plena expansión, lo que se ha conocido como ampliación del arte. De
esta manera Beuys se interesa por cuestiones del arte que nos son cercanas a
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cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, así no es de extrañar que Beuys
aproveche la oportunidad.
En esta primera fotografía (Figura 1) le vemos preparando un relleno de
carne (“roulade”) y atándolo con bramante, vestido con su habitual indumentaria. “Incontro con Beuys”, el título de este póster, es el de una exposición que realizó Beuys con la galerista Lucrezia de Domizio en Pescara,
Italia como primera colaboración entre ambos. Posteriormente seguirían sus fructíferas relaciones en el marco de la FIU (Freie International
Universität), organización que había creado Beuys unos años antes para
aglutinar a los estudiantes. La parte intelectual que tenía la FIU se hace
más sensitiva en su vertiente italiana y Beuys se acerca a la comida mediterránea con el proyecto “Difesa della Natura” (Defensa de la Naturaleza).
Primeramente, crea una marca de vino de la zona de Montepulziano
D´Abruzzo que es conocida, precisamente, por su buena producción vinícola. Hay que decir que Beuys, como buen alemán cultivado que era, era
amante del buen vino y así aparece fotografiado durante este proyecto.
También hay mucha costumbre, al menos desde la Edad Media, de intercambios culturales y económicos entre Alemania e Italia, los alemanes
aprecian la buena comida, el clima y la amplia tradición cultural italianas.
Beuys simplemente sigue esta tradición y la lleva asu terreno inscribiéndola en el marco más ecológico de su trabajo.
En 1984 siguiendo con el trabajo en las propiedades de Lucrezia de Domizio,
Beuys crea una segunda marca, esta vez de botellas de aceite de oliva que igualmente etiqueta bajo la firma de la FIU y el proyecto “Difesa della Natura”. Tanto
las botellas de vino como las de aceite son Múltiples, es decir, que se produjeron una serie determinada de ejemplares que se podían comprar por unidades
o por grupos, así por ejemplo las cajas de vino donde cada botella está firmada
y sellada además de tener una etiqueta confeccionada para la ocasión y presentarse en una caja también realizada a propósito. En cualquier caso, los múltiples
siempre van firmados y/o llevan los sellos de las organizaciones por él creadas.
Así ejemplos como la “Capribaterie” donde simplemente se enchufa una bombilla amarilla a un limón natural, respondiendo al sentido Romántico de dar
vida mediante la corriente eléctrica como había descubierto Galvani (Vischer,
1983), cuando descubrió que las ancas de una rana volvían a moverse mediante
una descarga eléctrica. Beuys pretende identificar y explorar las fuerzas que
dan sentido y dirección a la vida, es el chamán capaz de ir y volver por los caminos de vida y muerte simbólicas:
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Figura 1 ∙ Incontro con Beuys, Galeria Lucrezia De Domizio,
Pescara, 3 de Octubre de 1974.
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Cuando, por ejemplo, uso un conejo, que aparece aquí en carne y sangre, mi intención no es
otra que hacer con eso, la expresión de la transformación por significado del material del
nacimiento y muerte. (De Domizio, 1999:50)

La lista de alimentos utilizada por Beuys en su trabajo es muy larga: grasa,
margarina, vino, aceite, té, limón, sangre de liebre, miel, leche, vinagre, lomo
de cerdo, azúcar, semillas, granos, especias, chocolate, arenques, coca-cola,
agua mineral… y estos alimentos, unas veces solos y otras mezclados entre ellos
y/o con otros elementos y materiales son lo que encontramos componiendo
todos sus trabajos desde los años 50 en que aparecen ya ordenados en vitrinasexpositoras: morcillas secas al lado de tabletas de chocolate y rollos de fieltro
al lado de la pieza llamada “Fond 1” (Fondo 1) que es un tarro transparente y
cerrado herméticamente de conserva de melocotón en almíbar.
La Teoría de la Escultura de Beuys está basada en la Temperatura como
agente transformador de los materiales que le interesan modificar. Es por eso
que su material emblemático es la grasa. La grasa sufre cambios que la alteran
de forma caótica a cristalizada o viceversa incluso con el calor de la manipulación de la mano y esto es básico en el trabajo beuysiano, hay una construcción
de esquinas de grasa en corners de muchas habitaciones como una de sus actividades habituales, y grandes piezas como “Tallow” (“Sebo”), para la cual se
necesitaron enormes moldes de escayola con que darle forma antes de verter la
grasa líquida, con obras como esta se trata de plantear las relaciones opuestas
entre caos/forma o amorfo/cristalino (Figura 2).
El interés beuysiano por los alimentos, como buen superviviente de guerra
que era, viene dado sobre todo por la energía que puedan aportar, antes incluso
de la sofisticación culinaria y siempre entre a partir de una materia prima básica
que a poder ser era mejor tradicional, germana o mediterránea. Comer es fundamental y Beuys lo entiende perfectamente con este tipo de trabajos tan antropológicos. Según dice Blistène:
Es más justo pensar en la obra de Beuys en términos de “tiempos” (desgaste, ciclos, etc.)
que en términos de “espacio”, en términos de materia prima y último material (Blistène,
1987: 69)

Quisiera nombrar aquí su pieza más conocida como resumen de la Teoría de
la Escultura, se trata de la “Silla con grasa”, de 1963, una silla común recubierta
por un trapecio triangular de grasa en el lugar donde se representa una zona de
la anatomía humana, la digestión, la excreción y los órganos sexuales. Se trata
de la zona del cuerpo donde se realizan las mayores transformaciones químicas

Figura 2 ∙ Joseph Beuys, Tallow, 1977.
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y de calor. La grasa representa todo esto, con un estar caótico que se ve sobre
todo detrás, a borbotones.
En 1977 Beuys participa en la Documenta de Kassel mediante cien días de
conversaciones la “Honigpumpe” (“Bomba de miel”), un motor que engrasado en margarina iba impulsando la miel por tubos que recorrían las salas.
La miel es uno de los materiales comestibles que emplea como transmisores
de energía, simboliza lo social por referencia a la organización social de las
abejas que la producen.
“1ª gebrätane Fischgeräte” (“Espinas asadas de 1ª”), de 1970, fue una acción
que Beuys calificó como “Eat Art” (“Arte Comestible”). Consiste en recoger una
buena cantidad de arenques y embotar su carne dejando las espinas y la cabeza
para colgarlas de un hilo alrededor de una galería por la cola porque la cabeza
tiene un peso mayor. En el catálogo de la exposición se reproduce una conversación con el artista suizo de “Eat Art” Daniel Spoerri donde este pregunta a
Beuys cómo puede aguantar las 3 horas que dura la acción de pie con sus maltrechas rodillas tras las heridas de guerra a lo que Beuys había contestado que
aguanta porque se nutre de la energía de la gente que va a verle.
En esta acción no sólo hay una propuesta ecológica de reciclar basuras, lo
no comestible se hace comestible, también se hace objeto de arte cuando Beuys
pone su firma sobre las espinas tal y como había hecho con los múltiples. Eva,
la mujer de Beuys, ya decía que cuando eran novios y salían a cenar Beuys se
comía también las espinas del pescado y tenía hambre más tarde que ella.
Beuys realiza las tareas del hogar cuando está en casa y cocina para sus
allegados y familiares, aquí comiendo un plato de patatas con carne especiado con sal y pimienta, muy al gusto alemán, directamente sobre la mesa de
trabajo, sin mantel ni ninguna separación como corresponde a su casa-taller
(Figura 3). Como dice De Domizio: “la comida tiene la capacidad extrema de
hacer más comunicativos a todos los hombres en cada momento de la vida”
(De Domizio, 1999:26)
Conclusiones

Cocinar se convierte en Joseph Beuys simplemente en un motivo para abrir el
taller y dar paso a toda clase de cercanos para comunicar con los ellos, mientras en el pequeño jardín trasero de la vivienda cultivan plantas aromáticas para
echar a los guisos y perfumar el ambiente. Estos son algunos de los materiales
comestibles empleados en la Escultura beuysiana, pero sobre todo lo van a ser
aquellos materiales que aporten grandes cantidades de energía al cuerpo. Beuys
simboliza su enorme interés por estos materiales específicos para construir una

Figura 3 ∙ Joseph Beuys. Foto Werner Krüger, Múltiple “Output”,
Helga de Alvear, 1999.
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ampliación de su Teoría de la Escultura y su peculiar modo de transformarlos
mediante los cambios de Temperatura adaptándolos a una antropología universal del ser humano entendida desde un funcionamiento biológico básico. Se
puede decir que en la escultura de Beuys es el hombre el que es la escultura y
como consecuencia directa son los alimentos los que hacen a esa escultura.
Como dice Michaud: “Un arte social, es decir, cultivar las relaciones entre
los hombres, es casi un acto de vida” (Michaud, 1987:101) para continuar explicando cómo la actividad artística y la acción política se entienden en el régimen nazi y hasta se identifican en una autopropaganda y autopropagación
(Michaud, 1987:103).
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Resumo: O mundo atual afigura-se a uma

Abstract: Today's world seems a complicated web

complicada teia de eventos; artistas narram
história/obra nos vários modos de expressão.
Fazemos proposta de interpretação/leitura
das poéticas de João Louro e André Komatsu,
artistas contemporâneos, que participaram da
56ª Bienal de Veneza em 2015, o primeiro português, o outro brasileiro. Louro apresentou-se
no Palazzo Loredan e Komatsu no Pavilhão do
Brasil. Desordens sociais e urbanas fazem parte da preocupação das obras de arte que compõem a ideia atual de uma estética da iminência e algumas vezes distópica.
Palavras-chave: arte contemporânea / Bienal
de Veneza / instalações / interpretações.

of events; artists narrate in various modes of expression. We propose an interpretation / reading
of João Louro and André Komatsu, contemporary
artists, who participated in the 56th Venice Biennale, in 2015 being the first Portuguese, the latter
Brazilian. Louro stood in the Palazzo Loredan
and Komatsu in the Brazil Pavilion. Social and
urban disorders are part of the concern of artworks and build the current idea of an aesthetic
of immediacy, and sometimes dystopian.
Keywords: contemporary art / Venice Biennale
/ installations / interpretations.

Introdução

O mundo atual e a sociedade contemporânea afiguram-se a uma complicada
teia, a de eventos, nos quais conexões de diferentes tipos se alternam, ou se sobrepõem, ou se combinam, determinando assim a textura do todo. Vivendo em
um mundo que nos parece incerto, confuso, caótico, mundo líquido (Bauman,
2005) não devemos contribuir para esta, então, chamada obscuridade, tentando criar verdades absolutas, claridades impossíveis. As obras são claramente
epocais; o caráter época da obra de arte está na ideia de ser capaz de sempre
fundar uma época/tempo/espaço, em torno dos quais se desenrolam, se organizam os acontecimentos e movimentos histórico-artísticos (Marcondes, 2002).
Se o artista narra sua história/obra nos vários modos de exibi-la, a proposta
de interpretação/leitura é um trabalho ativo de ver o ser-aí-obra; abre-se assim
uma sequência ilimitada de leituras o que permite uma descontextualização
para uma outra situação.
Eleger uma interpretação/crítica esbarra-se em uma individual e subjetiva,
a segunda uma objetiva que varia conforme o crítico estudioso e a terceira interpretar o mundo histórico da obra (Llosa, 2015). São perspectivas contemporâneas, de uma leitura que Gianni Vattimo (1991) também propõe em Ética e
Interpretação e Nestor Canclini em Sociedade Sem Relato (2012).
A obra elege seus próprios heróis, sua própria invenção e inaugura mundos
históricos. As obras e seus artistas estão condicionados não pelo todo social,
mas por conjunto de relações que se interagem. Foi dado um giro transdisciplinar, intermedial e global. Estamos no mundo contemporâneo ligados pelas
incertezas e a arte ficou desmoldurada (Canclini, 2012).
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Não faz sentido buscar a essência da arte, da cultura, da sociedade porque
arte é iminência, contingência, sem eficiência pragmática e os fatos artísticos
são como a iminência de algo que muitas vezes nem chega a acontecer.

A arte contemporânea, nesta atualidade hipermoderna, manifesta-se nos mais
variados estilos, procedimentos, formas, atitudes e possibilita o conflito de interpretações. A 56ª Bienal de Veneza 2015, intitulada por All the World’s Future exibiu espetáculo artístico exibiu nos Pavilhões do Giardini, no Pavilhão do
Arsenale e em vários Palacios uma chamada arte desamoldurada. Os artistas
João Louro e André Komatsu, artistas contemporâneos, o primeiro português
e o segundo jovem brasileiro, foram escolhidos, convidados para a Bienal de
Veneza 2015.
João Louro cursou arquitetura e pintura na Universidade de Lisboa e apresenta seus trabalhos desde a década de 1990. Seu repertório é um conjunto
complexo que engloba pintura, escultura, fotografia, instalações, infográficos
e vídeos. Suas obras constituem uma plataforma de leituras cujo sentido está
além do horizonte cultural, e sócio-político. Sua visão de artista ultrapassa o
minimalismo, a cultura pop, o estruturalismo e pós-estruturalismo. Nas suas
ideias dos receptores termina sempre a obra que está incompleta até a chegada
dos fruidores/espectadores. No seu percurso individual, Louro trabalha com citações; suas obras são plataformas de leitura, cujo sentido está além da mesma.
Realiza uma revisão da história da imagem na cultura contemporânea e resolveu que suas referências atuam como sistemas auto referenciais.
Na Bienal de Veneza 2015 a exposição de João Louro ocupa seis salas do palácio renascentista, o Palazzo Loredan, em Campo Santo Stefano. As salas são
revestidas por estantes de livros de uma biblioteca oitocentista com candelabros barrocos em vidro de Murano. O conjunto de 14 obras intitulada I Will your
Mirror com subtítulo Poems and Problems (Figura 1), inspirando-se na canção
dos Velvet Underground da banda americana da década de 1960. Não é Louro
o espelho, mas sim o seu trabalho: uma obra aberta que varia de pessoa para
pessoa. O que um vê não é necessariamente o que o outro vê. Uma obra que
ganha dimensão no espectador. Basseou-se em fotos, plantas arquitetônicas,
maquetes e citações de escritores filósofos entre eles: Walter Benjamin, Samuel Beckett, Gustave Flaubert e Dylan Thomas. O espectador mergulha no
seu repertório de temas diferentes, atravessa pelo construído/desconstruído. A
imagem conceitual que recepciona os espectadores é intitulada Waiting for someone, e apresenta a área de chegada do aeroporto de Miami. Grupo de homens
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Figura 1 ∙ João Louro, instalação I will be your mirrorPoems and problems e Waiting for someone, 56a Bienal de
Veneza, 2015. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ João Louro, instalação I will be your mirrorPoems and problems e Waiting for someone. 56a Bienal de
Veneza, 2015. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ João Louro, instalação Dead Ends. 56a Bienal
de Veneza, 2015. Fonte: própria
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Figura 4 ∙ João Louro, instalação Blind Images e Dead Ends,
56a Bienal de Veneza, 2015. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ André Komatsu, Sem título (“Tumor”), 2010.
Técnica mista (tijolo baiano, concreto, ferro e cola epóxi). PIPA
2015, São Paulo, Brasil. Fonte:
http://www.pipa.org.br/pag/artistas/andre-komatsu/
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e mulheres vestidos formalmente empunham cartazes com nomes de passageiros. Atrás deles, João Louro segura o cartaz escrito: Mr. Walter Benjamin.
Louro comenta que a sua proposta é o contrário daquilo que seria suposto.
Em vez de fazer tudo para se evidenciar no evento de arte mais importante do
mundo, a sua exposição prefere a rasura, o apagamento. Percorrer as salas do
Palazzo Loredan é atravessar as instalações Blind Images e Dead Ends. Blind
Images (Figura 3) uma obra ao negro, essencialmente, é um ambiente escuro,
sombrio e cinzento. São telas negras acompanhadas de legenda descritiva ou
evocativa, o artista Louro retira a imagem fotográfica e revela a legenda. Uma
ação não destinada a reenviar a imagem para a invisibilidade, mas mostrar a
complexidade da sua leitura.
A curadora María de Corral coloca que ao mesmo tempo que Louro referencia filósofos e escritores também apropria-se de elementos banais, facilmente
reconhecíveis; utiliza elementos como a sinalização das estradas, as fotografias,
imagens de capas de discos e livros (Carvalho, 2015). Os Dead Ends (Figura 4),
são painéis de autoestrada com referências literárias ou eruditas; e as Covers,
pinturas de capas de livros reforçam a ideia e interpretação diante da complexidade da exposição (Gomes, 2015).
O espectador mergulha no seu repertório de temas diferentes, atravessa
pelo construído/desconstruído. A imagem conceitual que recepciona os espectadores. Não é preciso arranjar nenhum discurso muito especial para explicar.
Sob o céu de Veneza outro artista, o brasileiro André Komatsu, natural de
São Paulo, participou do Pavilhão do Brasil construído em 1964 no espaço mais
prestigiado do evento italiano, o Giardini. Nesse espaço em 2015 foi elaborada
a instalação intitulada ‘É tanto que não cabe aqui’ com os artistas André Komatsu, Berna Reale e Antonio Manuel, convidados pelo curador Luiz Camillo
Osorio. O Pavilhão do Brasil discute a temática do aprisionamento, tempos que
precisamos estar trancafiados num espaço cirurgicamente limpo e falso.
André nasceu em 1978, cursou artes plásticas e design, há dez anos expõe
no Brasil e no exterior. Suas obras atuam no universo estético de interferências
artísticas pertencentes ao cenário da sociedade mutante glocalizada (Martins,
2011) no século XXI.
O artista trabalha com a representação de processos construtivos e que contém sempre ruínas e a ideia de desconstrução. Um dos procedimentos usuais do
artista é recolher entulho das ruas, caçambas e lixos, e atribuir nova função ao
que era dejeto, seja para empregá-lo na produção de tridimensionais e instalações, seja para tomá-lo como suporte de desenhos de arquitetura (Ribeiro, 2015).
Hoje é artista exclusivo da Galeria Vermelho em São Paulo (Brasil) com treze
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anos de existência, a Vermelho estabeleceu-se como uma alternativa à rigidez
dos espaços comerciais dedicados à arte, ao incentivar novas ideias e discursos
desenvolvidos por artistas emergentes e já estabelecidos. O artista revela uma
jornada pessoal inovadora, articulada em sua composição escultural, arquitetônica e artística.
As obras sugerem impacto visual, são trabalhadas a partir do conhecimento
do cotidiano, que se cruzam na trajetória da arquitetura. Foi detentor de prêmios internacionais e nacionais como PIPA — Brasil; participou de residências
artísticas em Nova Iorque e no Brasil.
Além de instalações também elabora outras linguagens como fotografia, vídeos, esculturas, mas sempre em narrativa / conceitual em sutil relato. Trabalha
com núcleos temáticos que revelam conflitos de um país e mundo fragmentado. A obra na 56ª Bienal intitulada Status Quo aborda o tema do aprisionamento
como crítica a uma falsa liberdade em que transita o indivíduo contemporâneo.
O artista discute a estética do condomínio, teoria do psicanalista brasileiro
Christian Dunker (Martí, 2015). A poética e imaginário do artista proporciona
interpretações da atual conjuntura, as manifestações de insatisfação e ódio,
que vivemos mundialmente. Komatsu criou no espaço do Pavilhão Brasil uma
grande gaiola metálica com arames coberta com plástico branco onde questiona a utilização do espaço público. Pode ser o aprisionamento de si ou do outro,
na pobreza econômica, na violência física, social e cultural, que é uma maneira
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Figura 6 ∙ André Komatsu, Status Quo,
instalação, 2015. Fonte: própria.
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de garantir nossa própria e sobrevivência. Na visão do artista a instalação O Estado das Coisas 2 (Três Poderes) os tênis velhos estão pendurados em uma haste como se fosse uma bandeira, símbolo do trabalhador comum, destacando
o destemor no uso do corpo e da materialidade, mas que revela os conflitos de
um país e de um mundo fragmentado.
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Conclusão

Podemos concluir que cada ser/artista participa da caogênese (na inventividade
da obra), na efervescência anárquica da zona de intersecção entre o micronível
(indivíduo — grupo) e o macronível (grupo — sociedade). Conflitos e desordens
sociais e urbanos fazem parte da preocupação dos artistas, que estão sempre
conceitualmente presentes nas imagéticas; os repertórios se abrem para uma
leitura/interpretativa sutil compondo a ideia contemporânea atual de uma estética memorável, da iminência e algumas vezes distópica.
Cada ser/artista participa da caogênese (a inventividade da obra) na efervescência anárquica da zona de intersecção entre o micronível (indivíduo —
grupo) e o macronível (grupo sociedade).
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Resumen: El objetivo de este artículo es anali-

Abstract: The purpose of this paper is to examine

zar la obra de Salomé Nascimento desde una
metodología de la reconstrucción a través de
los fragmentos. Partiendo de la obra “Escola
18#4”, se investigan aspectos como la fragmentación o el libro como soporte de la representación. A pesar de tener una visión fragmentada
y múltiple, se percibe la totalidad como una
suma de diferentes partes que configuran un
elemento común y totalizador. La percepción
de dicho elemento se aleja del significado de
unidad como elemento único.
Palabras clave: fragmentación / libro-soporte / fotografía / multiplicidad / Salomé
Nascimento.

Salomé Nascimento’s artwork from a reconstructive methodology through fragments. Starting
from the specific artwork: “Escola 18#4”, aspects
as fragmentation or the book as representation
base, are objects of research. In spite of a fragmented and many sided vision we can appreciate the whole work as the addition of different
parts of the whole element which receded from
the significance of the unity as a single element.
Keywords: fragmentation / book base / photography / many-sided vision / Salomé Nascimento.

653
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Fragmentación como
interferencia en la obra de
Salomé Nascimento

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

654

Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar la obra de Salomé Nascimento (n. Lisboa,
1970) centrando el núcleo principal de la investigación en la fragmentación a
través de las imágenes. Esta noción de fragmentación se entiende como una
manera de percibir el entorno desde un punto de vista plural que se aleja de una
visión única y centralizada. El enfoque que planteo se basa en la percepción de
la totalidad a través de la suma de sus partes y cómo éstas se enlazan para crear
la ilusión de imagen completa.
Para definir este procedimiento explicaré el significado de los conceptos de
parte, detalle y fragmento, para matizarlo después con el pensamiento de autores contemporáneos del S.XX que en sus obras hablan sobre conceptos vinculados con el tema de investigación. La fragmentación de un entero, la relación
entre los elementos constituyentes de dicho entero, cómo existen diferentes
significados según la estructura que presenta (si se rompe, fragmenta o se detalla, corta y amplía) y cómo todas estas definiciones tienen su sentido en el acto
de cortar, porque forman parte del acto de creación de la imagen fotográfica.
Todos estos aspectos se relacionan con la pieza Escola 18#4 de la artista Salomé Nascimento, en tanto que ofrece una sensación de unidad aparente, aunque la imagen se presente fragmentada. Lo que me interesa investigar son las
zonas donde la imagen fotográfica desaparece: espacios en blanco, de desconexión o interferencia que se pueden interpretar como rupturas en la lectura de
la imagen. Sin embargo a pesar de esos vacíos la imagen se entiende como una
estructura totalizadora constituida por partes más pequeñas.
Haciendo un breve repaso por la trayectoria artística de Salomé Nascimento (Lisboa, 1970) estudia Comunicación y Diseño en la Facultad de Bellas Artes de Lisboa; Pintura en la Academia de Bellas Artes de Venecia y Vídeo en la
Ar.Co School of Visual Arts. Su actividad profesional se inicia en Italia (Milán y
Venecia) como diseñadora gráfica e ilustradora. Desarrolla proyectos editoriales como directora de arte en la Publicación Westzone colaborando con artistas
como Nan Goldin, Richard Serra o Dennis Hopper, entre otros. En 2001 vuelve
a Lisboa y se dedica a desarrollar su obra artística que alterna con la organización del ME108; un espacio multidisciplinar donde se realizan cursos, talleres y
eventos. La mención de este edificio es pertinente porque constituye una antigua escuela donde encontrará materiales que la llevarán a desarrollar el proyecto Escola 18, del que surgirá la pieza Escola 18#4, el motivo de reflexión y análisis
de este escrito.

Parte que se corta, rompe o arranca de una cosa dura. Pedazo, trozo. Cada una de las
partes que resultan al romper o romperse una cosa en varias. Dividir. Parte. Romper
(Moliner, 2007: 1395)

Como vemos, el fragmento es un elemento que resulta de la ruptura de un
entero. Está definido por la ausencia del mismo y surge de un accidente. “No
posee una línea neta de confín, sino más bien lo accidentado de una costa.”
(Calabrese, 1989: 89) La definición de fragmento parte del elemento entero y
cómo este, al romperse, se divide en varios trozos. El análisis que propone esta
investigación es recorrer este camino a la inversa; empezar por el fragmento,
que se enlaza con otros para reconstruir el entero. De esta manera, sumándose, se transforma una perspectiva parcial en otra que adquiere un carácter más
completo.
También cabe mencionar la diferencia existente entre fragmento y detalle.
El significado de este último sostiene que son detalles “cada una de las partes
pequeñas que contribuyen al aspecto o efecto de una cosa pero no son indispensables en ellas” (Moliner, 2007: 1020) Es decir, se podría afirmar que los detalles son aquellas características que señalan propiedades del elemento pero no
son las más importantes, por lo que se puede prescindir de ellas.
El objetivo del detalle se centra en una especie de mirar más, dentro del todo
analizado, como realizando una especie de zoom hasta descubrir aspectos de
los que no nos habíamos percatado en el primer vistazo. (Calabrese, 1989: 88)
Se destaca entonces que el detalle amplía, corta y señala una parte respecto a
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Como mencionaba voy a empezar analizando los significados de los términos
antes señalados. Se trataba de un proceso de fragmentación en el que intervienen dos conceptos: la parte y el todo. Determinamos el significado de parte de la
siguiente manera: “Con respecto a una cosa, algo que contribuye a constituirla,
que puede separarse o considerarse separado de ella, y sin lo que esa cosa no es
completa.” (Moliner, 2007: 2193)
La relación que establece Omar Calabrese en la dicotomía parte/todo es
de “reciprocidad, implicación, presuposición” (Calabrese, 1989:84) La idea de
todo o entero, presupone la existencia de la parte o el fragmento; de un elemento más pequeño que, junto con otros similares, forman un conjunto que interpretamos como unidad. Hacen referencia a algo mayor. Si la parte no está presente, el elemento no se considera completo, por lo que esta ausencia conduce a
una percepción incompleta. Y aquí se relaciona con la definición de fragmento,
que dice:
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1. Parte, fragmento, detalle
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Figura 1 ∙ Salomé Nascimento, Escola.18#4, 2015.
108x15 cm. Encáustica, tinta de esmalte e impressao digital
sobre libros. Fonte: http://www.salomenascimento.com/
indexhibit/index.php?/remind/growplay/
Figura 2 ∙ Salomé Nascimento. Escola 18, 2013. 201 x 105
cm. Encaustic, toner transference and school documents on
wood. Fonte: http://www.salomenascimento.com/indexhibit/
index.php?/remind/growplay/
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Figura 3 ∙ Anthony Aziz and Sammy Cucher. May, de la
serie Dystopia. C-Print, 50 x 40. 1994-95 Fonte: http://
http://www.azizcucher.net/project/dystopia
Figura 4 ∙ Salomé Nascimento, Escola.18#4, 2015. Detalle.
Encáustica, tinta de esmalte e impressao digital sobre libros.
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su todo; lo define y lo delimita. Se percibe como una metodología ordenada. El
fragmento, por otro lado es aleatorio, producto de un accidente, cuyos bordes
no son geométricos sino irregulares.
Establecidos los significados de parte, detalle y fragmento, si enfocamos desde esta metodología fragmentaria la obra Escola 18#4 de Salomé Nascimento
advertimos que la imagen fotográfica está dividida. Las partes que la componen
no parecen ser un accidente sin premeditación. Sugiere un pensamiento claro
y conciso. La estructura global presenta un aspecto regular y ordenado, compuesta por libros que generan la superficie de representación. Estos elementos
que la constituyen, libros de texto, aportan información detallada, mediante
los que podemos establecer un todo. Este todo es la imagen general y estaría
vinculado con la escuela como un lugar de preparación para el futuro. Al mismo
tiempo, alude al pasado porque todo el material recopilado por la artista para
realizar la obra son documentos que pertenecieron a los alumnos de la escuela
(fotografías, fichas de inscripción, registro de nacimientos, libros de texto).
Por todo ello ha pasado el tiempo. La artista recoge todo esto y lo devuelve
al presente dotado de una nueva fisicidad. Además, el uso de todo este material
y los libros de texto como soporte principal enfatizan su posicionamiento de
partir de la experiencia de lo cotidiano.
Un antecedente que surge a principios del S.XX relacionado con esta visión
polifacética y fragmentada, lo encontramos en el Cubismo de Georges Braque y
Pablo Picasso cuando vemos diferentes perspectivas que se conectan, se superponen y dialogan entre sí. Los objetos, se muestran desde diferentes ángulos,
desplegados y ofrecen una visión poliédrica más compleja.
A diferencia de la propuesta de los cubistas, la imagen de Nascimento se aleja del caos. Dentro de su aparente fragilidad se percibe ordenada. El tamaño de
los libros abiertos establece las dimensiones de cada parte constituyente de la
imagen total. La disposición de la obra, el formato y los soportes elegidos conduce hacia una organización reticular de la información. Es decir, los límites
entre una parte de la imagen y otra lo definen los libros que actúan de contenedores de la imagen total. Estos límites se pueden interpretar como interferencias que desdibujan la unicidad de la imagen. Esta apariencia de estructura, que
surge de una cuestión formal en la obra, puede derivar en diferentes formas de
significación que la artista no había planteado o previsto.
2. La fotografía como fragmento-recorte

La noción de lo fragmentario como procedimiento que rompe y corta también
se vincula con la forma en que se obtienen las imágenes fotográficas. El acto

659

fotográfico se crea mediante un gesto: el cut o golpe del corte espacio-temporal.
La fotografía extrae fragmentos de la realidad, recorta y fija.

La fotografía es una imagen que se crea mediante un recorte de espaciotiempo. Habla de lo que está ausente, pero que en algún momento existió;
“lo que estuvo un instante ante el objetivo de la cámara y ya no está” (Martín
Prada, 2010: 44).
3. La ausencia

Si el fragmento es la evidencia de la ausencia del entero, la fotografía como recorte espacio temporal funciona igual al referirse a algo que ya no está. A este
respecto, Paul Virilio en su estética de la desaparición describe la ausencia
como la disolución del espacio-tiempo; de un tiempo ausente relacionado con
la picnolepsia, un trastorno en el que el sujeto pierde el contacto con la realidad por un breve período de tiempo. “hacer coincidir lo visto y lo que no pudo
ser visto, aquello que se recuerda y lo que, desde luego, es imposible recordar
y hay que inventar, recrear, para otorgarle verosimilitud al discursus” (Virilio,
1998:8). Es aquello que evidencia la falta, el fragmento perdido, un pedazo que
debemos completar en la memoria.
Conclusión

Lo que interpretamos como unidad no tiene por qué responder a la idea de
un sólo elemento. Éste puede estar compuesto de otras partes más pequeñas
que lo configuran y partimos de ellas para reconstruirlo. Como hemos visto,
los fragmentos se establecen como elementos más pequeños que el conjunto
al que pertenecen. Pensadores contemporáneos como Jacques Derrida, Felix
Guattari o Gilles Deleuze establecieron a que para tener una visión más completa de la realidad era preciso fragmentarla y analizar cada una de sus partes.
Derrida expresa que:
Ese dispositivo se explica. Se explica, no quiere decir que sea posible explicarlo, que
se deje comprender por un observador: se explica a sí mismo y (incluido) a todo
observador posible. Se explicita multiplicándose, “plegando y desplegando las raíces
de sus signos mínimos” (Derrida, 1997: 445)
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La imagen-acto fotográfico interrumpe, detiene, fija, inmoviliza, separa, despega la
duración captando solo un instante. Espacialmente, de la misma manera, fracciona,
elige, extrae, aísla, capta, corta una porción de extensión. La foto aparece así, en el
sentido fuerte, como una tajada, una tajada única y singular de espacio-tiempo, literalmente cortada en vivo (Dubois, 1986:141)
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La visión fragmentaria y la multiplicidad como metodologías tienen su interés en entender que la percepción es un ejercicio activo, plural que emplea “una
sucesión de miradas u ojeadas lanzadas en diferentes direcciones” (Hochberg,
1993: 90). Entender el todo desde la óptica de la ausencia (el fragmento), o el
todo a través de una visión detallada que corta, con la que después hay que recomponer puede parecer un obstáculo para ver la imagen completa, continua,
sin interferencias. Sin embargo, esta fisura es la pauta que nos obliga a pararnos
y mirar más; es aquello que nos ayuda a reconstruir la imagen como elemento
múltiple y completo.

Referências
Calabrese, O. (1989) La era neobarroca. Col.
Signo e Imagen. Madrid: Cátedra.
Derrida, J. (1997) La diseminación. Madrid:
Fundamentos.
Dubois, P. (1986) El acto fotográfico. De la
representación a la recepción. Barcelona:
Paidós Comunicación.
Hochberg, J (1993) “La representación de
objetos y personas” In Arte, percepción
y realidad. Barcelona: Paidós
Comunicación,

Martín Prada, J. (2010) “La condición digital
de la imagen.” In Lúmen _ex, 2010:
Catálogo de la 1ª edición de los Premios
de Arte Digital / Digital Art Awards.
Cáceres: Universidad de Extremadura.
http://www.eweb.unex.es/eweb/
premiosartedigital/catalogo_lumen_
ex_2010.pdf
Moliner, María (2007) Diccionario del uso del
español. 3ª ed., 2 vol. Madrid: Gredos.
Virilio, P. (1998) Estética de la desaparición.
Barcelona: Anagrama.

Eduardo Kobra and graffiti in the city
of São Paulo/SP
NORBERTO STORI* & ROMERO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO**
Artigo completo submetido a 21 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*Brasil, artista visual. Licenciatura em Desenho e Plástica, Faculdade de Artes Plásticas
e Comunicações da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) São Paulo. Mestre e Doutor
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
AFILIAÇÃO: Universidade Presbiteriana Mackenzie, Centro de Educação, Filosofia e Teologia, Programa de Pós-Graduação
em Educação, Arte e História da Cultura. Rua da Consolação, 896-Sala 612, CEP: 01302-907, Consolação, São Paulo / SP,
Brasil. E-mail: nstori@mackenzie.br

**Brasil, escritor. Licenciado em Ciências, Doutorando em Administração pela
Universidade Nove de Julho (UNINOVE).
AFILIAÇÃO: Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração, Av. Francisco Matarazzo, 612,
Prédio C, 2º Andar, CEP: 05001-100, Água Branca, São Paulo / SP, Brasil. E-mail: romero@uninove.br

Resumo: As obras de Eduardo Kobra vêm cada

Abstract: The works of Eduardo Kobra are in-

vez mais tomando os espaços públicos da cidade
de São Paulo, apresentando questões cotidianas
da cidade, com seu universo de relações, de encontros e desencontros sociais, políticos, culturais, econômicas, inclusão social, moradores de
rua, crianças desaparecidas, drogas, desemprego, gênero, raça e meio ambiente. São murais de
forte expressão estética que vem humanizando
o concreto da cidade e trazendo questões relevantes para a reflexão do público e para transformar a cidade. Seus grafites dialogam com a
cidade, na em medida que a cidade é desnudada.
Palavras chave: grafite / espaço urbano / sociedade.

creasingly taking the public spaces of the city of
São Paulo, with everyday issues of the city with
its universe of relations, meetings and social
disagreements, political, cultural, economic,
social inclusion, the homeless, missing children,
drugs, unemployment, gender, race and the environment. These are murals of strong aesthetic
expression that comes humanizing the concrete of
the city and bringing relevant issues to the public
reflection and to transform the city. His works
establish a dialogue with the city, in the measure
that the city is laid bare.
Keywords: graffiti / urban space / society.

661
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Eduardo Kobra
e a grafitagem na cidade
de São Paulo/SP

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

662

Introdução

Este artigo objetiva fazer uma leitura de acontecimentos que vive a cidade de São
Paulo a partir de algumas intervenções artísticas do grafiteiro Eduardo Kobra. As
intervenções do artista com os seus grafites em proporções muralísticas, discutem principalmente, questões sociais, políticas e econômicas da capital paulista.
Nascido em 1976 em São Paulo, Kobra começou sua carreira como pichador
quando segurou a primeira lata de tinta spray aos 12 anos de idade em Campo
Limpo, bairro da zona sul da cidade, depois se tornou grafiteiro e hoje se considera um muralista. Além dos murais elaborados com tinta Latex e Spray, Eduardo
pesquisa o uso de materiais reciclados e novas tecnologias, como a pintura 3D
em pavimentos, que cria uma ilusão de ótica com efeitos de perspectiva, luz e
sombra confundindo o olhar do público. O artista tem obras em diversas cidades
brasileiras como também em outros países.
No início, seu trabalho na linguagem do grafite indicava uma forte influência dos elementos do Hip-Hop. Em 1995, fundou o Estúdio Kobra, especializado
em painéis artísticos. Tornou-se conhecido quando criou em 2005, na cidade São
Paulo, o projeto “Muros da Memória”, seus primeiros grafites de grandes proporções muralística, resgatando imagens nostálgicas da cidade antiga. De acordo
com o artista, a ideia surgiu após visitar uma exposição que mostrava casarões e
árvores da Avenida Paulista dos anos de 1920. Com um traço hiper-realista, sua
principal inspiração veio de pintores muralistas como o mexicano Diego Rivera
(1886-1957) e das obras do brasileiro Emiliano Di Cavalcanti (1897–1976), começando assim a consolidar seu estilo e a se enxergar também como um muralista.
Suas obras gigantescas espalhadas pela cidade começaram a ganhar visibilidade.
1. Eduardo Kobra: o grafite muralístico na cidade de São Paulo

Na contemporaneidade, a cidade vive um intenso processo de transformação, e
com ela a arte do grafite cidade se transforma, encontra, esbarra, flerta e convive
em simbiose nos muros, prédios e viadutos tomando espaços públicos e se apresentando para todos, humanizando o concreto.
Perguntamos: — Qual é o espaço artístico na contemporaneidade?
Respondemos: — É o espaço urbano abraçando cada vez mais a arte do grafite que cada vez mais apresenta questões estéticas. A arte nos espaços públicos
lida com a recuperação das relações entre o homem e o mundo, entre o sujeito
e a cidade, tendo em vista os problemas que a área urbana vem enfrentando e
que afeta tais relações. Os grafites muralísticos de Kobra apresentam questões
cotidianas da cidade, com seu universo de relações, de encontros e desencontros sociais, políticos, culturais, econômicos, inclusão social, moradores de rua,
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crianças desaparecidas, drogas e desemprego, gênero, raça e meio ambiente. São
Paulo é dinâmica, viva, pulsante, rápida e frenética, vivencia a destruição da sua
memória e ao mesmo tempo sua reconstrução, e nesse contexto seus grafites trazem questões relevantes para a reflexão do público e para transformar a cidade.
O novo vai subjugando e destruindo o passado, e as relações que se delineiam vão
muito além do desempenho de atividades prático-utilitárias.
De acordo com o artista, a ideia de grafitar em grandes proporções surgiu
após visitar uma exposição de fotografias que mostrava os casarões e árvores da
Avenida Paulista dos anos de 1920. Com linguagem realista, sua principal inspiração veio de pintores muralistas, como o mexicano Diego Rivera (1886-1957) e
das obras do brasileiro Di Cavalcanti (1897–1976).
No início, seu trabalho de grafite indicava uma forte influência dos elementos
do Hip-Hop. Em 1995, fundou o Estúdio Kobra, especializado em painéis artísticos. Tornou-se conhecido quando criou, em 2005, na cidade São Paulo o projeto
“Muros da Memória”, onde, partindo de fotos antigas da cidade, cria cenas nostálgicas com pinturas apresentando pessoas nas ruas com trajes de época, como
também carros e bondes, objetivando transformar a paisagem urbana por meio
da arte e resgatar a memória da cidade, pintados com tinta latex e spray. O maior
destes murais, que mede 1000 m2, foi realizado em 2009 na Avenida 23 de Maio,
em comemoração ao aniversário de São Paulo (Figura 1).
A sua obra de maior escala é a fachada de uma caixa d´água de dois mil metros
quadrados, pintada, em 2012, no campus da Universidade SENAC, onde Eduardo
retratou os bondes da Avenida São João e os edifícios Martinelli, Banespa e o
antigo edifício Altino Arantes, no Centro, na década de 1950.
Kobra pintou com tinta spray e esmalte sintético, em 16/07/2015, o mural “A
Menina Bailarina”, com 3,5 metros de altura por 15 metros de comprimento, no
muro do Ballet Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis.
Retratou Maria Daniela de Oliveira Souza, de 14 anos, dançando e representando as meninas e meninos, cerca de 200 crianças, que frequentam o Balé de
Paraisópolis / SP. Para o artista, as crianças simbolizadas pela Maria Daniela, são
exemplos de arte, talento e superação de adversidades.
Paraisópolis está situada no distrito de Vila Andrade, região sudoeste do município de São Paulo, ao sul do Morumbi. Estima-se que sua população ultrapasse 85.000
habitantes, sendo a segunda maior comunidade carente da cidade em população,
cuja maioria não concluiu o Ensino Fundamental. A renda média das famílias varia
entre dois e três salários mínimos, com luz clandestina, água encanada em 50% de
sua área, esgoto a céu aberto, poucas ruas pavimentadas e a maioria sem calçadas.
As casas são de alvenaria ou madeira construídas em área de risco (Figura 2).
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As crianças na comunidade são vítimas de doenças e endemias, bem como
as violências domésticas e sexuais que impedem o seu desenvolvimento. O balé
é um projeto social com o objetivo de proporcionar às crianças e adolescentes,
pertencentes aos grupos de risco, uma oportunidade de formação integral, colaborando para a superação das adversidades e tornando-o um verdadeiro cidadão.
Conforme apontado por Grostein (2001), os problemas urbanos nas cidades
brasileiras não são novos, entretanto, o que está mudando é a consciência social
de que muitos deles poderiam ser evitados e a importância que a solução desses
problemas assume para a sociedade. Construir "cidade" é tarefa social complexa,
que requer investimentos públicos e privados, projetos e programas de intervenção e justiça na distribuição dos benefícios urbanos.
Outro mural pintado por Eduardo Kobra na Praça Franklin Delano Roosevelt,
região central da cidade, apresenta o currículo e a foto de Adriano da Silva Pereira,
de 24 anos, solteiro e desempregado há mais de dois anos. No Grafite há um
homem negro e vários currículos de pessoas que foram fixados no mural em atendimento à solicitação do artista. Estão registrados: o objetivo do currículum vitae
(Auxiliar de Vendas), o histórico profissional do candidato (Auxiliar de vendas na
Companhia de Vendas S. A.), a formação acadêmica (Ensino Médio Completo) e
os conhecimentos na área de informática (Windows e pacote Office), conforme
apresentado na figura 3.
A obra evidencia a questão do desemprego na região metropolitana de São
Paulo. Além disso, as taxas de desemprego dos negros são sempre maiores do
que a dos não negros, tanto para mulheres como para homens. A imagem sugere,
ainda, que não é suficiente ter qualificação, nível de instrução e experiência para
ingressar no mercado de trabalho.
O mural “A Menina Desaparecida” registra a imagem de uma criança desaparecida. A criança da imagem é Ana Júlia Alves Tomas, filha de Lana Alves
Inácio e Ivan Alves Tomaz, que desapareceu no dia 23 de novembro de 2013,
aos quatro anos de idade. Essa intervenção teve o apoio da “Organização Não
Governamental Mães em Luta”, que participaram da intervenção distribuindo
panfletos e conversando com as pessoas (Figura 4).
A temática expressa pelo mural traz à tona um tema emergente que é o
desaparecimento de pessoas, em especial crianças, nos centros urbanos. De
acordo com Oliveira (2007), o desaparecido pode ser designado como uma
pessoa que se afastou de um determinado ambiente no qual mantinha convívio familiar ou de algum grupo de referência emocional-afetiva e que não
comunicou sua vontade de partir do lugar onde estava e não retornou mais a
este, sem que houvesse razão aparente, desaparecendo sem deixar indícios.
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Figura 1 ∙ Eduardo Kobra. Mural “Muros da Memória”
na Avenida 23 de maio em São Paulo, com 1000 m², pintado
em 2009, durante as comemorações do aniversário da cidade.
Fonte: www.azulmagazine.com.br/v1/?p=10587.
Figura 2 ∙ Eduardo Kobra. Mural “A Menina Bailarina”.
Fonte: www.onlinequadros.com.br/blog/
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Figura 3 ∙ Eduardo Kobra: Mural “Currículo”. Grafite. 2015.
Praça Franklin Delano Roosevelt/SP. Fonte: Própria.

Conclusão

O artigo sugere que é possível compreender o grafite não apenas como uma arte
urbana, mas como uma forma de apropriação do espaço urbano, além de democratizar o acesso à cultura, incentiva o debate sobre diversas questões sociopolíticas e econômicas, desperta a necessidade da sociedade aprender com o outro.
As intervenções realizadas por Eduardo Kobra, na cidade de São Paulo, chamam a atenção para situações de desigualdade sociais, configurando-se como
um ativismo político-cultural.
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O autor, ainda, sugere que o desaparecimento pode ser um produto da violência urbana.
O Grafite mural “Fim de semana no parque” faz menção à música do grupo
Racionais MC’s (Mano Brown, Edy Rock, Ice Blue e Kl Jay), lançada em 1993. A
música é uma dedicatória "A toda a comunidade pobre da zona sul" e uma crítica
à sociedade brasileira a partir do ponto de vista do "jovem negro" (Figura 5).
As imagens no mural são de jovens negros que expressam frases sobre os
desejos da comunidade: “Eu só quero paz e mesmo assim é um sonho”. Ou descrevem a paisagem geográfica da comunidade: “Milhares de casas amontoadas,
Ruas de terra esse é o morro...”. E enaltecem que “Na periferia a alegria é igual” e
que na “Comunidade zona sul é, dignidade”. A mensagem que o mural traz é da
necessidade de lazer para a periferia e nesse sentido não necessariamente de um
parque, mas de áreas que possam ser utilizadas para diversão.
Eduardo Kobra vem trabalhando com o projeto “São Paulo: uma realidade
aumentada”, com usuários de drogas como o que já aconteceu na Cracolândia, no
bairro Campos Elíseos, centro da cidade, iniciado no dia 14 de julho de 2015.
Seus projetos destacam as preocupações do artista com relação aos aspectos da
vida, nem sempre fácil, da metrópole. O evento teve também como objetivo, leiloar
online a obra cujo montante arrecadado foi revertido ao Programa Braços Abertos, da
Prefeitura de São Paulo, e que abriga e emprega os dependentes de droga.
Kobra tem obras em diversas cidades brasileiras, e também, em outros países,
como França, Japão, Grécia, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, Itália, Suécia
e Polônia. Por exemplo, em Lyon, na França, pintou o mural “Imigrantes” (de
17×3,5 m), no bairro de Guillotiére, que é conhecido por abrigar imigrantes, oriundos de diversos países e continentes. Já em Tóquio, no Japão, fez um mural com
referências à diversidade musical brasileira. No distrito de Tverskoy, importante
região cultural da cidade de Moscou (Rússia) pintou o mural “A Bailarina”, inspirado na bailarina russa Maya Plisetskaya. A cena retrata um fragmento de o
“Lago dos Cisnes”, do compositor russo Piotr Illitch Tchaikovsky (1840-1893).
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Figura 4 ∙ Eduardo Kobra. Mural “A Menina Desaparecida”.
No muro do Ballet Paraisópolis. Rua Major Marioto Ferreira,
12 – Paraisópolis. Fonte: www.onlinequadros.com.br/blog/
Figura 5 ∙ Eduardo Kobra. Mural “Fim de semana no parque”.
Fonte: www.onlinequadros.com.br/blog/
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O artista se utiliza do grafite, uma das linguagens artísticas de intervenção
urbana da arte contemporânea, presente cada vez mais nos grandes centros
urbanos, deixando evidente sua preocupação com as questões sociais, políticas
e econômicas vivenciadas na cidade, bem como com a questão estética de suas
obras elaboradas com fortes e expressivas formas e cores conseguindo um diálogo direto com as pessoas.
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Resumo: O poeta Villari Herrmann, atuando

Abstract: The poet Villari Herrmann, act-

desde os fins dos anos 1960, até os dias de
hoje, produziu uma obra mínima em termos
quantitativos, porém, de um qualitativo admirável. Nesse cerca de meio século de produção poética interdisciplinar, não ultrapassou os 25 poemas: verdadeiras fontes de informação estética, envolvendo o verbal e as artes
plásticas. Figura rara entre outras raridades.
Palavras chave: Poesia / visualidade / parcimônia / invenção / informação.

ing since the late 1960s until the present day,
produced minimal work in quantitative terms,
but an admirable quality. In this half century of interdisciplinary poetic production
did not exceed 25 poems: real sources of aesthetic information involving the verbal and the
visual arts. Rare figure among other rarities.
Keywords: Poetry / visuality / parsimony / invention / information.

Acercamento

Radicalidade é o que caracteriza, em boa medida, as produções artísticas
dos Modernismos, abrigando suas vanguardas (hoje ditas “históricas”), radicalidade de mãos dadas com a experimentação, o que acabou por criar uma

1. O percurso do poeta

José Lázaro Geraldo Villari Herrmann nasceu em São Carlos, São Paulo, Brasil,
em 1943. Formado em Direito, chegou a exercer, por pouco tempo, a função de
Promotor Público. Norteado por um rigor extremo, sua produção poética, em
quatro décadas e meia, não atingiu a marca dos vinte e cinco poemas, menos
por preguiça que por temor à redundância. Muito embora tenha vivido num
momento de proliferação de revistas no Brasil, com algumas das quais chegou
a colaborar (no ano de 1979, editou uma antologia em forma de jornal: Viva Há
Poesia) preferiu publicar pequenos livros e fazer edições autônomas de poemas,
sempre autofinanciados. Para revistas, raramente entregou material inédito,
exceção feita a Zero à Esquerda, de 1981. Polemista, Villari Herrmann travava
suas batalhas sempre oralmente, não se dispondo a redigir e publicar metalinguagem, e isto chegava a custar a ele inimizade de alguns, o ódio e o desprezo
de outros tantos, que se sentiam mortalmente atingidos pela agudeza de suas
observações, mas, também, ganhava a admiração de muitos.
2. O contexto da poesia intersemiótica

Hoje, como que caiu em desuso o termo “poesia intersemiótica” que, pelo
menos em São Paulo, era corrente nos anos 1970, vindo a ser substituído pelo
pouco preciso “poesia visual”, que ganhou relevo internacional e que, bem
provavelmente, vem da “poesia visiva” italiana. Esse fenômeno internacional
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tradição que, pode-se afirmar, estende-se à atualidade. Se há coisas em comum
entre todas as Artes e se elas se aproximam, mesclando-se, às vezes, interpenetrando-se, há momentos em que isto se torna mais visível. Teorias deram
suporte a muitas das práticas observadas e a radicalidade extrema foi responsável pela realização de grandes conjuntos de obras, ao longo do século XX.
Propostas se fizeram necessárias, no momento em que foram enunciadas. É
Van Doesbug (1930) afirmando que o quadro significa ele-mesmo (manifesto
“Art Concret”, 1930, apud Amaral, 1977: 42), são os concretistas de São Paulo
dizendo (1958) que o poema concreto é um objeto em si e por si (Augusto de
Campos et alii, 2006: 216), reverberando o Concretismo do artista plástico. É
Marcel Duchamp a discorrer sobre ready-mades: na difícil escolha de objetos,
estaria deixando de lado, totalmente, o gosto pessoal (Kuh, 1965: 109). A Poesia
Concreta brasileira já se apresentava com uma vocação intersemiótica ou interdisciplinar, outros diriam e, no âmbito brasílico, criou uma espécie de “tradição
do rigor”. Villari Herrmann habita, enquanto poeta, esse universo de rigor, ao
mesmo tempo em que entra como figura paradigmal para outros poetas.
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de uma poesia que junta, superpõe, funde códigos assumiu aspectos peculiares no Brasil e, particularmente, em São Paulo, que havia sido um dos berços
da Poesia Concreta internacional. Tal como se observou em outras partes do
Mundo, houve uma continuidade de experimentalismos nas Artes e na Poesia
em particular, no Brasil e, aí, uma certa ala se destacou (não nos media) por uma
radicalidade mais notória e outras características, que lhe são próprias, embora
não exclusivas: fusão de códigos, poemas que já são pensados para a veiculação
em vários meios, sem perda de informação estética. E, embasando tudo isso,
está o pleno domínio do verbal, inclusive da tecnologia do verso, que, deixada
de lado, cedia a vez a outras sequências verbais dotadas de eurritmia, quando
necessário fosse. A informação tanto poderia estar num poema impresso, como
naquele que viesse a utilizar novas tecnologias, novas linguagens, já que havia,
desde os tempos heroicos da Poesia Concreta, essa abertura. Uma poesia formalista, poder-se-ia dizer, porém, sem a carga pejorativa que o termo acaba
por sugerir. Quando Roman Jakobson aponta a prevalência da forma na função
poética (é claro que ele está se referindo à Poesia como a arte da palavra, por
excelência, porém, há abertura para outros códigos e poderíamos evocar uma
“função artística” – ele que cunhou a expressão “tradução intersemiótica”),
podemos tirar como corolário o seguinte: à prevalência da forma corresponde
uma potencialização semântica.
3. Quatro poemas de Villari Herrmann: breves abordagens

Foram escolhidos, para este artigo, quatro dos poemas produzidos, em décadas,
pelo poeta, poemas estes que tiveram bastante circulação, porém, num meio restrito, composto fundamentalmente por poetas e aficionados da Poesia que, via de
regra, exerciam oralmente a crítica, em reuniões que eram realizadas em bares e
em algumas poucas residências, na cidade de São Paulo, principalmente.
3.1 Sem título (K8)

Este poema de Villari Herrmann (Figura 1) tem sido apontado como uma das
peças-chave da poesia interdisciplinar que floresceu no Brasil a partir dos anos
1970, por se constituir numa perfeita fusão de códigos (Philadelpho Menezes,
1991: passim). O processo é aquele das chamadas “cartas enigmáticas”, em que
a figura vale por aquilo com que é nomeada, nome, por sua vez, que comporá
com outros tantos uma palavra ou uma sequência significante e significativa.
Neste caso, ‘K’ + ‘8’, não apenas se compõem em ‘coito’ como, na junção, se
configuram coito, num fenômeno de dupla penetração. E o resultado, belo em
si, apresenta perfeita simetria, sendo que a parte inferior, ou base, se espelha na
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Figura 1 ∙ Sem título (K8), 1969-1971, de Villari Herrmann.
Fonte: 4 Poemas. 1971.
Figura 2 ∙ Sombras, de Villari Herrmann. Fonte: edição
autônoma, 1974.
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superar e, ao mesmo tempo em que lhe dá sustentação, empresta-lhe a ideia de
equilíbrio. Num giro de 90º, a factura comparece num livro-objeto: Oxigênesis
(Herrmann, 1977: páginas centrais). O 8 que, deslocado, configura-se infinito,
indicia um ‘coito endless’.

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

3.2 Sombras

Neste poema (Figura 2), Villari Herrmann explicita a idade das trevas vivida
pelo Brasil, época da ditadura militar em que liberdades eram cerceadas, a
censura agia, proibindo, e se tinha a ilusão de um milagre econômico. A marca
“BR” de Brasil e com aquela barra encimando-a, espécie de macro (sinal gráfico que indica vogal/sílaba longa), que identificava as empresas estatais, como
Petrobrás, por exemplo. Só que aí, não seria uma Som-bras, mas simplesmente
Sombras. Sombras. Cartão preto com impressão em preto, sendo que, na edição original a diferença é marcada pelo fosco/brilhante. Um poema contra a
repressão, um poema pró-liberdade. Uma única palavra, disposta de tal forma
que chega a valer por mil outras. Nesse trabalho de Villari Herrmann, uma crítica sutil, a tal ponto, que passou despercebida para muitos. Uma crítica velada,
numa época de concordâncias forçadas e omissões. SOMBRAS.
3.3. Poder

Cartão distribuído de-mão-em-mão (Figura 3), como tantos outros poemas,
este como que anuncia o fim (que ainda demoraria alguns anos) da ditadura
militar que grassou no Brasil, a partir de 1964, com recrudescimento em 1968.
A palavra PODER (substantivo e/ou verbo), soberana, toda em caixa-alta e
setas indicativas de alternância da ordem das letras que a compõem, donde
poderíamos entender PODER, PODRE, DEPOR, ROER etc. Porém, a sequência desejada seria DEPOR PODRE PODER. As setas: acima em preto e abaixo
em vermelho emprestam à peça uma dinâmica que a valoriza enquanto factura,
funcionando como uma espécie de chamariz. Toda a informação desejada condensada em uma única palavra, que poderia fazer parte de um cartaz comum
ou de um desses grandes cartazes de rua.
3.4. Sem título (∞)

Neste poema sem título (Figura 4), o poeta constrói uma pauta (pentagrama)
configurando-se o símbolo do infinito, onde imprime os primeiros compassos da Valsa do Minuto (Opus 64, nº 1), do músico polonês Fréderic-François
Chopin. O minuto para ser tocado ad nauseam, o minuto musical projetado
no infinito, uma pretensão oximoresca gráfico-musical. Para a execução do
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Figura 3 ∙ Poder, de Villari Herrmann. Fonte: edição autônoma,
1977.
Figura 4 ∙ Sem título, 1980, de Villari Herrmann. Fonte: revista
Zero à Esquerda, 1981.
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projeto, o autor contou com a colaboração de Carlos Valero, que concretizou
uma ideia que era clara mas que necessitava do trabalho de arte-finalização,
que foi viabilizada pelo colaborador que, na edição de Zero à Esquerda, consta
como co-autor. O poema chegou a participar de inúmeras exposições, no Brasil
e fora. Desde o Modernismo à Contemporaneidade, músicos têm criado partituras com formas inusitadas e inventado sistemas outros de notação musical,
já num universo em que não mais havia fronteiras entre sons musicais e não-musicais (ruídos). A partitura-infinito de Herrmann dialoga com tudo isso e
mais, puxa um fio direto de seu próprio trabalho: o 8 do K8 reverbera na pauta-infinito: basta que se realize o desenho obrigatoriamente contínuo do numeral. A sutil ideia do poeta resgata um trabalho do século XIX, colocando-o no
final do século XX e projetando-o para o futuro.
4. Três poemas intersemióticos contemporâneos, de outrem

Como parte da contextualização do trabalho poético de Villari Herrmann e
comprovação de que há uma poesia com preocupações idênticas no Brasil, com
ou sem influência sua direta, destacamos três poemas de três poetas, de duas
gerações diferentes, mas contemporâneos e que chegaram a ter algum contacto, como laços de amizade, com trocas de ideias e apreciação dos seus trabalhos poéticos. São eles: Erthos Albino de Souza (1932-2000), Júlio Mendonça
(1958-) e Gastão Debreix (1960-).
4.1. Drapœil, de Erthos Albino de Souza

O poema (Figura 5) apareceu em Muda (1977), título acoplado ao cometimento
gráfico, donde se conclui que este venha a ser parte constitutiva estrutural da
factura. De imediato, o leitor percebe tratar-se de uma paródia (= canto paralelo), uma releitura da bandeira brasileira, de forma retangular, comportando
um losango distorcido e um círculo, o que remete a olho, daí, bandeirolho –
drapœil, um título bastante sugestivo. Como o autor (falecido no ano 2000),
em sua modéstia exacerbada, raramente publicava coisas suas, fica-se sem
saber se originalmente havia cor nisto que vemos em preto-e-branco. Um
lance de inteligência e até um certo humor e velada crítica a uma pátria-espiã.
Trocadilho verbo-visual.
4.2. Zero à esquerda, de Júlio Mendonça.

Poema de 1981 (Figura 6), foi publicado em Artéria 6 (1992). Feito para figurar
como capa da revista Zero À Esquerda (1981), tendo sido descartado por motivos
de ordem técnica, esperou mais de dez anos para vir a público. Com impressão
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Figura 5 ∙ Drapœil, de Erthos Albino de Souza.
Fonte: revista Muda, 1977.
Figura 6 ∙ Zero à esquerda, de Júlio Mendonça, 1981.
Fonte: revista Artéria 6, 1992.
Figura 7 ∙ Poesia, de Gastão Debreix.
Fonte: revista Artéria 6, 1992.

678

serigráfica, que lhe emprestou uma dimensão tátil e uma configuração-cor
incomparável, o trabalho se apresenta como um quadrado amarelo-ouro sobre
outro quadrado branco (a página da revista) com impressão sobre, em verde-bandeira, zero e um invertido, ou seja, o zero à esquerda do um. São as cores do
Brasil (país um zero à esquerda?), é a camisa dez do rei Pelé, mas ao contrário,
portanto, um zero à esquerda. Há algo de podre no País do Futebol!
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4.3 Poesia, de Gastão Debreix

Uma das muitas incursões poético-metalinguísticas de Gastão Debreix (Figura
7), marceneiro e impressor, além de poeta. Olho tipográfico (tipomórfico) aguçado, percebe coisas de uma sutileza ímpar. Tomando a palavra POESIA em
caixa-alta, numa helvética vazada, primeiro percebe que nenhuma das seis
letras é repetida na sagrada palavra e as superpõe centralizando, percebendo
que, em alguns pontos – apenas alguns pontos – elas se encontram. A cada
encontro – tendo codificado um comportamento gráfico para cada letra – vai-se formando um desenho, que só se configura plenamente no ponto único –
este sim! – em que as seis letras coincidem: resulta daí um quadrado com uma
malha como que florida e que o autor, então, tinge de amarelo para destacá-lo
ainda mais. Ao pé do trabalho uma espécie de escala-legenda com a progressão
POESIA, que é, então, o que resulta de tal superposição. A POESIA se FAZ.
Conclusão

Em um texto acadêmico, um memorial circunstanciado, Julio Plaza (19382003), artista espanhol que acabou por se radicar no Brasil, cidade de São
Paulo, afirmou que, desde cedo – época de sua formação – percebeu que, além
de uma Espanha da expressão, havia a da construção e ele tendeu para isto –
interessava a ele a Espanha da construção. “Começo a perceber uma Espanha
da expressão que oculta e abafa uma Espanha da construção” (Plaza, 1994: 4).
O mesmo poderíamos dizer de uma América Latina, ou especificamente do
Brasil: além de um Brasil da expressão há um outro Brasil: o da construção, do
planejamento, da concisão, do rigor. Há um Brasil que se coloca, não como zona
periférica do Capitalismo, mas como parte integrante do Mundo Ocidental. Foi
a partir desse pensamento que atuaram os poetas concretos paulistas e, antes
deles, um Oswald de Andrade, um João Cabral de Melo Neto e outros poucos.
Daí, criaram um importante lastro teórico-crítico e poético (artístico), que permitiu a existência, não simplesmente de seguidores ou epígonos, mas de criadores de 1ª linha que honrariam qualquer tradição poética, e que mantêm a
mencionada tradição do rigor, chegando a radicalizar propostas de um passado
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recente. Villari Herrmann é um desses poetas que levam adiante a bandeira da
pesquisa para chegar à invenção, para lembrarmos Ezra Pound e a sua classificação dos criadores em categorias (Pound, 1970: 42-43) podando, no nascedouro, possíveis redundâncias. Produz de raro em raro peças paradigmais.
Villari Herrmann faz parte de um grupo de poetas, daqueles que, não deixando
de fazer, fazem o mínimo dos mínimos, gotas de poesia, porém com alto teor de
informação estética. Explosões do Admirável.
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Resumo: Este artigo apresenta a produção do

Abstract: This paper presents the production of

artista brasileiro Arthur Scovino, que vem articulando projetos em que arte e cultura brasileira são ativadas enquanto deflagradores para
processos para a performance, constituindo
um projeto artístico complexo e sensível, em
pleno diálogo com matrizes culturais do povo
brasileiro.
Palavras chave: performance / brasilidade /
transcendência.

Brazilian artist Arthur Scovino, which has been
articulating projects where art and Brazilian
culture are activated as triggers for processes for
performance, making an art project complex and
sensitive, in the dialogue with cultural matrices
of the Brazilian people.
Keywords: performance / brazilianness / transcendence.

Passei a levar os elepês de Gal para passear comigo, para que respirem novamente os
ares das ruas onde, em outros tempos, transitavam das lojas para as casas, das casas
para as festas, para outras casas, escolas... Além da arte e da performance, confesso
que essa ação consiste basicamente em algo que não cabe em mim sozinho e por isso
divido, tornando-me exposição ambulante pelas ruas das cidades e convidando as
pessoas para interAÇÕES originais onde quer que estejam e sem manual de instruções. A ação terminou quando a musa lançou seu disco “recanto” em dezembro de
2011. (Scovino, 2012)

Scovino, ao realizar uma ação de deslocamento dos “Lps”, ao os reinserir
no espaço da cidade de Salvador, em praças, pontos turísticos, bem como cinemas, bares, e festas, reavivava relações entre música, imagem e a cidade,
percebendo um conjunto de valores histórico-culturais da produção artística
de Gal Costa para aquela cidade (Figura 1, Figura 2). “Sem manual de instruções”, como afirma o artista, essa performance era um convite ao outro para
que se relacionasse também, levando seus “Lps” para “passear”, ou fazendo
uma foto, ou performando da maneira que desejasse, por meio de textos, fotos,
encontros, vivências. O trabalho adquiriu, ainda, um certo caráter de cortejo,
de procissão, quando o artista, junto com amigos, convidados e participantes
anônimos seguiam em grupo pela urbe. Ali o sagrado e o profano mesclam-se,
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Este artigo pretende articular acerca da produção de Arthur Scovino,
(São Gonçalo, Rio de Janeiro, 1980), artista que conheci durante o Festival
Performance Arte Brasil (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 2011),
evento no qual Scovino comparecera como público. Naquela época, seu trabalho
encontrava-se em gestação ainda, mas podia-se já perceber o envolvimento e a
sensibilidade de um artista que estava em elaboração, prestes a revelar seus
processos e ideias com suas proposições performativas. Ficamos amigos e
não passado muito tempo pude ver, com imenso prazer, seu primeiro trabalho
com o qual tornou-se conhecido: Levando os elepês de Gal para passear… (2011),
a ação, que nascia sobre uma reflexão acerca da história da música brasileira,
deflagrou uma reativação de discussões sobre discos e sobre a obra da cantora,
um dos ícones do movimento da Tropicália, por meio da re-inserção dos “Lps”
(discos de vinil Long Plays) na paisagem da cidade, o que já apontava para a
complexidade que viria se instalar em seus trabalhos. Aqui, não apenas o artista
se apropriou dos discos da musa baiana Gal Costa e levou-os para passear em
cortejo performático pelos espaços da cidade de Salvador, onde o reside, mas
propiciou uma série de discussões sobre arte e cultura, em um trabalho que se
estendeu da performance para instalações.
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Figura 1 ∙ Arthur Scovino, Levando os Elepês de Gal
para passear..., 2011. Performance. Foto: Erivan
Morais. Acervo do artista.
Figura 2 ∙ Arthur Scovino, Levando os Elepês de Gal
para passear..., 2013. Instalação. Acervo: Salão de
Artes Visuais da Bahia. Foto: Eduardo Quintela. Fonte:
https://arthurscovino.files.wordpress.com/2013/03/
arthur-scovino-levando-os-elepc3aas-de-gal-parapassear-foto-por-eduardo-quintela.jpg
Figura 3 ∙ Arthur Scovino, Casa de Caboclo, 2014.
Instalação (Sala Caboclo Borboleta, 31ª Bienal de São
Paulo). Acervo do Artista. Foto: Pedro Ivo Trasferetti
Fundação Bienal de São Paulo.
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Figura 4 ∙ Arthur Scovino, Casa de Caboclo, 2015. Instalação.
Acervo do autor.
Figura 5 ∙ Arthur Scovino, Nhanderudson — numa velocidade
estonteante, 2012. Foto: Aislane Nobre. Acervo do artista.
Figura 6 ∙ Arthur Scovino, Nhanderudson — num ponto equidistante
entre o Atlântico e o Pacífico III, 2014. Foto: Arthur Scovino.
Acervo do artista.
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Figura 7 ∙ Arthur Scovino, Oráculo Caboclo 19 — Oráculo Caboclo,
2015. Performance. Borboletário do SESC Pantanal, MT. Foto: Fábio
Motta. Acervo do artista.
Figura 8 ∙ Arthur Scovino, Caboclo Pena Rosa, Casa de Caboclo,
2014. Performance (Sala Caboclo Pena Rosa, 31ª Bienal de São Paulo).
Foto: Leo Eloy Fundação Bienal de São Paulo.
Figura 9 ∙ Arthur Scovino, 2014. Performance. Acervo do Artista.

A simplicidade de articulação, tratamento e meios caracteriza Casa de caboclo, de
Arthur Scovino: um ambiente em constante mudança que poderia ser tanto um espaço doméstico quanto cerimonial, em que um conjunto de imagens (desenhos, fotos e
escritos) e ferramentas (livros, gases e líquidos) é reunido para auxiliar um encontro,
que acontecerá dentro desse próprio ambiente.
A força de determinação e a convicção são também essenciais à obra, e se traduzem
em uma ocupação permanente desse espaço por Scovino, o artista como caboclo, que,
com confiança, mas também modéstia, estabelece uma situação na qual o inesperado
pode acontecer (acontecerá) em estreita relação com o visitante.O caboclo e sua casa
funcionam como metáfora para o que o espaço da arte pode ser e fazer e também como
uma superação de suas premissas e limitações. Juntos, eles nos permitem perceber que
certos objetos, em condições específicas, podem nos afetar, que podemos nos envolver
em uma troca significativa com eles e com o espaço que habitam. (Lafuente, 2014).

São acontecimentos em que a força do caboclo, do sincretismo religioso, da
umbanda são convocados pelo artista. O primeiro dos caboclos invocados pelo
artista, Nhanderudson funde-se mestiço, por meio do olhar sagaz de Scovino,
que faz citação a modos de mestiçagem de nomes, muito comum em diversas
camadas sociais brasileiras, daí nasce o Nhanderudson, (Nhanderu, que em
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tendo Gal como símbolo de toda uma geração de artistas que fizeram parte do
movimento da Tropicália, e que Scovino quer chamar atenção. São camadas e
possibilidades, presentes não apenas no que se vê, mas nas conversas e memórias trocadas. E o trabalho se abriu em várias perspectivas e montagens, como
na ação que o artista realiza com o “Lp” dentro do mar, mergulhando junto com
o disco, interagindo com este, com a imagem de Gal, constituindo mais um momento de poesia dentro do projeto. Em Levando os elepês de Gal para passear…
já podemos ver toda uma relação lisérgica com a vida que irá se intensificar e
consolidar em seus projetos subsequentes.
A partir daí, diversas proposições artísticas serão empreendidas, mas destacaremos a Casa de Caboclo, projeto ao qual convergem diversos trabalhos e experiências do artista, já que em sua própria casa inúmeras experiências foram
engendradas e, de certa forma, com este projeto irá transportá-las para o espaço
expositivo. Ali, com a naturalidade com a qual encara a vida e sua delicadeza
irá imbricar objetos, imagens, documentos e seus processos vivenciais em um
ambiente aberto a experimentação e a performatividade (Figura 3, Figura 4).
Assim, podemos encontrar o nascimentos de borboletas em sua casa e sua relação com estas, documentados em fotografias, até procedimentos ritualísticos
do Caboclo Samambaia, Caboclo Pena Rosa ou o Caboclo dos Aflitos etc., como
nos afirma um dos curadores da 31a Bienal de São Paulo (2014), Pablo Lafuente:
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tupi, é o deus de toda a criação, com o nome em inglês Hudson), com ironia fina
acerca de como organizamos nossas relações culturais, o artista joga, investe-se de Nhanderudson, usa o nome como alcunha, para também brincar. Mas o
Nhanderudson é caboclo forte, “virado”, nascido da antropofagia, rápido como
uma flecha, que “virá numa velocidade estonteante”... O artista conversa com
este caboclo também por meio da letra da música Um Índio, do baiano Caetano
Veloso, que toma como potência para pensar... para se abastecer de novas imagens telúricas, cheias de energia... Se Nhanderudson, vinha “mais avançado que
as mais avançadas das tecnologias”, hoje Scovino o busca no centro do Brasil,
no local que percebe como coração da América do Sul... “num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico”, como sugere a música de Caetano; lá, Scovino tem desenvolvido várias propostas artísticas (Figura 5, Figura 6, Figura 7).
Ritualístico e arguto, Scovino dialoga com várias expressões da cultura;
na performance do Oráculo Caboclo, utiliza-se como “base” o livro O Guarani, de José de Alencar, que traz uma imagem do bom selvagem, já mestiça
enquanto construção idealizada, para no “meio” empregar o livro Encontros
/ Helio Oiticica, com várias entrevistas do artista brasileiro e, por cima destas publicações, repousar um “pau-de-resposta”, empregado em rituais xamânicos. Diante desses elementos, conta ainda com uma cachaça feita por
ele mesmo e de uma máquina de escrever, recursos empregados no processo
do Oráculo, como nos explica: “Consulto o Oráculo para refletir sobre uma
questão ou mesmo responder uma pergunta minha ou de alguma pessoa.”
Permeáveis, seus caboclos aparecem ora aqui, ora acolá, como o Caboclo
Samambaia, entidade existente no sincretismo brasileiro, que emerge na obra
de Scovino como uma mistura da foto do artista com samambaia e textos datilografados pelo próprio, como o “ponto”, o cântico de chamamento da entidade, escritos no sistema do oráculo; já o Caboclo Pena Rosa nasceu de um sonho. “Estava numa mata e fazia pedidos de questões emocionais, amorosas,
e caiam penas cor de rosa do céu”, esclarece Scovino. Assim nasce o trabalho
e o ritual do Caboclo Pena Rosa: Abrir um baú lotado dessas penas e lança-las
ao ar, nesse simples, intenso e fugaz gesto prenhe de alegria libertadora; já o
Caboclo dos Aflitos lança-se ao ar, com seu arco e flecha imaginários em pontos da cidade, e remonta a diversas representações de índios, em esculturas
presentes nas paisagens de tantas cidades, mas que Scovino desmonta novamente... É a força do ato que nos reafirma, no pequeno gesto do salto que dura
alguns segundos, mas que irradia como a faísca de um cometa, ou como o
Caboclo Meio-Dia, que surge com sol das 12h! Sobre eles, o artista irá afirmar:
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Figura 10 ∙ Arthur Scovino, Caboclo Meio-Dia, 2015. Fotoperformance
para Bazaar Art. Foto: Fabio Motta. Acervo do Artista.
Figura 11 ∙ Arthur Scovino, O Caboclo dos Aflitos — Caboclo
Samabaia, da série Banca de Caboclo, 2013. Impressão, desenho
e datilografia. Acervo do autor.
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São Aparições com ou sem hora marcada. Pode entrar em performance. Ou fotografia. Ou vídeo. Ou desenho... As aparições do caboclo são espontâneas ou provocadas.
Surgem nos encontros, cheiros, imagens... Tem cachaça na história.
Ele passa por um caminho de poesia. Às vezes traz borboletas, outras vezes chove. O
caboclo respinga no corpo, mas surge da alma. Vem inteiro ou aos pedaços. Sereno ou
furioso. (Scovino, 2015: 96)

A força da obra de Arthur Scovino encontra-se em uma simplicidade com a
qual encara a vida, mas imbuída da firmeza do índio, do caboclo, daquele que
se relaciona com a natureza e se imana de sua energia (Figura 8, Figura 9, Figura 10). Guerreiro, soube observar a força da mudança da vida, que está em
constante movimento, (como nas crisálidas transformando-se em borboletas
em sua casa), e absorveu essa potência para sua arte-vida, com sabedoria, na
busca daquilo que crê, construindo uma vida regeneradora. Na Casa de Caboclo
o artista convida-nos a vivências, com a delicadeza que lhe é própria, seja a de
lançar penas rosas ao ar ( performance do Caboclo Pena Rosa) e sentir a alegria
desse mínimo gesto fugidio, como poder restaurador, seja no fruir pelo espaço
e relaxar ouvindo uma das canções de Gal Costa, ou ainda compartilhar com
ele de algum ritual. Scovino nos conclama a pensar como desejamos conduzir
nossa própria vida por meio da transformação que estabeleceu em sua própria
existência (Figura 11).
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Resumen: Esta comunicación analiza dos as-

Abstract: This paper analyzes two main aspects

pectos fundamentales de la obra del pintor
José Miguel Pereñíguez: uno, la interpretación del hecho ontológico como búsqueda de
resquicios vitales; dos, el dibujo como tema,
documento y disciplina, que subraya el instante, entendido como centro neurálgico del
cambio, que pone en duda el modo de percibir lo representado.
Palabras clave: Ánima / instante / tiempo /
proceso / enigma.

of the painter José Miguel Pereñíguez: the first
one, the interpretation of the ontological fact as
finding of vital loopholes; the second one, drawing
as theme, document and discipline, that emphasizes the instant, understood as a hub of change,
which calls into question the way of perceiving
the represented.
Keywords: Spirit / instant / time / process /
enigma.
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Introducción

Nuestra comunicación analiza dos aspectos fundamentales del artista José Miguel Pereñíguez (Sevilla, 1977), aplicados a las series, La obra en negro (2007),
Presencia de ánimo (2009) y La escena y el solar (2011). Uno, la interpretación del
hecho ontológico como búsqueda de resquicios vitales, donde la fugacidad del
tiempo se convierte en rasgo definitorio de lo representado; dos, el dibujo como
documento y disciplina, referencia de procesos narrativo-expresivos, unido a
su factor propiamente transitorio.
En un mundo donde el ser humano está abocado al cambio permanente
(Bauman, 2000, Baudrillard, 2009), los acontecimientos nacionales e internacionales condicionan su devenir y le inducen a no caer en el aislamiento por el
abismo tan abrumador al que estaría destinado, hace que buscar en los adentros de nuestra civilización para recuperar qué fue de nosotros y cómo hemos
evolucionado puede darnos ciertas pautas de actuación. Es ahí donde Pereñíguez busca inspiración a través del dibujo, y nos enfrenta a una quietud que
desemboca en un movimiento irremediablemente desvanecido, dilucidando
las capacidades del ser y su condición animista.
Esta condición del ‘ánima’ es parte primordial de un proceso que se proyecta hacia la divergencia entre el ser y no ser. Surge en la dicotomía de saber si
movimiento y quietud pueden solaparse o por el contrario son entes opuestos.
El cambio se alza como protagonista elevando al ‘instante’ a una categoría superior siendo el máximo referente y la esencia misma de todo y nada. El filósofo Vladimir Jankélévitch define el instante como “el punto vertiginoso donde
el tiempo y el espacio coinciden, donde cualidad y cantidad aparecen una en
la otra, donde la forma y la materia se hacen uno, donde la relación misma se
recoge hasta ser un absoluto” (Jankélévitch, 2011: 209). La epistemología del
‘instante’ puede acercarnos la posibilidad de conocer lo que en el se manifiesta,
a modo de un intraconocimiento o metacognición. Sujeto y objeto se identifican
en el instante, abriéndonos la identidad entre ambos al misterio y provocando,
su duración y persistencia, una confusión total (Trejos, 2000: 90). Quizás en
este punto se encuentre la intencionalidad del artista sevillano. Para Susana
Trejos, profesora de la Universidad de Costa Rica:
El conocimiento del instante, como el conocimiento del misterio que logramos alcanzar dentro del instante, se llama intuición. […] Sólo la intuición percibe el instante, y
por eso sólo ella percibe el cambio, ya que el cambio sólo se da en el instante. El instante
es a la vez la materia y la cronología de la intuición (Trejos, 2000: 93).

1. El ánima: la fugacidad ontológica

El término “ánima” lo entendemos como el ser o entidad inmaterial que dota
de movimiento propio tanto a los seres vivos como a los objetos. En la cita siguiente, Pereñíguez plantea uno de los fundamentos de La obra en negro:
Empecé a sospechar lo que todo el mundo sabe: que se pueden mostrar las consecuencias de un hecho, o se pueden representar las cosas dispuestas como si algo fuese a suceder, pero en una imagen parada, incluso el gesto más violento corre el riesgo de ser
confundido con la fijeza de una pose. (Pereñíguez, 2007: 1)

Presenciamos el interés por el processo. Se hace un énfasis en la idea de cambio de estado donde los objetos dejan de ser aquello que eran, para convertirse
en lo que realmente son. El dibujo captura la escena en una inmovilidad aparentemente definitiva. Este suceso crea un instante cargado de ambigüedad y enig-
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Este surgir de la intuición muestra que: “La intuición del ser en el instante es
una semi-gnosis, que solo permite entrever un ‘casi nada’, es una especie de intermediario, un híbrido de ser y de no ser, una paradoja que solo da lugar a pensamientos bastardos” (Trejos, 2000: 90). A partir de esta concepción del instante y
del cambio, el filósofo Jean Wahl arguye “la idea de movimiento, que implica a su
vez la divisibilidad del tiempo y la divisibilidad de la materia” (Wahl, 2011: 120).
Wahl cita a Descartes cuando sostenía “el movimiento no puede hacerse en el
instante” (Wahl, 2011: 127), y “no hay nada en ningún lugar que no cambie” (Descartes, 1989: 59), coincidiendo con lo que Heráclito señaló en el s. VI a. C.: “Todas
las cosas se mueven y nada está quieto” (Kirk, Raven & Schofield, 2008: 247). De
aquí que “pasar de la inmovilidad al movimiento o viceversa solo es posible en
un momento fuera del tiempo, ya que no hay un tiempo en el que un mismo ser
no pueda estar ni en movimiento ni en reposo, lo cual hace que ni siquiera pueda
cambiar sin cambio” (Trejos, 2000: 90). Como epítome y en palabras de Jankélévitch el instante es lo que: “Trasciende la fatalidad de la opción y de la disyunción;
el instante es la absurdidad acabada y el ilogismo devenido evento real […] Es su
naturaleza anfibológica lo que hace de él una existencia inexistente y una inaprensible efectividad” (Jankélévitch, 2011: 160).
Lo indicado es un contexto previo sobre el que sustentamos nuestro primer
apartado, El ánima: la fugacidad ontológica, centrado en qué surge de lo representado a partir del ‘instante’ captado y su posible devenir; el segundo, El dibujo: procesos y contextos, aborda cómo está emprendido lo que acontece en la obra
y de dónde proviene dicha interpretación. Nuestra metodología, tratándose de
un texto crítico, ha sido de carácter analítico-comparativo.
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Figura 1 ∙ José Miguel Pereñíguez, Sin título 5, 2006. Carbón
y lápiz conté sobre cartón. 75 x 52,5 cm. Fuente: Galería
Birimbao, Sevilla.
Figura 2 ∙ José Miguel Pereñíguez, Sin título 3, 2006. Carbón
y lápiz conté sobre cartón. 75 x 52,5 cm. Fuente: Galería
Birimbao, Sevilla.
Figura 3 ∙ José Miguel Pereñíguez, Friso (Schiller) Parte 1,
2008. Carbón y lápiz conté sobre cartón. 75 x 52,5 cm.
Fuente: Galería Rafael Ortíz, Sevilla.
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Figura 4 ∙ José Miguel Pereñíguez, Friso (Schiller) Parte 10,
2008. Carbón y lápiz conté sobre cartón. 75 x 52,5 cm.
Fuente: Galería Rafael Ortíz, Sevilla.
Figura 5 ∙ José Miguel Pereñíguez, Vida Cultural, 2008-2009.
Carbón y lápiz conté sobre cartón. 150 x 210 cm. Fuentes:
Galería Rafael Ortíz, Sevilla.
Figura 6 ∙ José Miguel Pereñíguez, Estilo e idea — método
de los 12 sonidos, 2008. Carbón y lápiz conté sobre cartón.
133 x 92 cm. Fuentes: Galería Rafael Ortíz, Sevilla.
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ma que produce en el espectador interpretaciones diversas (Figura 1 y Figura 2).
Este hecho de ‘continuidad’ es un factor determinante en la serie Presencia
de ánimo. El encuentro casual y la lectura de una noticia de prensa, donde se revela que los restos hallados en la tumba del poeta Friedrich Schiller no eran los
originales, llevan a Pereñíguez a producir una secuencia lineal, de diez dibujos
que conducen a la representación de relatos, entrecruzados. “Los papeles de
Pereñíguez están ahí y sugieren una historia […] el atractivo inicial del dibujo
se transfiere poco a poco al interés de las ideas que lo animan” (Díaz Urmeneta,
2009). Desde la frialdad y seriedad de una escultura hasta el ejemplo más vital
y contradictorio de unos ramajes desprovistos de energía (Figura 3 y Figura 4),
el autor narra al respecto: “Había en esa historia de los huesos un potencial que
me interesaba. […] Hallo en la cuestión un tanto idealizada del poeta romántico,
un medio para investigar cómo se representa el retrato” (Ortiz, 2009).
La serie constituye una búsqueda de resquicios vitales. Con Vida cultural
(2008-2009) (Figura 5), nos retrotrae al campo de concentración donde Olivier
Messiaen estrena, el 15 de enero de 1941, El cuarteto para el fin de los tiempos.
Siendo la reja metáfora del encarcelamiento, no se invita al receptor “a ver el
dibujo ni a recordar la obra de Messiaen sino a pensar en una música cautiva”
(Díaz Urmeneta, 2009). También se invoca al “Método de composición de doce
sonidos” (1923) de Arnold Schoenberg, con Estilo e idea — método de los 12 sonidos (2008) (Figura 6), que buscaba reflejar la emoción inenarrable de la intrasensorialidad como expresa el crítico musical Alex Ross: “[…] el camino que
emprendió [Schoenberg] no era intelectual. Era emocional. Una emoción diferente. No tenía que ver con la alegría ni la efusión romántica, sino con la rabia,
la violencia, el dolor profundo. Y con esos sonidos que fluyen, aquí y allá, como
colores en un óleo” (Jorge, 2010).
El artista persigue lo emblemático y lo enigmático a través de iconos culturales cargados de significación. De aquí, surge la serie La escena y el solar donde
aborda la fundación de la ciudad de Roma, con la referencia a la poesía de Alceo
de Mitilene y al libro de Joséph Rykwert La idea de ciudad: Antropología de la forma urbana en Roma, Italia y el Mundo Antiguo (2002). Como en la serie anterior,
el dibujo es el elemento central de un elaborado proceso. Mundus (Figura 7 y
Figura 8) toma como elemento central el pozo, lugar de ofrendas para asegurar
la protección de los dioses. A modo de ritual de representación conforma toda
una escenografía que, mediante elipsis y estilizaciones, recrea lugares — casa,
plano, escenario, según los casos. Pereñíguez argumenta:
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Todos estos lugares están marcados por su condición equívoca: aquellas ideas, valores o significados que en su día les dieron forma se han esfumado, no dejando más
que un cuerpo vacío. […] La escena y el solar aparecen así como entidades análogas
donde todo está por hacer, por suceder, ya sea en el plano de la representación o en el
de realidad. Dos planos que en estos dibujos juegan a confundirse permanentemente.
(Pereñíguez, 2011)

2. El dibujo: procesos y contextos

Pereñíguez busca en lo más hondo de los resquicios del alma humana. La reflexión prudente, comedida, moderada, en la que se introduce el artista, sobre el
hábito de trabajo en su taller o sus referentes culturales es la que nos representa
en sus dibujos. Por medio de composiciones y modelos reales (maquetas), construidos o encontrados, intenta exponernos confidencias y extrañezas como facultades propias de los objetos y de sus relaciones. A través de estos modelos trata de
asumir lo fundamental de determinados sucesos de la cultura para enmarcarlos
como realidades visuales y materiales, escogidos de textos literarios, retóricos o
documentales. Este proceso se ve reflejado en parte en el resultado donde el dibujo, conjuntamente con los referentes utilizados que el espectador vislumbra,
provoca incertidumbre al no desvelar el enigma que genera ni su independencia.
El producto final es cuidado y pulcro donde en ocasiones se dibuja con palabras
sin la necesidad de materiales por ese valor testimonial que hemos mencionado.
El enigma que nos plantea se deriva de la memoria, de querer olvidar la muerte
del ser como ente, y donde pequeñas piezas, construcciones que nos acercan o
nos separan del abismo, nos revelan el mundo, el espacio que habitamos.
Pereñíguez utiliza el dibujo como testimonio de una realidad creada, y señala al respecto:
Antes la ilusión radicaba en el propio dibujo como forma de representación, como algo
que tú puedes alterar a voluntad y en el que puedes hacer que algo que es duro parezca
blando. Pero tenía mucho interés en reconstruir las cosas primero, y que el dibujo se
presentara como un documento de lo que ha sucedido en el estudio. (Ortiz, 2009)

De hecho, el dibujo se presenta como la última fase de ese íntimo y personal
proceso creativo que realiza el artista y que define como: “Mis dibujos persisten en el engaño, en la escenificación. Porque el dibujo, a la vez que muestra
el proceso de las maquetas y modelos lo vela, lo deja en una especie de limbo”
(Ramos, 2011).
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Así, el dibujo nos ofrece la configuración animista del objeto a través del ser, ya
sea en su concepción inicial, en el instante mutable o en su hipotético desenlace.
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Figura 7 ∙ José Miguel Pereñíguez, Mundus III/1, 2010. Tiza,
carbón y lápiz conté sobre cartón. 60 x 85 cm. Fuentes: Galería
Rafael Ortíz, Sevilla.
Figura 8 ∙ José Miguel Pereñíguez, Mundus II, 3, 2010. Tiza,
carbón y lápiz conté sobre cartón. 75 x 105 cm. Fuentes:
Galería Rafael Ortíz, Sevilla.

La posible narración contenida en sus imágenes cede ante el relato de la génesis, consideración y estatus de la imagen –esto hace de ellas, por paradójico que parezca, herméticas. No se dan, quedan como enigmas pero nos atrapan porque no percibimos vacío sino algo suspendido y latente y que no se termina de averiguar, irresoluble a veces,
pero que nos retiene. Tal vez sea eso, la inefabilidad (la imposibilidad de decir lo que
no se puede explicar), algo consustancial a la obra de arte y por eso Pereñíguez haga
por perpetuar esa condición en sus obras (Rueda, 2012).

Para el artista “Inevitablemente, el ánima que habita el corazón de esta floresta es la del propio dibujo entendido como disciplina, como tema: genio del
lugar originario donde las imágenes suceden” (Pereñíguez, 2012).
Conclusiones

Nuestras conclusiones destacan como constante los necesarios referentes históricos y culturales –para iniciar un proyecto– y subrayan que el valor de la serie
no reside en el acabado del dibujo sino en las relaciones narrativas que emanan del conjunto. La aportación al dibujo, por parte de Pereñíguez, reside en
su modo de construirlo, mediante una amalgama combinatoria entre agudezas
visuales y procedimentales, cobijadas bajo la inapreciable síntesis que propone
el artista: un mundo en continua transición, donde el instante se convierte en
el centro neurálgico del cambio, que pone en duda la manera de mostrar y el
modo que tenemos de percibir. El reto para el espectador consiste en establecer
conexiones que animen a desvelar lo que se localiza entre lo inmutable y lo que
está a punto de suceder, porque el dibujo en sí mismo no es algo definitivo.
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Este instruido y erudito ejercicio de recuperación y recreación de sucesos y
signos de la cultura occidental que se muestra en las imágenes, regenera, reconstruye y evoca lo que es la realidad y no una interpretación. Son espacios en los
que impera el silencio, el suspense, el enigma. Juan Francisco Rueda, comisario y
crítico de arte, expone algunas sensaciones que se producen ante las obras:
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Resumo: O artigo apresenta um estudo acer-

Abstract: The paper presents a study about the

ca do trabalho realizado por Gabriel Villela,
um dos mais importantes diretores do teatro brasileiro contemporâneo, no “Romeu e
Julieta” do grupo Galpão (Brasil – 1992),uma
referência entre as encenações brasileiras de
Shakespeare de todos os tempos. Por meio
da análise do espetáculo, de críticas, entrevistas e do diário de montagem, são perscrutados três aspectos da montagem: o texto
como conteúdo compreensível e material
sonoro, a participação de um dramaturg e o
empréstimo de artes exteriores ao teatro.
Palavras chave: Gabriel Villela / Shakespeare
/ dramaturgia clássica / teatro contemporâneo.

work developed by Gabriel Villela, one of the most
important directors of contemporary Brazilian
theater, in ‘Romeo and Juliet’, with Galpão Group
(Brazil – 1992 ), a reference between Shakespeare's
Brazilian performances of all time. Through the
analysis of the spectacle, criticism and interviews,
are explored three aspects of the work: the text as
understandable content and sound material, the
participation of a dramaturg and lending outside
the theater arts.
Keywords: Gabriel Villela / Shakespeare / classic
dramaturgy / contemporary theater.
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Introdução

Em um tempo em que ainda se ouvem ecos do brado proferido pelo teatro contemporâneo contra a dramaturgia clássica – como se a cena de vanguarda, a
partir do chamado Teatro Pós-Dramático, não pudesse admitir fábulas, muito
menos clássicas -, um dos diretores teatrais brasileiros mais importantes, para
contradizer tal tendência, é Gabriel Villela, que assina a direção de cinco montagens de textos de William Shakespeare, entre os quais o espetáculo "Romeu
e Julieta" (Grupo Galpão, Brasil, 1992), considerado referência entre encenações de textos do Bardo não só no Brasil, como na cena internacional, tendo
realizado duas temporadas no Shakespeare's Globe Theatre (Cabral, 2012), na
Inglaterra, além de apresentações nos Estados Unidos, outros países da Europa
e América Latina.
Natural de Carmo do Rio Claro, pequena cidade do estado de Minas Gerais,
com pouco mais de 20 mil habitantes, Antonio Gabriel Santana Villela, nascido em 1958, é diretor, cenógrafo e figurinista. Formou-se na Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA / USP), mas a sofisticação da maior capital brasileira e de uma das mais importantes universidades do país não o fez esquecer a simplicidade poética do interior mineiro, sendo
o imaginário brasileiro a principal fonte de que bebe sua teatralidade, vigorosa,
barroca e popular (Figura 1).
O trabalho de Gabriel Villela, foco deste estudo, ilumina, no campo teórico,
a problemalização de um novo vínculo estabelecido entre texto e cena, em um
cruzamento entre as perspectivas do alemão Hans-Thies Lehmann e do francês
Jean-Pierre Sarrazac.
1. Contexto da criação: a crise entre o texto e a cena

O espetáculo "Romeu e Julieta", criado pelo grupo Galpão com a direção de
Gabriel Villela, estreou em 1992, sete anos antes de Hans-Thies Lehmann lançar seu Teatro Pós-Dramático, livro em que discorre sobre a relação entre texto e
cena, sob a perspectiva de uma tensão crescente, sobretudo a partir de 1970. O
teórico alemão parte da hipótese de que
ocorreu uma profunda ruptura no modo de pensar e fazer teatro. Algo que já estava anunciado pelas vanguardas modernistas do começo do século XX – a valorização da autonomia
da cena e a recusa a qualquer tipo de “textocentrismo” – se desenvolve mais radicalmente,
a ponto de assumir um sentido modelar como contraponto da arte do processo de totalização da indústria cultural. Desse modo, a tendência “pós-dramática” seria uma novidade
histórica não apenas por razões formais, mas também pela negação estética dos padrões de
percepção dominantes na sociedade midiática (Carvalho apud Lehmann, 2007:7)

2. O texto como conteúdo compreensível e material sonoro

A teatralidade da montagem – o que Villela propõe à cena e o que conquistam
os atores – leva em consideração o texto tanto como conteúdo compreensível
quanto como material sonoro. O conteúdo compreensível – com um caráter de
“tragédia da precipitação”, em que as personagens agem por impulso e atravessadas por um risco constante – no campo simbólico da cena, corresponde,
sobretudo, ao uso de pernas de pau. Eduardo Moreira, ator que interpreta
Romeu e um dos fundadores do Galpão, afirma que “a perna de pau dá muito
bem essa ideia de falta de equilíbrio. Você está lá em cima, mas pode cair a
qualquer momento”, afirma em entrevista publicada no site do jornal brasileiro
Estadão, em 20 de abril de 2012. Villela instaurou o desequilíbrio em todo o processo de montagem, não só em cima das pernas de pau, como atravessando,
em exercícios frequentes, uma trave de madeira, a um metro e meio do chão,
enquanto se pronunciavam as falas.
O perigo da queda iminente conferiu ao texto uma qualidade que dialogava
com o texto também como material sonoro, na medida em que essa ideia de
precipitação, no espetáculo, é construída também a partir da escolha da tradução de Onestaldo Pennaforte, que, primando pelo rigor com as rimas e tamanho dos versos, consegue estabelecer a velocidade e a pulsação adequadas à

701
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

À sombra de Lehmann, a discussão corre o risco de enveredar para argumentos dicotômicos – o texto ou a cena -, mas, voltando-nos à prática, montagens marcantes da história recente do teatro ocidental parecem, a contragosto
do teórico alemão, afirmar que, entre o texto e a cena, não houve uma rescisão,
mas a descoberta de novos caminhos de diálogo.
Especificamente a dramaturgia clássica ainda é o material de que partem
grandes espetáculos da cena contemporânea, tendência da qual é testemunha
o sucesso – de crítica e público – do "Romeu e Julieta" do grupo Galpão, espetáculo a que nos remetemos aqui. Com sede em Belo Horizonte (Minas Gerais),
essa importante companhia brasileira volta-se, há mais de trinta anos, à tradição do teatro popular e de rua. É da experiência dessa montagem, perscrutando
procedimentos usados no processo de criação e o resultado artístico, que esse
estudo parte para mapear o trabalho de Gabriel Villela no contorno de um novo
possível lugar da dramaturgia clássica na cena contemporânea.
A análise será balizada por três aspectos identificados na montagem:
· o texto como conteúdo compreensível e material sonoro;
· a participação de um dramaturg;
· o empréstimo de artes exteriores ao teatro.
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fala. Cacá Brandão, dramaturgista do espetáculo e autor de seu diário de montagem, registra que
A virtuosidade exigida ao corpo dos atores equivale à virtuosidade retórica e confere
ao texto a pronúncia acrobática e vibrante com que as palavras da clássica tradução de
Pennaforte se convertem em ação, para explodir junto à plateia, acrescidas de um sentido
não racional, vivo e imprevisto (Brandão, 2003: 96).
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3. A figura do dramaturg

Para Pavis (1999:177), "o emprego técnico moderno do termo Dramaturg
designa atualmente 'o conselheiro literário e teatral agregado a uma companhia teatral, a um encenador e ou responsável pela preparação de um espetáculo'” (Quadros, 2007:11). Foi para essa função que Villela convidou Carlos
Antônio Leite Brandão, Cacá Brandão: sua marca na encenação começa já no
trabalho de mesa, quando oferece, a toda equipe, extensivos estudos acerca de
Shakespeare e sua era, história da arte, maneirismo e barroco (que influenciariam a montagem), e se desenvolve, ao longo do processo, não só no delicado
processo de adaptação do texto à rua, como em aspectos relacionados à interpretação dos atores.
A adaptação do texto tem duas frentes: a condensação do texto dramático,
que deveria ser cortada em cerca de 50%, para que a encenação durasse, em
média, noventa minutos, e a criação do texto para um narrador.
Como critério inicial, através do qual cortei um terço da peça, procurei preservar no texto
o essencial do trágico e do cômico e o que se adequava às intenções cênicas de Gabriel.
Apoiava-me nos comentadores da peça, na intuição daquilo que conhecia do diretor e na
árdua tentativa de enxergar o que tinha força no texto para funcionar como “pré-texto”
capaz de inspirar o diretor e o elenco (Brandão, 2003:102).

Quanto à criação desse narrador, Villela desenhou um Shakespeare do sertão, que, muitas vezes lembrando ao público de que se trata de uma representação, faz emergir um tom de metalinguagem, como o que acontece quando ele diz:
“Convido-vos a transformar esta praça no salão de festa dos Capuleto”. É ele quem
costura a peça, suprimindo, com uma postura de contador de histórias, lacunas
relativas a partes do texto eliminadas e à redução do número de personagens.
Essa figura remete, em algum grau, à rapsódia, conceito desenvolvido por
Sarrazac em O futuro do drama que “corresponde ao gesto do rapsodo, do
‘autor-rapsodo’, que, no sentido etimológico literal – rhaptein significa ‘costurar’ – ‘costura ou ajusta cânticos’” (Sarrazac, 2012:152), conferindo à obra a
estrutura de uma montagem dinâmica.
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Figura 1 ∙ Cena do espetáculo “Romeu e Julieta”,
com o grupo Galpão, dirigido por Gabriel Villela,
no Shakespeare’s Globe Theatre, na Inglaterra. 2012.
Fonte: www.grupogalpao.com.br/?p=1085.
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4. Empréstimo de artes exteriores

O que favorece essa pulsão rapsódica da forma dramática, para Sarrazac, é a
incorporação de artes exteriores. No trabalho de Villela, é evidente a intervenção de duas outras naturezas artísticas: o circo e a literatura não-dramática.
A arte circense, de que o espetáculo herda todo o trabalho com o desiquilíbrio
– tão caro à montagem –, é também o que enquadra a obra, com muita potência,
como teatro de rua, restituindo o caráter popular com que Shakespeare concebeu o texto e estabelecendo um contato direto com o público.
Da literatura, o processo pinça duas influências: a linguagem de Guimarães
Rosa, cujo ritmo e musicalidade são agregados à fala do narrador, e sonetos de
Shakespeare, que também são evocados na concepção desse discurso.
É nesse ambiente popular, em que a influência de Guimarães Rosa se
imbrica com a linguagem circense, que caracterizações grotescas, como os
peitos enormes da Ama e maquiagens fortes, convivem com elementos oriundos da religiosidade popular: “na festa de Julieta, no seu casamento ou no seu
funeral, os personagens usavam folhas de comigo-ninguém-pode, espada de
São Jorge, arruda e outras plantas mágicas com as quais eles faziam menção de
estar se benzendo” (Lopes, 2010:164).
Vê-se, então, traduzida na cena a riqueza simbólica de muitos elementos do
imaginário brasileiro, sobretudo da cultura popular do interior mineiro, que é
origem e constante ponto de revisitação de Villela.
Conclusão

O breve apontamento desses três aspectos – a abordagem do texto como conteúdo
compreensível e como material sonoro, a figura do dramaturg e o empréstimo de
artes exteriores – traz apenas alguns dos recortes pelos quais é possível abordar esse
novo lugar da dramaturgia clássica, sublinhando não a rescisão entre o texto e a
cena, mas o alargamento da noção de drama e das possibilidades de levá-lo à cena.
Mestre de Sarrazac, o teórico Bernard Dort (1995) acredita que
Uma concepção unitária do teatro, seja ela baseada no texto ou na cena, está em vias de
apagar-se. Ela deixa progressivamente espaço para a ideia de uma polifonia, e mesmo para
uma competição entre as artes irmãs que contribuem para o fazer teatral. [...] É a representação teatral como um jogo entre as práticas irredutíveis de um ao outro e, todavia, conjugadas como momento onde eles se confrontam e questionam, como combate mútuo no qual
o espectador é, no final das contas, o juiz (Dort apud Sarrazac, 2010).

A tendência é que essa polifonia – tão bem-vinda a uma criação em que confluam os trabalhos de um encenador, dos atores, do dramaturgo, do dramaturg

esta contemporaneidade como um valor em si, que se substitui pela antiga noção de “vanguarda”. [...] De sua parte, Lehmann invoca a “verdadeira contemporaneidade”: “a questão seria saber se a estética de certa prática teatral testemunha uma verdadeira contemporaneidade, ou se ela não perseguiria apenas antigos modelos com técnicas bem dominadas”
(Sarrazac, 2010)

Contudo, a relação polêmica entre a dramaturgia clássica e o teatro dos nossos
tempos, mais do que se reduzir a esses rótulos contemporâneos, aponta um dos
aspectos mais paradoxais do teatro: o convívio do que é eterno no texto com o que
é efêmero – e nunca reprodutível – da cena. Quer no terreno imperecível, quer no
fugaz, as cenas de Romeu e Julieta, a mais famosa história de amor da humanidade,
chegam aos leitores e espectadores da grande Londres, da romântica Verona ou da
pequena Carmo do Rio Claro, cidade-natal de Villela, porque há algo de universal
no legado de Shakespeare que o mantém vivo tanto na Inglaterra do século XVI,
quanto no interior mineiro do século XXI. Como disse Peter Brook, o Bardo é como
um carvão, cuja real qualidade só se contempla diante do fogo ateado pela cena.
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e dos tantos outros artistas que muitas vezes participam de um processo artístico – submeta-se à aprovação do século da experimentação, em um discurso
que se pauta em rótulos como “autenticamente contemporâneo”, “extremamente contemporâneo”, etc.. Tal perspectiva elege
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Resumo: Este texto apresenta alguns aspec-

Abstract: This paper presents some aspects of the

tos da formação do artista brasileiro Iberê
Camargo (1914-1994) tendo como tema a análise de algumas de suas obras produzidas na
Academia Lhote, em Paris, no final dos anos
1940. Trata-se de trabalhos executados dentro
de um contexto de formação, sob a orientação
de André Lhote, e que apresentam características importantes para a compreensão de suas
opções futuras. A divulgação desses trabalhos
pouco conhecidos permite o conhecimento
da metodologia de trabalho do artista e informam sobre sua prática em ateliê.
Palavras chave: Iberê Camargo / André Lhote
/ Metodologia de trabalho.

formation of the Brazilian artist Iberê Camargo
(1914-1994) and has as its theme the analysis
of some works produced in the Académie Lhote,
in Paris, in the late 1940s. Are works executed
within the context of training under the guidance of André Lhote, and which have important
features for understanding their futures options.
Disclosures of little known works allow the knowledge of the artist’s working method and report on
their practice in studio.
Keywords: Iberê Camargo / André Lhote / Working methodology.

O objetivo deste texto é apresentar determinados aspectos da constituição
da poética de Iberê Camargo (1914-1994), artista caracterizado pela constante
busca de aperfeiçoamento e qualificação de seus recursos de trabalho, com

[...] Lhote analyse ce qui, au long de la tradition, représente les invariants plastiques de la
peinture. Il essaye de distinguer dans la tradition même de la peinture les possibilités techniques et expressives de ces invariants, ayant comme but la compréhension de la logique sui-generis du langage développé par la peinture du XXe siècle. (Ferreira & Araújo, 1990, s/p)

Os textos de Lhote debruçam-se sobre aspectos teóricos, históricos e técnicos da arte, principalmente sobre a pintura. No “Traité sur le paysage”, por
exemplo, ele demonstra que a harmonia no uso das cores se faz por contrastes, propondo que seu uso se dê de forma hierarquizada, exemplificando através das obras de Velásquez e El Greco. Sintetizando esses aspectos técnicos e
históricos Ferreira e Araújo, no artigo citado, apresentam uma notável análise
e aportam importantes informações para o conhecimento da relevância dos
ensinamentos de André Lhote (e também de Fernand Léger) para a formação
de algumas gerações de artistas brasileiros. Concluindo essas breves considerações, sobre a didática e a metodologia de André Lhote, as autoras afirmam que:
L’un des éléments de base de l’esthétique de Lhote, c’est de traduire la perception émotive
extérieure selon la logique propre au langage plastique. Il faudrait ajouter, cependant que
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vistas a sua melhor expressão plástica. Marcado pela inquietação e pelo inconformismo, Iberê Camargo pautou a sua trajetória pela necessidade de dominar o métier de desenhista, pintor e gravador. Sua consagração com o Prêmio
de Viagem ao Estrangeiro, na Sessão de Pintura, no 52º Salão Nacional de BelasArtes – Divisão Moderna (1947) foi o ponto de partida de uma nova etapa da sua
formação na Europa, com visitas a museus e ateliês de artistas e a inscrição,
como aluno de pintura, na academia do pintor francês André Lhote (1885-1962).
A presença de Andre Lhote está intimamente ligada ao processo de formação
da arte moderna brasileira. Sua metodologia de ensino, baseada no domínio de
aspectos formais da composição e da cor, vieram ao encontro das expectativas e
necessidades de diversos artistas que foram seus alunos, inclusive Iberê Camargo.
Andre Lhote percorreu os principais movimentos artísticos da primeira
metade do século XX, tendo sucessivamente passado pelo fauvismo, pelo
expressionismo e pelo cubismo. Sua pesquisa como artista se desenvolveu nas
questões da representação, do papel da cor, da composiçao na superficie plana
e da profundidade dada a essa superfície. Suas publicações técnicas tornaram-se referencia obrigatória para muitos artistas, dentre as quais destacamos o
“Traité sur le Paysage” (1939) e o “Traité sur la Figure” (1950), ambas reeditadas conjuntamente em 1958. Sobre esta edição, escreveram Gloria Ferreira e
Inês de Araújo que:
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pour cet artiste, au-delà de cette opération se cachent les lois qui régissent l’harmonie du
monde. Pour lui l’intelligence plastique serait l’équilibre entre les élans du coeur et le poids
de la connaissance. (Ferreira & Araújo, 1990, s/p)
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Os conhecimentos teóricos e técnicos de Lhote lhe permitiram uma notável
atividade como professor, inicialmente em escolas de arte e, a partir de 1925,
na “Académie André Lhote” (situada no 18, rue d'Odessa, próximo da Gare
de Montparnasse), onde ele acolheu inúmeros artistas e fotógrafos, conforme
podemos constatar pelas informações disponíveis no site dedicado ao artista
Parmi les peintres qui ont fréquenté l'académie d'André Lhote, (actuellement environ 1200
artistes sont répertoriés) quelques noms: Tamara de Lempicka en 1920, Hans Hartung et Anna
Bergman en 1929, Tarsila do Amaral en 1922, Wu Guanzhong en 1947, Aurélie Nemours en
1941, les peintres australiennes Anne Dangard, Grace Crowley et Dorritt Black en 1928, les
Égyptiens Effat Naghi et Mohamed Naghi dès les années 30, Ibere Camargo, Louise Bourgeois,
le Canadien Jean Philippe Dallaire, les Suédois Georg Pauli, Bengt Lindström, Pierrette Bloch,
le chanteur Serge Gainsbourg, l'écrivain Claude Simon, Gérard Vuillamy, les Américains
Emlen Etting, Joséphine Crawford. De nombreux photographes ont pratiqué l'art de la composition picturale auprès d'André Lhote, entre autres : Henri Cartier-Bresson, Dora Maar,
Rogi André, Florence Henri, William Klein. (André Lhote, s/d)

Dentre os artistas brasileiros que foram seus alunos, podemos citar Tarsila
do Amaral, Vicente do Rego Monteiro e Henrique Cavaleiro nos anos 1920 em
Paris e, nas décadas subsequentes, tanto em Paris quanto no Rio de Janeiro
(1952), além de Iberê Camargo, citamos Ione Saldanha, Genaro Dantas de
Carvalho, Inimá de Paula, Francisco Brennand, Frank Schaeffer, Alice Soares
e outros. A repercussão de seus ensinamentos, principalmente em Iberê
Camargo, é o assunto sobre o qual discorrerei na sequência.
Ensaiaremos aqui a análise de duas pinturas e de dois desenhos preparatórios, uma natureza-morta e uma figura, itens pertencentes ao acervo da
Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre). Além da mera curiosidade museal,
eles atestam a rigorosa e atenta formação de Iberê, que zeloso de sua importância para o conhecimento de sua obra, os preservou enquanto exemplos expressivos de sua trajetória. Os exercícios feitos na Academia Lhote são documentos
que indicam conquistas importantes, como a composição simétrica, a sintetização das formas e a economia das cores, que se desenvolverão plenamente nos
anos seguintes na carreira de Iberê.
Os trabalhos aqui apresentados, desenhos e pinturas, apontam cuidadosamente as formas, sua disposição na composição, as incidências de luz e sombra
e uso das cores, todos posteriormente aplicados na pintura. Mais do que meras
curiosidades museais, essas peças demonstram a aplicação e o cuidadoso
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Figura 1 ∙ Iberê Camargo. Sem título, c.1949. Lápis conté
sobre papel, 17,1×21 cm. Coleção Maria Coussirat Camargo
– Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre (RS).
Fonte: www.acervodigital.iberecamargo.org.br/D0073/
Figura 2 ∙ Iberê Camargo. Sem título, 1949. Óleo sobre tela,
37,5×45,5 cm. Coleção Maria Coussirat Camargo – Fundação
Iberê Camargo, Porto Alegre (RS). Fonte: www.acervodigital.
iberecamargo.org.br/P051/
Figura 3 ∙ Iberê Camargo. Sem título, 1949. Lápis conté
sobre papel, 27×18,5 cm. Coleção Maria Coussirat Camargo
– Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre (RS).
Fonte: www.acervodigital.iberecamargo.org.br/D1438/
Figura 4 ∙ Iberê Camargo. Sem título, 1949. Óleo sobre tela,
46×38 cm. Coleção Maria Coussirat Camargo – Fundação
Iberê Camargo, Porto Alegre (RS). Fonte: www.acervodigital.
iberecamargo.org.br/P149/
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exercício do fazer artístico e apontam para conquistas importantes que se
desenvolverão nos anos seguintes: a composição simétrica, a sintetização das
formas e a economia das cores.
A mesa com frutas se desenvolve, em termos de forma, a partir do desenho
preparatório D0073 (Figura 1). Trata-se de um mesmo princípio e seu desenvolvimento, que parte da apreensão do real (do modelo) e de sua subsequente
simplificação, com o domínio da forma como meio expressivo, não mais subordinada somente a representação. A pintura (P051) resultante (Figura 2) é a conquista do que foi cuidadosamente ensaiado, isto é, a par do rigor compositivo
e da atenta distribuição de luzes, ele alcança finalmente a conformação pictórica, com cores rebaixadas na maior parte da tela e pequenos toques de cor pura
em três momentos: nas duas frutas (amarelo e vermelho) e no triângulo verde
acima da fruteira. O resultado, independente da sua qualidade final (pois se
trata de um exercício), é verdadeiramente notável, tanto pelo rigor da sua estruturação (resultado do desenho prévio) assim como pela economia cromática.
Esse exercício foi produzido na véspera do período no qual Iberê abre mão,
quase que totalmente, das paisagens como meio de expressão. A sua pintura
de naturezas-mortas não expressa qualquer interesse em produzir obras “agradáveis” ou comercialmente viáveis. Conforme afirmação de Maria Alice Millet
(2012) suas naturezas-mortas revelam a dialética que ha entre o sensorial e o intelectual em sua prática artística. Efetivando-se como o gênero de eleição, a natureza-morta lhe possibilitará, dos anos 1950 até os anos 1980, o exercício pleno de
sua capacidade criadora, com formas que abdicam dos significados per si e enfatizam a materialidade e a construção de um espaço puramente pictórico.
Nas naturezas-mortas Iberê parte da apropriação literal das formas do
mundo real – frutas, mesas, cadeiras, objetos etc. – e, no decorrer de sua trajetoria, esses objetos vão lentamente tomando autonomia com relação as suas origens, tornando-se formas expressivas independentes – como os carretéis que
lhe darão fama –, permitindo a livre expressão de sua força criativa.
No desenho D1438 (Figura 3), assim como já observamos nas peças de formação D0073 e P051 (Figura 1 e Figura 2), a intencionalidade e o rigor são notáveis. O cuidado com a construção do corpo humano está visível no recurso à
geometrização das formas, dedicando-se à compreensão de sua estrutura e
abdicando da preocupação com a perfeição da forma exterior. A par disso o
desenho traz ainda a cuidadosa planificação prévia dos recursos pictóricos a
serem utilizados, seguindo a orientação dos postulados de Lhote na escolha e
na aplicação das cores. O resultado é a pintura P149 (Figura 4) que traz os princípios da lógica construtiva das pinturas do século XIX a par das conquistas
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expressivas da pintura moderna, com reverberações do Cubismo e do Fovismo.
A figura humana ficou fora do protagonismo na pintura de Iberê por um
longo período. Como tema e forma expressiva ela retornará, com todo o seu
vigor, somente nos anos 1980. Muito se escreveu sobre o “retorno à figuração”
em Iberê mas “[...] não entendemos como um retorno, pois ele efetivamente
jamais abandonou a figura, fosse humana ou objeto.” (Gomes, 2015: p.94). Não
há um retorno, mas uma retomada, pois a ênfase nas figuras denota a atualização do seu repertório, desta feita como a retomada das questões inerentes à
sua época. Com a emergência das questões sociais nos anos 1980 e também do
ponto de vista da dinâmica da arte do período, percebemos que essa retomada
se dá justamente na época do chamado “retorno à pintura”. Sua atividade nesse
momento se dá como uma espécie de crítica as facilidades aparentes do ofício
da arte, uma análise rigorosa e contundente da produção de obras visando o
mercado e o sistema legitimador de curadores e grandes eventos.
Suas obras desse período alcançam uma contundência e expressividade
ainda hoje inalcançadas na arte brasileira, vide as séries dos Manequins, das
Fantasmagorias e dos Ciclistas. Suas formas esquemáticas e sintéticas são,
evidentemente, o resultado de seu aprendizado, nos desenhos de modelo no
Instituto de Belas Artes, no Grupo Guignard, na Itália e, evidentemente, na
Academia Lhote. A par da sua complexidade psicológica e ética, elas são representações de estados de alma, verdadeiras personagens de uma comédia trágica. É uma pintura de síntese formal e temática, resultado de uma longa evolução estilística resultando em obras de intensidade e profundidade excepcionais.
A obra de Iberê Camargo é a cabal demonstração de que ele não esteve,
durante toda a sua carreira, à procura de um símile do mundo. Ao contrário,
sua habilidade lhe permitiu partir da cópia do real em busca das formas que,
sem imitar esse mesmo real, vão lhe permitir uma síntese do mundo sem submissão à facilidade e ao conforto das soluções formais bem-sucedidas. Uma
trajetória na qual a preponderância é a da busca incessante de recursos que
lhe possibilitem a melhor expressão, aqueles mais aptos aos seus meios e
mais adequados aos seus fins.
Sua concepção rigorosa da pintura (da profissão de artista) como uma atividade que exige o constante aperfeiçoamento e domínio dos meios, levou-o a manter-se em constante estado de principiante, aprendendo a cada dia,
a cada nova obra, a cada novo desafio. Sua formação brasileira, inicialmente
no Rio Grande do Sul (inicialmente em Santa Maria e, após, no Instituto de
Belas Artes, em Porto Alegre) não o satisfizeram. Sua mudança para o Rio de
Janeiro se dá no sentido de buscar um campo de atuação mais amplo para suas
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ambições mas, também, a busca de novos caminhos e aprendizados, o que ele
fará junto a Alberto da Veiga Guignard (1896-1962).
O Prêmio de Viagem ao Exterior lhe trará a possibilidade de amplificar esse
aprendizado, o que ele efetivamente o fará na Itália e na França. As experiências e
aprendizados deixarão profundas marcas na sua carreira e, ao encerrarmos esse
breve comentário sobre um período de sua formação, lhe passamos a palavra:
Hoje, decorridos vinte anos, posso afirmar que minha experiência na Academia Lhote foi
a mais proveitosa na minha formação de pintor. Encontrei aí a certeza das minhas intuições.[...] Lhote, como nenhum outro, fez-me ver as identidades na solução de cor, de valor,
de ritmo, enfim, de todos os elementos da linguagem pictórica no mundo da pintura, que
abrange todas as épocas. Não se creia, entretanto, que esta visão conduza ao ecletismo. Minha
permanência na Academia, embora não tenha sido prolongada, foi suficiente para me dar
profunda consciência dos verdadeiros valores da pintura. Pude estudá-la de maneira lúcida,
dentro de uma diretriz até então impossível, [...] posso deter-me diante de um quadro-negro,
dependurado à parede, onde Lhote escrevera: 'Je suis fatigué de dire, que les anciens maîtres
n’ont jamais pensé à faire une femme nue, mais faire un tableau' [estou cansado de dizer que
os mestres antigos nunca pensaram em pintar uma mulher nua, mas em pintar um quadro].
Esta frase, que era princípio normativo da Academia, separava de maneira incisiva a arte da
natureza. Nesta, aprendia-se a lógica da sua construção. Seu tratado de anatomia é a geometria. (Camargo, 2009: 131)
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Resumen: El presente trabajo reflexiona, a tra-

Abstract: This work reflects design experiences

vés del análisis conceptual, metodológico y formal, de los proyectos y/o experiencias realizados por el profesor y artista Antonio Collados
Alcaide, de Granada, experiencias de diseño y
construcción de comunidades de aprendizaje
autogestionado. En los que activa la participación, investigación, formación y la intervención artística mediante la conformación de un
proyecto pedagógico y relacional teniendo en
cuenta los ejes de la educación, las políticas
del espacio y el trabajo con redes culturales y
sociales locales, a partir de la experiencia desarrollada dentro del marco de “Aulabierta” y
continuada con el proyecto “Transductores”.
Palabras clave: arte / activismo / auto-educación / pedagogías colectivas.

and construction of self-manages learning communities through a conceptual, methodological
and formal analysisof projects and/or experiencies made by Antonio Collados Alcaide, an
artist and a teacher from Granada. He activates
participation, research, training and artistic intervention by a pedagogical and relational Project considering the core idea of Education, the
space policy and the work with local cultural and
social networks, based on the experience within
“Aulaabierta” framework and continued in the
“Transductores” project.
Keywords: art / activism / self-education / collective pedagogy.
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Introducción

En este intento de desafiar, explorar o borrar las fronteras y jerarquías que
definen tradicionalmente la cultura, este artículo analiza dos proyectos clave
de Antonio Collados, realizados desde y hacia el trabajo educativo en alza en
diversos campos y discursos, entre ellos el de la producción cultural donde el
llamado “giro educativo” es cada vez más complejo (Collados, 2011).
Un arte con carácter activista y voluntad desafiante que ya en su día asumieron estas formas culturales respecto a las políticas de dominación y a las
instituciones que las representaban y que en la actualidad son replanteadas por
Antonio Collados a través de pedagogías colectivas y experiencias de autoeducación. Según Nina Felshin (2001: 73), hablaríamos de la creación de formas de
trabajo híbridas entre el mundo del arte, el activismo político y la organización
comunitaria. Estas formas culturales y activistas:
Catalizaron los impulsos estéticos, sociopolíticos y tecnológicos, en un intento de desafiar,
explorar o borrar las fronteras y las jerarquías que definen tradicionalmente la cultura tal
y como ésta es representada desde el poder (Felshin, 2001: 74).

El primer apartado teoriza sobre los puntos clave del trabajo de Antonio
Collados para entender la lógica de sus intervenciones, describiendo y estudiando el enfoque de estas prácticas. El segundo y tercero analizan las pedagogías colectivas y experiencias de autoeducación como un elemento integral
dentro de dos de sus proyectos: Aulabierta y Transductores (Collados, 2010;
2012; 2015).
1. Laboratorio artístico socio-político y pedagógico. El conflicto como
espacio de negociación y coproducción

En el complejo contexto educativo, social y político actual, Antonio Collados
junto a Javier Rodrigo, investiga Pedagogías colectivas y experiencias de
autoeducación, como alternativa a propuestas curriculares actuales, (Efland,
Freedman & Sthur, 2003). Trata de promover una educación horizontal
basada en la pedagogía de la pregunta, más que en la de la respuesta, que respete los saberes del educando y que no anule la necesaria confrontación entre
el espectador y la obra, que no anule el poder subversivo de la obra. La pedagogía no puede invalidar las posibilidades del arte como agente transformador, sino que debe potenciarlo.
Collados plantea, una doble necesidad, la de buscar otras formas de construcción de subjetividad, de producción de conocimiento y de formulación de

Cuando el artista diseña el programa así como el trabajo de arte —o debería yo decir
cuando las estrategias artísticas se unifican con los eventos educacionales—, tenemos una
nueva manera de pensar acerca del propósito del trabajo. El proceso que involucra todas
estas actividades necesita ser reconocido como la parte central del trabajo del arte. No
sólo estamos hablando acerca de un producto final del cual todo lo demás es preliminar.
Entender al artista mismo como vocero público es un tipo de rol muy diferente. (Mary Jane
Jacob, apud Lacy, 1995)

Collados realiza una revisión radical del sentido político de la educación en
las universidades libres, articuladas bajo los parámetros del autoeducación o
la autoformación, revisión que se hace en la experiencia Aulabierta (Granada,
2004) y seguidamente en Tranductores (Internacional/Nacional, 20011)
1.1 Metodología

Para llevar a cabo Aulabierta, Collados utiliza metodologías participativas de
trabajo contextual, en forma de cursos de extensión universitaria, encuentros
profesionales, seminarios, talleres participativos, etc. Las necesidades que surgen durante el proceso de construcción son transformadas en oportunidades
para desarrollar alguna actividad formativa a propósito de ellas, un ejemplo de
ello se experimenta en el contexto de Aulabierta, convirtiendo el desmontaje de
un edificio industrial en un curso de seguridad y salud, cursos de construcción
con una parte de prácticas que consiste en desmontar el edificio. Actividades
que han sido reconocidas con créditos curriculares (Figura 1).
Aulabierta, sienta el precedente metodológico y da continuidad al proyecto
multidisciplinar Transductores, proyecto cultural que investiga y activa iniciativas en las que se articulan de manera flexible las prácticas artísticas, la intervención política y la educación, a partir de la acción de colectivos y grupos interdisciplinares. Estas experiencias o pedagogías colectivas, donde se abordan
problemas sociales específicos.
Por otra parte, desde la pedagogía, el autor también aborda el trabajo de las
políticas que operan en relación con el espacio, lo que conlleva la configuración
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un programa político y pedagógico; y la de resituar la importancia de la educación ligada a los movimientos sociales, la producción cultural crítica y los nuevos modos de construcción de lo público que van más allá de este denominado
giro educativo. Sin olvidar que hablar de educación es hablar de un programa
político, con sus discursos, dispositivos y sistemas de legitimación. En segundo
lugar, opta por las pedagogías colectivas, el plural, como un elemento integral
dentro de un proyecto. Según Mary Jane Jacob:

716
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Figura 1 ∙ Edificio Aulabierta, proceso de de-conconstrucción
y contrución con materiales reciclados, en la Facultad de Bellas
Artes de Granada, (2006). Fuente: Aulabierta.
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Figura 2 ∙ Seminario Aulabierta, Facultad de Bellas Artes de
Granada, (2006). Fuente: Aulabierta.
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constante de unas políticas espaciales específicas, que implican el despliegue
de prácticas alternativas para un uso más integral, participativo e interdisciplinar del territorio a partir de la colaboración del urbanismo y la arquitectura con
otros campos del saber, como el arte, la pedagogía, la sociología, la etnografía,
la ecología o el trabajo comunitario. Lo que permite la interconexión entre disciplinas, instituciones y modos organizativos (Collados, 2011).
Entre estas prácticas experimentales podemos encontrar la creación y gestión de huertos urbanos participativos, la emergencia de espacios autoconstruidos para el aprendizaje entre estudiantes en la universidad, la realización
de investigaciones y diagnósticos participativos con comunidades locales. Las
experiencias de trabajo en estos laboratorios pedagógicos, se fundamentan en
usar herramientas de la Investigación-Acción-Participativa y la Investigación
Basada en Estudio de Casos.
2. Comunidad autogestionada de aprendizaje: Aulabierta

Collados define su primer proyecto, Aulabierta (Granada, 2004) como una experiencia de diseño y construcción de una comunidad de aprendizaje autogestionada dentro de la Universidad de Granada, por sus propios estudiantes, es un
espacio abierto que trata de constituir una comunidad activa en la investigación
y producción de conocimiento, retomando el carácter social de éste como algo
colectivamente construido. Los estudiantes llevan a cabo la autoconstrucción
de una infraestructura de uso público y académico, es un proyecto ideado, diseñado y construido por ellos . Las prácticas están centradas en entender el formato de la colaboración (Kester, 2004) y enfatizando el contexto como punto de
partida y meta (Ardanne, 2006), entendiendo éste como lugar de producción y
generación de relaciones sociales (Cleveland, 2002)
La experiencia Aulabierta surge como reacción hacia condicionantes
propios de la Facultad de Bellas Artes de Granada, proyecto al que se unen,
Arquitectura, e Informática, entre otros (Figura 2). La ausencia de lugares para
el encuentro, de espacios para la creación complementarios a los programados
para la docencia reglada. Hace necesaria la construcción de un lugar, conectado
a la acción y el pensamiento contemporáneo e íntimamente ligado a determinados contextos a los que no debería ser ajeno: educativo, profesional, político
y geo-social, proyecto que se construye con la ayuda del arquitecto Santiago
Cirugeda (Figura 2)
Tras un primer seminario y la posibilidad de desmontar un edificio industrial, este se convierte en un acto tanto de responsabilidad ecológica como una
necesidad, ya que no se dispone de presupuesto para adquirir material. Y para
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Figura 3 ∙ Mapa conceptual de los grupos, organismos e
instituciones que participan en el proyecto Aulabierta. (2006).
Fuente: Aulabierta.
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ello se trabaja con Diputación de Granada, con VISOGSA, promotora de la
demolición, y con la Universidad de Granada, entre otros, (Figura 3).
Los objetivos que Collados persigue en este proyecto son: construir de
forma colectiva el aprendizaje, participando activa y críticamente en la
labor discente. Servir de conexión entre el mundo académico y la sociedad. E incentivar la autogestión y generación de proyectos que creen pensamiento crítico y solidario.
3. Laboratorio pedagógico y relacional: Transductores 1, 2, 3

Collados inicia Transductores (2008), como invitación del Centro José Guerrero
de Granada a construir un proyecto pedagógico y relacional que tiene en cuenta
los ejes de la educación, las políticas del espacio y el trabajo con redes culturales y sociales locales, a partir de la experiencia previa desarrollada dentro del
marco de Aulabierta. Trabajo sobre prácticas artísticas colaborativas y pedagogía cultural que derivaría en Transductores (Figura 4)
La intención de estos proyectos es extender y contemporaneizar las temáticas expuestas en el museo en contextos diversos de la ciudad, acompañadas
con acciones colaborativas y educativas innovadoras que entienden Aulabierta
como un multiplicador. Por ello usa las metodologías participativas de trabajo
contextual de esta, pero repensándolas dentro de los términos del proyecto. Ya
que no sólo archiva, también dinamiza, crea redes y experimenta pedagógicamente las prácticas internacionales y nacionales que, convertidas en casos de
estudio, se integrarían en el archivo y exposición del proyecto Transductores.
Con unas líneas de investigación e intentos de activación de iniciativas
colectivas que articulan las prácticas artísticas, abordando primero la escena
internacional (Transductores 1, 2011), y después la nacional (Transductores 2,
2012) para finalmente crear una plataforma interdisciplinar que realiza proyectos de investigación y mediación con tres ejes principales de interés: las pedagogías colectivas, las prácticas artísticas colaborativas y los modos de intervención en la esfera pública, (Transductores 3, 2015).
3.1 Principales ejes de trabajo que articulan Transductores

Transductores es un proyecto cultural transfronterizo y rizomático cuya estructura se articula en base a tres ejes principales de trabajo (Figura 5):
1. La construcción de un archivo relacional, que comporta el trabajo de recopilación, análisis y exposición de prácticas internacionales y nacionales.
2. Un proyecto pedagógico para dinamizar, articular y traducir el archivo
relacional. Un seminario universitario pedagogías culturales. Colaboración y
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Figura 4 ∙ Inauguración del e dificio Aulabierta, autogestionado
y autoconstruido con materiales reciclados en la Facultad
de Bellas Artes de Granada, (2006). Fuente: Aulabierta.

Figura 5 ∙ Transductores, principales ejes de trabajo.
Fuente: Transductores, 2011.
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El autor opta por la dinámica de generar un sociograma en grupo, obligando
a establecer una relación compleja con los proyectos, contradicciones y complejidades de la realidad, sin obviar que es la entrada al juego de las relaciones
de poder en los proyectos, en los que se cuestionan y analizan los vínculos de
poder y saber. (Foucault, 1976)
Conclusiones

Antonio Collados nos demuestra con su trabajo que las pedagogías colectivas
son proyectos con un gran potencial mediador entre la educación, el arte y el
activismo. El proceso de trabajo utilizado para activar estos espacios autogestionados nos demuestra el alcance de su propuesta, en la que el problema se
transforma en posibilidad. De ahí la importancia de incidir en este tipo de proyectos en los que el valor reside en su facultad de iniciar un proceso continuo
de crítica social y de comprometer a un público definido en un proceso de trabajo colaborativo vinculado directamente con narrativas locales y politizadas
(Blanco, 2005:192). Considerando la capacidad de la práctica artística como
una nueva forma de comunicación dirigida a los ciudadanos que rompe con las
experiencias tradicionalmente establecidas dentro de los marcos académicos y
museísticos, de nuevas formas de intervención en el espacio público que ponen
su acento en el proceso de trabajo, incorporando aspectos de reflexión y debate,
involucrando a algún ámbito de la población (asociaciones, grupos, colectivos, etc.). Por otra parte es importante destacar en los proyectos de Collados, la
capacidad autoinventiva y resolutiva del alumnado frente a problemas derivados de una práctica profesional real.
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aprendizaje en red. Un taller de formación profesorado Proyectos de trabajo
en cultura visual y pedagogía cultural y un seminario dialógico internacional
Negociaciones culturales.
3. Un proyecto de articulación y multiplicación, marcos relacionales de
actuación y nuevas redes: web (www.centroguerrero.org/transductores).
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Resumo: O presente artigo relaciona o tempo,

Abstract: This article relates the time, spaces and

os espaços e as tecnologias nas manifestações
artísticas a partir das criações de Vik Muniz.
A trajetória do artista será brevemente apresentada destacando os temas e as diferentes
técnicas que provocam o espectador a questionar sobre a reprodução da realidade e a importância da arte contemporânea como agente de transformação social e cultural. “Album
e Postcards from Nowhere” será analisado
como trabalho de decomposição e composição para suscitar a memória do fruidor.
Palavras chave: Vik Muniz / memória /
transformação.

technologies in art forms with the art creations
of Vik Muniz. The trajectory of the artist will be
presented briefly highlighting themes and different
techniques that enables the viewer to question reality reproduction and the importance of contemporary art as a social and cultural transformation
agent. “Album and Postcards from Nowhere” will
be analysed as a work of decomposition and composition to evoke the spectator’s memory.
Keywords: Vik Muniz / memory / processing.

Introdução

A arte sempre esteve presente na memória cultural do ser humano. Desde os
primórdios, com a arte rupestre até a arte contemporânea, os criadores sempre provocaram a sociedade com suas composições artísticas e os materiais
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Vik Muniz, um artista
provocador de
sentidos e valores
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utilizados por eles, como extensão da linguagem da obra.
A composição da obra desenvolve-se no tempo, espaço e tecnologia determinados pelo artista, inquietando fruidores, com suas diferentes linguagens e
em diferentes épocas. Exemplo do quadro mais famoso do mundo, pintura com
a técnica de sfumato desenvolvido por Leonardo da Vinci (1452-1519), Mona
Lisa está na memória de pessoas, independente de nacionalidade ou idade, que
visitaram ou não o Museu do Louvre, em Paris, onde está exposta. Mas, Mona
Lisa pode ser identificada em outros materiais como creme de amendoim e
geleia de morango, essa foi a linguagem utilizada por Vik Muniz para compor a
obra e provocar a memória do fruidor.
Vicente José de Oliveira Muniz, nascido em 1961, São Paulo, Brasil, conhecido
como Vik Muniz é fotógrafo, desenhista, pintor e gravador. Cursou publicidade
na Fundação Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo, Brasil. Iníciou seus trabalhos com esculturas, mas dedicou-se ao desenho e principalmente à fotografia.
Muniz produz imagens fotográficas com decomposição e composição, provocando o espectador a questionar sobre a reprodução da realidade. O artista
explora a partir da percepção visual utilizando materiais inusitados do cotidiano
como matérias primas. Dos materiais utilizados na culinária, aos diamantes, a
areia, a terra, aos descartados pela sociedade trazem questionamento social e
histórico convidando o fruidor a pensar e repensar sobre arte com olhar para
problemas educacionais, sociais e culturais.
Suas obras estão expostas em museus em vários países. Participou de inúmeras Bienais, Muniz desenvolve projetos sociais envolvendo arte e transformação social. A produção de documentário sobre o trabalho do artista com
catadores de lixo brasileiros foi indicado ao Oscar e ganhou o prêmio de Melhor
Filme no Festival de Sundance. Muniz foi nomeado Good Will Ambassador pela
UNESCO, em 2011. Com a ONG Spectaculu, o artista iniciou em 2013 a construção da Escola do Vidigal, no Rio de Janeiro, oferecendo a crianças a oportunidade de aprender arte e tecnologia.
A análise da obra de Vik Muniz, nessa pesquisa, tem como fundamento teórico nos estudos de Santaella (2007) e Dewey (2010), quanto à evolução da fotografia e o ato de expressão, respectivamente.
A exposição intitulada "Album and Postcards from Nowhere" será analisada
a partir de observações indiretas da autora nas exposições do artista realizadas em espaços culturais no Brasil. Outras criações do artista serão brevemente
destacadas relevando os temas e as diferentes técnicas que provocam o espectador a questionar sobre a reprodução da realidade e a importância da arte contemporânea como agente de transformação social e cultural.

[...] a foto se constitui em um objeto em si mesmo que tem sua própria materialidade e
ocupa seu lugar no mundo. Um lugar de muitos lugares, pois a fotografia é, por sua própria
natureza, reprodutível. Em virtude disso, enxames de fotos dos mais variados tamanhos
e espécies e nos mais variados lugares, interiores e exteriores, povoam o mundo e, além de
fazerem parte da realidade tanto quanto os objetos fotografados o fazem, as fotos tem um
poder multiplicador que os objetos não possuem. (Santaella, 2007:362)

No século XX, com o advento das tecnologias digitais, a fotografia na maioria das vezes, não formam mais o álbum de recordações como registro, mas são
arquivos que podem ser apagados em dispositivos móveis. Muitas pessoas não
a imprimem, consequentemente não tem a foto em um álbum de papel como
via-se no passado, perdendo, assim a dimensão de solenidade, porém a fotografia continua com “seu poder multiplicador”, atualmente na internet, passando
da intimidade para exposição coletiva.
Na criação do artista Vik Muniz, a fotografia é, geralmente, o ponto de partida,
o suporte para o desenvolvimento da obra e a apresentação da obra finalizada.
As fotografias de rostos de meninos filhos de operários das usinas açucareiras caribenhas, de celebridades, de catadores do lixão jardim Gramacho (RJ),
de várias cidades do mundo, entre outras são alguns exemplos de ponto de partida para diferentes exposições do criador. Desenvolvidas com materiais diferenciados e inusitados, não são condicionados a regras e limitações de escala,
com diferentes temas as obras de Muniz são geradoras de reflexões sobre um
olhar social e cultural.
Outra característica relevante nas obras de Muniz é a interação de pessoas,
que envolvidas direta ou indiretamente com os matérias-primas, participam da
transformação do material comum na construção da obra de arte.
Na área educacional, as obras de Muniz são apresentadas por educadores
para a reflexão do uso do comum e do descartável e a transformação para o criativo e provocador, inquietando os aprendizes (educadores e educandos) a educarem seus olhares sobre a arte como símbolo
Entre as obras de Vik Muniz destacamos “Pictures of Chocolate”(1997)
retratos recriados com chocolate derretido, “Pictures of Clouds” (2001) registros de nuvens artificiais feitas com a fumaça de um avião, “Best of Life”(1989)
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A invenção da fotografia mudou o curso da história da arte. A imagem real oferecida pela fotografia libertou a pintura da obsessão pela semelhança e surgiram diferentes movimentos da arte. Desde então os criadores inovam a cada
exposição com liberdade de expressão e novidades no meio artístico.
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728
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

Figura 1 ∙ Vik Muniz, “2 Years Old,” série Album, 2014,
250×177cm. Obra realizada em cima da foto do próprio
artista, aos dois anos de idade. Fonte: recurso em linha.

A transformação da memória

A exposição “Album e Postcards from Nowhere”, escolhida para essa pesquisa,
é formada por dez obras, sendo seis de 3m por 1,70m, e quatro menores, de 1,5m
por 2m, decompostas nas suas várias camadas para com fragmentos de fotos de
família e de cartões postais.
O criador utilizou de sua coleção de mais de 200.000 fotos de família, compradas em vários lugares do mundo e mais de 100.000 diversos cartões-postais.
O trabalho sobre tempo e espaço inquieta os visitantes para resgatar suas
memórias sobre decomposição de fotos antigas e a composição de imagens
reconhecidas pelo público ou figuras da memória do artista.
O artista, em entrevista publicada, comenta que sua família não tinha
máquina fotográfica, porém a foto de dois anos (Figura 1), tirado por uma tia, foi a
base para uma das obras da exposição Album e Postcards from Nowhere. Em observação indireta dos visitantes pode-se perceber que essa obra provoca encantamento e maior tempo de admiração, talvez por se tratar de retrato da infância do
artista – inquietando os espectadores a pensarem na sua infância –, ou pela história de vida do artista – muitos visitantes recordam da quantidade e tipo de foto
de família ou a ausência desses registros por diversos motivos –, pela técnica de
“recorte” de diversas fotos coletadas construindo a memória do artista.
Nessa exposição de Muniz trabalha com a macrofoto, provocando o olhar do
espectador da imagem maior para as menores formadas por pequenas recordações pessoais que se perdem na coletividade. A sobreposição de recortes de
experiência pessoal, de memória individual, observadas na proximidade do
visitante na exposição da obra, perde-se na posição de afastamento tornando
uma experiência coletiva, uma memória coletiva.
O encontro com a arte de Muniz, em Album e Postcards from Nowhere,
conduz ao exercício de observação de detalhes e de resgate de memória.
Detalhes conduzem o espectador a questionar-se sobre suas lembranças pessoais a partir de fotos antigas de desconhecidos, da tradição de fotografar
para guardar o momento, ao mesmo tempo a totalidade da imagem, resgata
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retrato de Mona Lisa em pasta de amendoim e geleia, Elizabeth Taylor desenhada com diamantes e Frankestein em caviar, e “Pictures of Garbage” realizada no aterro junto com os catadores de lixo do local.
A decomposição do uso comum da matéria-prima usada pelo criador em
suas obras e a composição da arte, provoca os espectadores, de diferentes idades, sexos e classes sociais, não só a fruição, mas a reflexão como cidadão participante da sociedade e crítico em relação as situações contemporâneas.
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o lugar visitado ou não pelo apreciador, mas reconhecido na obra, como por
exemplo Rome, 2014 (Figura 2).
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É precisamente essa transformação que modifica o caráter da emoção original, alterando
sua qualidade para que ela assuma uma natureza nitidamente estética. Na definição formal, a emoção é estética quando adere a um objeto formado por um ato expressivo, no sentido no qual o ato de expressão foi definido. (Dewey, 2010:170)

A obra de Muniz proporciona identificar o “ato de expressão” pela transformação do individual para o coletivo, pela fotografia de um repertório individual, recortadas e montadas, promovendo sentidos que definem uma rede de
significações individuais e coletivas. Os vários cartões-postais remetem a ideia
de conhecer e desconhecer os lugares, já que recortados transformam-se em
novos lugares. A referência cultural do espectador envolve-se com a comparação do real, com observações pessoais e coletiva, transportando o exercício da
memória. A experiência visível, a partir da interpretação, também pode possibilitar a entrada em outros momentos e mundos, conhecidos ou desconhecidos.
Assim, o criador proporciona, em “Album e Postcards from Nowhere”,
caminhos entre a arte e referência cultural do espectador envolvendo com a
comparação do real, com observações pessoais e coletiva, transportando o
exercício da memória a partir da interpretação de recortes de fotografias e
de cartões-postais.
Conclusão

Vik Muniz, um artista contemporâneo brasileiro, destaca-se com suas criações
utilizando diversos materiais formando e apresentando coleções construídas
em diferentes escalas. A provocação do artista com os espectadores em suas
obras vai do olhar crítico à consciência do cidadão participante da atualidade.
Nas diversas criacões, identifica-se obras clássicas, lugares famosos, retratos de
personalidades, ou pessoas e lugares desconhecidos, inquietando o fruidor a
relacionar a matéria-prima usada na construção e a sua transformação, a partir
das cores, traços, texturas utilizadas pelo criador, para a linguagem de significação e exercício da memória individual e coletiva. Com espectadores de diferente faixa etária, sexo, nacionalidade e classe social acredita-se que as obras
de Vik Muniz possibilitam os fruidores a assumirem um posicionamento crítico
e de reflexão sobre a arte e cidadania.
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Figura 2 ∙ Vik Muniz, “Rome,” série Album, 2014, obra
criada a partir de fotografias colecionadas pelo artista.
Fonte: recurso em linha.
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Resumo: Este artigo reflete sobre a importân-

Abstract: This article reflects on the importance

cia da literatura na pintura de Álvaro Lapa, tentando mostrar como o cruzamento da escrita
com a imagem, se pode tornar uma estratégia
de ‘corrupção’ de ambos os códigos, ao perverter, simultaneamente, as regras do mimetismo
da imagem e do significado do texto, acentuando, desse modo, polissemias e ampliando as
possibilidades de significação que podem atingir, no limite, a incomunicabilidade.
Palavras chave: narrativa / literatura / polissemia / incomunicabilidade / falha.

of literature in the painting of Álvaro Lapa, trying
to show how writing across with the image can
become a strategy of ‘corruption’ of both codes,
perverting, simultaneously, the rules of mimicry image and meaning of the text, highlighting
thereby polysemies and enlarging the meaning
possibilities that can achieve, ultimately, the incommunicability.
Keywords: narrative / literature / polysemy /
incommunicado / failed.
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Introdução

Os primeiros trabalhos de Álvaro Lapa são dos anos 60, mas a sua obra afirmar-se-á mais consistentemente nos anos 70, tendo-se tornado marcante no panorama nacional a partir dos finais dessa década e, definitivamente, depois dos
anos 80.
Em 1956, Álvaro Lapa termina o liceu onde teve como professor de literatura Virgílio Ferreira. Nesta altura define como seu ideal escrever (poesia). A
inibição sentida perante o professor, impede-o de se dedicar à escrita. Consegue, no entanto, superar a interdição, também sentida, face à figura de Charrua
— com quem contacta nessa altura — e experimenta a pintura como forma alternativa de expressão. Por isso, dirá mais tarde: comecei a pintar por uma questão
de anti-vocação (Lapa: 93).
Conheceu o que de mais relevante se passava no panorama internacional,
como é o caso do Informalismo, do Expressionismo Abstracto, das experiências do Novo Realismo e da Arte Pobre, com os quais operou uma fusão de influências que, desde o início e durante toda a sua carreira, viria a caracterizar
a sua obra. O interesse pelo Surrealismo manter-se-á como pano de fundo, caracterizado pelo pintor como “desestabilizador” e “libertário”, valores que interessavam a uma personalidade que se queria, por opção, marginal. A ligação
à pintura e à figura de Robert Motherwell são outra constante no seu universo
de referências.
Posto em contacto com o que caracterizava a arte portuguesa durante os
anos 60, nomeadamente através de António Areal, liga-se à chamada Nova Figuração, escolha que não abandonará, não só enquanto opção ideológica, mas
também, como estratégia para manter a possibilidade de narrar. As condicionantes da Nova Figuração em Portugal, que a fazem anti-estética, antiacadémica, anti-regime, obrigam ao uso de linguagens cifradas, proporcionando ao
autor um auto-jogo que lhe permite expor registos privados, numa atividade
diarística de difícil acesso.
Em Lapa, a palavra parece ser a ponte que confirma na pintura esse seu outro interesse permanente — a literatura. Também aqui, as opções do pintor são
específicas. Interessam-lhe autores de diferentes épocas, diversas formações
e vivências culturais distintas. Têm, no entanto, em comum a desadaptação e
uma qualquer forma de incómoda marginalidade.
A imagem e o compromisso com a literatura

A obra de Álvaro Lapa vai desenvolver-se como um discurso situado na interseção dos registos literário, narrativo e plástico.

(...) o que não é caligráfico é (ainda assim) pictográfico e inclui o caligráfico como princípio comum de escrita. Depois de pintados ou doutro modo constituídos, classifico os
pictogramas em: retratos, duplos, corpos/mesas, coisas/caixas, exposição/visões, alegorias/paisagens, legendas. (...) A escrita pictográfica não é literária na sua tradição
nem nos seus meios. Pode sê-lo indirectamente (ex.: usando letras) sem se situar como
forma literária. (...) No caso da minha obra constato uma verbalização incessante =
tudo pode servir de palavra. (Lapa: 93)

Com efeito, a pintura de Álvaro Lapa poderá ser considerada aquilo a que
José Gil chamou um ideolecto (Gil, 2005:8). A vontade de narrar torna cada forma
num elemento sintáctico, de uma estrutura que reconhecemos como tal, mas
que não conseguimos decifrar completamente, porque se fecha em si mesma.
Assim, uma mesma forma oblonga poderá significar monte, falo, pedra; um
rectângulo poderá ser cadeira, mesa, livro, etc. Dependendo do contexto, as palavras e as imagens contaminam-se mutuamente, tornam-se absolutamente
polissémicas, abrindo-se a significados múltiplos. No limite, poderíamos dizer
que aquilo que o pintor representa é, antes de mais, o próprio código de representação, a sua própria linguagem.
Nas Obras-com-Palavras torna-se, forçosamente, mais evidente essa intenção de construir uma narrativa à procura de um destinatário improvável.
As palavras vão, pois, fluindo nesta pintura e com elas mensagens que,
quando não são inacessíveis são, pelo menos, surpreendentemente insondáveis, com significados mais ou menos ocultos.
Oferta de um espaço de comunicação que se faz sem esperança de retorno. Comunicação, mas com quem? Perguntava o autor em Os Criminosos e suas
propriedades. E, apesar de tudo, insiste em comunicar o que pensa ser incomunicável, pois, deste ponto de vista, recusar a possibilidade de retorno torna-se
equivalente a dá-la. Em qualquer dos casos, quem responderia?
O próprio pintor afirmaria, a propósito da série Milarepa:
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Ele próprio a divide, numa visão retrospectiva, em dois grupos distintos:
Obras-com-Palavras e Paisagísticas. O critério é explícito: as segundas não contêm palavras.
Será importante, no entanto, referir que a ausência da palavra, neste conjunto de obras, não lhe retira a capacidade de narrar. É essa, pelo menos, a intenção do pintor, manifesta nas suas próprias declarações:
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Figura 1 ∙ Álvaro Lapa, 1 das 21 Profecias de Abdul Varetti,
bordado em lona montado em estruturas metálicas, irregulares,
1973, dimensões variáveis (medida aproximada, 80X108cm).
Fonte: Lapa (2007).
Figura 2 ∙ Álvaro Lapa, Prece pelos Bêbedos (evocação de
Fernando Pessoa), esmalte e marcador de feltro sobre platex,
100X130cm, 1970. Fonte: Lapa (2007).
Figura 3 ∙ Álvaro Lapa, Branca de Neve e os Sete Anões,
acrílico sobre platex, 125X91,5cm, 1973.
Fonte: Álvaro

A força desta obra advém dessa inacessibilidade povoada de sinais reconhecíveis: letras que formam palavras, palavras que fazem frases. A legibilidade
parece ser só a introdução a uma ilegibilidade ainda maior, a do sentido. No seu
reverso reside uma solidão não partilhada, a certeza de uma luta inútil, mas que
tem que ser travada. “Ou seja, não ter nada a exprimir, não ter para quem exprimir nem como exprimir, e apesar de tudo exprimir” (Lapa, 2007: 99).
A esta noção da inevitabilidade da comunicação / incomunicação associa-se outro conceito, caro a Lapa, o de falhar. O artista falhado, aquele que em
intenção manifesta a capacidade (ousadia) de falhar, é certamente o mesmo
que recusa as instituições e a legitimidade do seu julgamento. Não poder, nem
querer, ser reconhecido pelo poder cultural torna-se uma atitude construtiva,
por ser ética na sua desconstrutividade.
O ser “falhado” contraria o triunfal, o “miglior fabbro”, e pode constituir moral.
É (talvez) uma “pulsão destrutiva”, mas equilibrada pelo “fazer apesar de tudo”…
(Rodrigues, 2006:248)

A procura da falha é um espaço partilhado, como atitude, por escritores, artistas desadaptados, que se encontram no horizonte referencial de Álvaro Lapa,
Artaud, Rimbaud, Kafka, Borroughs, Gombrowicz, Han-Shan, Beckett. Este último afirmá-lo-á claramente, num dos seus últimos escritos:
Tudo desde sempre. Nunca outra coisa. Tentar sempre. Falhar sempre. Não importa.
Tentar outra vez. Falhar outra vez. Falhar melhor. (Beckett, 1988: 8)

É esse desejo de falhar que surge explicitamente na caracterização de Abdul
Varetti, escritor falhado. Personagem do século XIII, aparece ao pintor em 1972,
na solidão de Porto de Mós, onde então vivia.
Constitui-se como uma alteridade, a quem atribui alguns textos que escreveu e que viriam a ser publicados no livro Raso como o Chão. Varetti será, também, no mesmo ano, considerado co-autor da exposição As Profecias de Abdul
Varetti, Cortinas de Ferro e Outros Objectos, Memórias de um Escritor Falhado, na
Galeria Buchholz e, no ano seguinte, acompanhará, de novo, o pintor na exposição Modelos e Narrativas, na Galeria Quadrante.
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Pronto, tudo isso era narrativo. Os textos eram narrativos, não no sentido diegético, antes pelo contrário. Não no sentido de um princípio, meio e fim, isso é que é uma narração,
mas num sentido desordenado e pondo isso em crise, a diegese (Lapa, 2007:139).
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Curiosamente, segundo o texto de Lapa, Apresentação dos Autores, para o catálogo desta última exposição, Varetti só terá acedido a nela participar perante
o desafio de ficarem em confronto a palavra e a imagem: Varetti, escritor, reconhece a utilidade prática, mas também estética, dessa associação, ao ponto de
a considerar capaz de poder ser “geradora de uma lucidez e de um bem estar
íntimo que adiassem o fim.”
Com efeito, As Profecias de Abdul Varetti são quadros que recusam a imagem, tida no sentido comum, antes divulgam aforismos proféticos de alguém
que reflete sobre a essencialidade do ser (Figura 1).
Quadros para serem lidos, portanto, mas, ainda quadros. Na sua recusa de
o serem, mantêm relações estruturais de base com a pintura. Nisso consiste, de
algum modo, a perversão e o desafio.
A ligação à literatura, no entanto, tinha sido já iniciada na série Milarepa e
seria desenvolvida na série Escuro Como a Cova Onde o Meu Amigo Não se Move
(tradução directa do título da obra de Malcolm Lowry) em que os títulos das pinturas desempenham um papel quase descritivo: Um buraco perdido na neve; Um
conjunto de três folhas de mata-borrão sob uma série de voluntários acidentes e os pés
de uma mesa de jardim; Buraco quase lírico, se se interpretar a mancha verde, etc..
Em Prece pelos Bêbados (evocação a Fernando Pessoa), que fazia parte da mesma exposição, é a própria citação literária do poema Prece aos bêbados, de Malcolm Lowry, que escreve na pintura e em Céu / Terra, as palavras Céu e Terra
surgem, tautológicas, acima e abaixo da linha do horizonte (Figura 2).
Ainda em 73, Álvaro Lapa introduz a sua própria escrita na pintura. Encontramo-la pela primeira vez em Branca de Neve, onde retoma o tema do texto
Uma Receita e em Um Passeio no qual reproduz, praticamente na íntegra, o texto
do mesmo nome (Figura 3).
Nestes trabalhos, a escrita em cursivo dá lugar a um registo mais impessoal,
decorrente do uso de escantilhões: o texto pessoal abdica do cunho do autor
e, inversamente, textos de outros escritores são, como referimos, em cursivo,
como se Lapa estivesse a assumir o ato de copiar, tido no sentido escolar.
Valerá a pena determo-nos sobre estas duas obras, na medida em que nelas a relação entre os dois sistemas semióticos é muito clara. De facto, apesar
da organização compositiva ser substancialmente diferente em cada uma, as
imagens parecem surgir como ilustração do texto. No entanto, são imagens que
nem sempre esclarecem, antes complementam, aumentando, o carácter enigmático do texto, parecendo, então, ser o texto quem esclarece as imagens. Esta
será uma característica constante na obra com palavras de Lapa e acaba por se
constituir como estratégia de leitura: o olhar alterna entre palavra e imagem
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procurando encontrar em cada uma a informação que esclareça a outra e a confirmação de uma interpretação plausível.
Em Branca de Neve, essa função duplamente informativa parece cumprir-se:
a cada imagem corresponde um texto que a legenda, numa organização binária
— uma imagem à esquerda, um texto à sua direita.
O trabalho divide-se, igualmente, em duas partes, uma superior, com fundo
laranja e uma inferior, com fundo azul, numa bipolaridade assim assumida.
É um quadro que começa por contar parte de uma história, na sua metade superior, anunciada no título escrito no topo: BRANCA DE NEVE e os sete
anões. Aqui, o texto desempenha um papel importante para a compreensão das
imagens. O que poderiam ser, se fosse outra a legenda, amendoins, amibas, ou
tão só manchas de cor, passam a representar anões. É, também, o que acontece
com a silhueta negra sentada, que identificamos como referência ao eremita e
homem santo budista, Milarepa.
O texto, reconstrói a versão tradicional seguindo a leitura psicanalítica,
muito divulgada nos anos 60|70 (a qual justifica a homenagem a William Reich, inscrita na metade inferior do trabalho). Transcrevendo quatro momentos
da história, pontos 1 e 2, 6 e 7, ou seja, o seu princípio e o seu fim, com o hiato
dos pontos 4, 5 que se constituíram como o desenvolvimento da ação e que são
representados por duas linhas de pontos, espécie de reticências, que ligam as
duas imagens: confinadas aos limites entre o sonho e a vigília, ligam-nas, afinal,
as tranças da Branca de Neve, guardando em silêncio um desenvolvimento presumível mas não confirmado, como esclarece a secção inferior.
Esta, com efeito, funciona como uma (quase) legenda técnica da metade superior, na medida em que esclarece pormenores, numa aproximação macro à
estrutura narrativa. As frases escritas em rectângulos adoptam, desse modo, a
aparência de etiquetas de onde saem linhas e setas, comuns em diagramas de
objectividade científica. Ou seja, a palavra assume-se, aqui claramente, como
orientadora da imagem, dizendo-nos em definitivo, isto é... mas deixando o
observador perdido perante a intencional ruptura da narração, perturbada por
uma ilustração que não o é, de facto, tanto mais que desdiz, em alguns casos, a
leitura que tinha dado como certa a parte superior da obra.
Em Um Passeio, o princípio é semelhante: Lapa usa um texto seu, pré-existente, e fá-lo partilhar o espaço pictórico com imagens, neste caso, desenhos
sobre papel, colados sobre o suporte (Figura 4). De novo se verificam encontros
e desencontros, esclarecimento e ocultação de sentidos.
A legibilidade é dificultada, pela intervenção do pintor no desenho da letra, preenchendo todos os espaços fechados, mas também pela organização
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Figura 4 ∙ Álvaro Lapa, Um Passeio, desenhos a grafite
colados sobre cartão e tinta da china, 62X100cm,
1973. Fonte: Lapa (2007).
Figura 5 ∙ Álvaro Lapa, Os Criminosos e as suas
propriedades, acrílico, tinta de escrita e cartolina sobre
platex, 63,5X121cm, 1974-75. Fonte: Lapa (2007).
Figura 6 ∙ Álvaro Lapa, Conversa, esmalte acrílico
sobre platex, 99,5X136,5cm, 1984. Fundação
de Serralves — Álvaro Lapa, Retrospectiva. Fonte:
Álvaro Lapa: retrospectiva (1994).

A intenção ao alegorizar os dezanove escritores foi esgotar uma metáfora visual.(...)
A partir desse surto metafórico, a ideia é exprimir uma forma analógica, às vezes emblemática. (...) Exagerar o literário, penso ser a maneira de curar a situação primordial; de curar a mordidela do cão com a baba do próprio cão. (Lapa, 2007: 98, 99)

Sobre esta série o autor diz, ainda, que as pinturas são:
Visitas ao museu da literatura. Se penso em Rimbaud, Kerouac, por aí fora, liberto
forças de ordem minimamente imaginária. Relaciono-me com eles de modo adolescente, como ídolos, e penso que essa situação de idolatria, real ou induzida, liberta
forças que constituem um objecto, um sistema de analogias. (Lapa, 2007: 98, 99)
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do texto que se adapta, como pode, ao contorno do recorte dos papéis colados,
criando uma aparente desorganização. Com efeito trata-se de trabalho ordenado segundo uma lógica de quase ortogonalidade, em que as imagens se dispõem respeitando a horizontalidade do texto, formando três colunas, como se
respeitassem uma quadrícula escondida. O texto, por seu lado, não respeita
completamente a linha (embora, aparentemente o faça) organizando-se segundo as três colunas das imagens. Lapa propõe, agora, um exercício de decifração,
em que as palavras desempenham, primeiro, um papel compositivo e de textura visual, depois deixam-se ler uma a uma e só posteriormente se conquista o
desenvolvimento total do texto que, ao contrário dos desenhos que é colado, é
fundo mas também forma e matéria da pintura.
Em 1976, um ano após a realização da série Os Criminosos e as Suas Propriedades (Figura 5), Lapa inicia um trabalho de investigação, subsidiado pela
Gulbenkian, na especialidade de Pintura, a que o artista acrescentou um elucidativo “e Literatura” (Lapa, 2007: 98-9). Pintura e Literatura seriam, portanto,
dois temas entrelaçados, para a produção de um trabalho de reflexão teórica
com aplicação prática. Pretendia o autor, segundo as suas próprias palavras, demonstrar que era possível pintar com letras, palavras e textos.
No âmbito deste trabalho inicia a série Cadernos, onde o artista alarga os nexos simbólicos da relação entre a escrita e a pintura, estendendo-a à literatura,
a núcleos de sentido mais vastos, com os quais dialoga livremente, remetendo a
interpretação para o plano da poesia plástica e do silêncio.
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Estes quadros, homenagens e retratos, articulam uma linguagem de frágeis
sinais, em que os únicos (ou quase únicos) signos, indiscutivelmente reconhecíveis por semelhança, são as palavras que assim se tornam objecto da pintura.
Esta intenção é levada ao seu extremo na série Conversa (Figura 6). Aqui ficamos perante o registo pictórico de diálogos reais ou imaginados a que o som
se associa, inevitavelmente: são quadros que falam, que registam vozes e as expõem aos nossos olhos.
As silhuetas de um homem e uma mulher, que antecedem cada afirmação,
confirmam o título e são a única referência exterior à escrita.
Álvaro Lapa materializa as palavras tornando-as pintura e torna a pintura
um campo de escritas. Assim desenvolve entre ambas, e delas com a literatura,
cumplicidades que se concretizam numa afinidade de dependências mútuas.
Conclusão

A obra de Álvaro Lapa caracteriza-se pelo forte desejo de narrar. O recurso à
inscrição de palavras e textos na sua pintura parece ser a ponte que confirma o
seu outro interesse permanente — a literatura. Paradoxalmente esta obra mostra-se enigmática pelo recurso ao uso sistemático de linguagens cifradas, proporcionando ao pintor um auto-jogo que lhe permite expor registos privados,
numa atividade diarística de difícil acesso, pelo hermetismo deliberadamente
assumido através de uma intenção ética anti-estética.
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Resumo: Com este artigo procura refletir

Abstract: This article aims to reflect about the

sobre as funções imputadas no gesto de mobilização do recurso estético da sombra no
filme intitulado Pelas Sombras, de Catarina
Mourão e com coautoria de Lourdes Castro.
O encontro entre a realizadora e a artista visual portuguesas traz a baila caminhos ofertados à sombra raramente observados nas
representações artísticas contemporâneas.
Palavras chave: Lourdes Castro / Catarina
Mourão / pelas sombras / sombras.

functions attributed to the aesthetic gesture of the
shadow mobilization in the film titled ‘Through
Shadows’ directed by Catarina Mourão and
co-authored by Lourdes Castro. The meeting between the director and the visual artist
brings us unusual paths offered to the shadows
in the contemporary artistic representations.
Keywords: Lourdes Castro / Catarina Mourão
/ through shadows / shadows.

Introdução

Quem diz luz, diz sombra: indissociavelmente, ao pé de cada sombra, irrompe
um objeto. Espalhados pelo espaço, os objetos trazem no seu bojo, como irmãs
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As atribuições imputadas
à sombra no trabalho
de Catarina Mourão
e de Lourdes Castro
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siamesas, sombra e luz, numa dependência intrínseca. Não obstante a tal codeterminação, não é raro notar que a sombra, desde o surgimento do cinema,
ocupa o papel de irmã cruel e degenerada da luz nas narrativas fílmicas.
Para tanto, basta que se pense nas produções estado-unidenses das décadas
de 40 e 50 do século XX, ao apresentarem corpos atormentados, golpeados por
uma luz que os atravessam; torturados pela luz, os corpos duplicam-se e as suas
sombras tornam-se estranhamente inquietantes; sombras muitas vezes mais
vivas que os próprios corpos (Bringer, 2003, p. 249). Ainda antes disso, se observarmos a ampliação e distorção das personagens, como é o caso das apresentadas em O Gabinete do Dr. Caligari (1920), de Robert Wiene, ou a substituição
do corpo pela silhueta do vampiro em Nosferatu (1922), dirigido por Friedrich
Wilhelm Murnau, a sombra parece, no cinema, representar os temas funestos
da experiência humana.
De forma diametralmente oposta, Pelas Sombras, estreado em 2010, realizado por Catarina Mourão e protagonizado por Lourdes Castro, apresenta-se
como um exercício de construção fílmica que encontra fissuras na ordem do
discurso cinematográfico vigente no que diz respeito a mobilização do recurso
estético da sombra, ao considerá-lo como o berço da criação artística. Tais fissuras são aqui escavadas a quatro mãos, pelas duas artistas em questão, e, quiçá,
esteja aí o êxito de tal exploração.
Portanto, com este artigo procura-se explicitar o encontro entre a realizadora e a artista visual portuguesas para trazer à baila uma reflexão sobre os
caminhos inusitados ofertados à sombra, com foco na metodologia utilizada
por Lourdes Castro na construção dos seus trabalhos, metodologia esta que
influenciou de forma fulcral a criação de Pelas Sombras.
1. Catarina Mourão e Lourdes Castro: trabalho construído na escuridão

Por um lado tem-se Catarina Mourão, que desde 1998, com o seu A Dama de
Chandor, tem realizado documentários onde os pequenos gestos e as situações aparentemente anônimas acompanham as suas protagonistas. Por outro,
Lourdes Castro, reconhecida artista plástica portuguesa que, desde a década de
sessenta do século passado, tem na sombra o seu tema privilegiado.
Em Pelas Sombras, Catarina Mourão não se interessou em criar um retrato da
artista, mas antes disso, nas palavras da própria realizadora, "A construção do filme foi
muito baseada na minha relação com a Lourdes Castro. Pelas Sombras também é um
documento sobre a minha relação com ela.” (Mourão, 2010), Catarina Mourão permite que as sombras da artista plástica invadam o seu filme, fazendo com que o objeto
de trabalho de Lourdes Castro transforme-se também no mote da criação fílmica.

Às escuras é que se trabalha; e em silêncio. No fundo [os bolbos] transformam-se na escuridão. Como todos nós, há um trabalho que a gente faz na escuridão, que ninguém vê. E este
trabalho é a germinação, do que depois se dá a ver. Tal o que estamos a fazer. Nós estamos
na escuridão, ninguém sabe. Escuridão e silêncio também. Às vezes penso o que não deve ser
por baixo da terra. As raízes umas com as outras, umas que se dão bem, umas que não se
dão bem. Aquele mundo em baixo da terra, às escuras.

Entender a escuridão ou o mundo das sombras como algo que gera potência criativa não é algo que observamos comummente. Se no período pré-socrático a sombra desempenhava a função central de tornar presente um ausente
(Vernant, 1991), ou seja, à sombra era atribuído o papel de criadora, desde as
reflexões de Platão (2005) e sua alegoria da caverna, a sombra viu-se rebaixada
à condição de não-ser, ou, se quisermos, a sombra tornou-se mera etapa provisória no acesso ao verdadeiro:
Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a
voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz: ao fazer todos estes movimentos
sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via as sombras.

O que Lourdes Castro propõe aqui é um giro de perspectiva sobre a ideia platônica – a sombra como uma etapa a ser superada tanto nos processos cognitivos quanto nos estéticos, – ao considerar a escuridão como algo desejado, lugar
silencioso onde os processos artísticos são gerados. À luz do exposto, torna-se
necessário entender de que maneira Lourdes Castro consegue romper com
uma tradição que já dura mais de dois mil anos. Quais os mecanismos que estão
envolvidos em seu processo de trabalho que corroboram para o deslocamento
das funções que tradicionalmente atribuímos à sombra?
2. Álbum de família: colecionadoras de sombras.

Pelas Sombras, como evidenciado anteriormente, é um filme construído a quatro
mãos, a partir da convivência entre duas artistas, ao longo de doze anos. A afetividade e a confiança desenvolvidas entre elas são as responsáveis por revelar um
rastro importante para este estudo: a intimidade como potencial criativo, que
evidencia-se não apenas na estrutura do filme, mas também no endereçamento
ofertado à sombra por Lourdes Castro. Tal intimidade tem como objeto modelar
os álbuns de família da artista plástica. Sobre os álbuns, Lourdes Castro diz:
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Logo no início, decorridos apenas quatro minutos de filme, Lourdes Castro,
ao explicar o funcionamento da germinação das raízes dos bolbos, evidencia
algo fundamental para a discussão aqui em causa (Mourão, 2010):
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(...) Fico contentíssima sempre que me encontro com um parente. A minha identidade profunda está aqui, nestes álbuns. Confesso-lhe o que vou fazendo, digo-lhe de onde venho. Aí
se encontram os meus bisavós, os meus primos, os que usam os mesmos nomes que eu, os que
usam o mesmo nome, mas pertencem a um outro ramo, os encontros do acaso. Alguns tem a
mesma pele, mas nenhum tem o mesmo coração.

A realizadora, graças ao trabalho de montagem, faz com que a intimidade crescente entre ela e a artista plástica seja prognosticado pelo gesto de Lourdes Castro
de mostrar os seus álbuns de família, ainda nas primeiras cenas do filme. Na altura
da realização do Pelas Sombras eram trinta e quatro álbuns de família e, embora
possamos reconhecer em tal relato características típicas de quem fala sobre a sua
família biológica ou sobre aqueles que nos ampararam em alguma etapa da vida,
Lourdes Castro refere-se aqui não a outros seres humanos, mas sim, às sombras
(Figura 1). Ao atribuir a função de entes estimados às sombras, a artista plástica
não apenas explicita a sua metodologia de trabalho como evidencia que a sombra
pode ser também, em oposição ao que estamos acostumados a pensar, sinônimo
de uma parceria desejada e cuidada com delicadeza e curiosidade.
Estes cinquenta anos, a produzir esta atípica coleção, para dar a conhecer
“tudo o que se relaciona com as sombras na pintura, na publicidade, na poesia,
na literatura, etc. Tanto no passado como no presente.” (Mourão, 2010), revelam o modo pelo qual Lourdes Castro constrói o seu trabalho. Ora, ao colecionar sombras em álbuns de família e ao destinar esta coleção de materiais heteróclitos à criação plástica, Lourdes Castro cria e recria o seu inventário, organiza “uma espécie de diálogo com ele, para listar, antes de escolher entre elas,
as respostas possíveis que o conjunto pode oferecer ao problema colocado.”
(Lévi-Strauss, 2008, 34).
Se a artista Lourdes Castro assemelha-se ao que o antropólogo e etnólogo
francês Claude Lévi-Strauss chamou de bricoleur, “aquele que executa um trabalho usando os meios e expedientes que denunciam a ausência de um plano
pré-concebido e se afasta dos processos e normas adotados pela técnica” (LéviStrauss, 2008, 32), certo está que a realizadora Catarina Mourão segue os meus
passos da sua protagonista.
Dito isso, torna-se relevante destacar que a primeira comunicação entre as
duas ocorreu em 1998 e as primeiras filmagens, informais, sete anos antes do
lançamento do filme. As filmagens propriamente ditas começaram após este
longo prelúdio e teve duração de quatro anos – entre 2007 e 2010 –, com encontros anuais que se prolongaram por uma semana, cada um deles numa estação
do ano diferente. Com isso, evidencia-se que Catarina Mourão acrescentou à
sua função de realizadora a de colecionadora de imagens em movimento, num
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Figura 1 ∙ Lourdes Castro em Pelas Sombras,
de Catarina Mourão. Fonte: still do DVD, 2010.
Figura 2 ∙ Lourdes Castro em Pelas Sombras,
de Catarina Mourão. Fonte: still do DVD, 2010.
Figura 3 ∙ Lourdes Castro em Pelas Sombras,
de Catarina Mourão. Fonte: still do DVD, 2010.
Figura 4 ∙ Lourdes Castro em Pelas Sombras,
de Catarina Mourão. Fonte: still do DVD, 2010.
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processo que pressupôs um gesto muito parecido àquele que Lourdes Castro
tem ofertado às suas sombras. Para levar a cabo tal empreitada, o filme foi construído a partir da relação entre as duas mulheres, entre estas e o espaço compartilhado que habitaram ao longo destes anos de filmagem e entre as duas artistas
e as sombras criadas por tal espaço. Portanto, o endereçamento dado à sombra
por Lourdes Castro não aparece apenas como enunciado tematico, mas também
é incorporado pela realizadora nas escolhas dos planos. Se, no início, Catarina
Mourão oferece-nos enquadramentos que nos remetem aos inúmeros documentários preocupados em evidenciar o quotidiano e as falas da protagonista,
aos poucos, e na mesma medida que a relação das duas intensifica-se, o diálogo
entre a luz e a sombra começa a invadir também os planos do filme (Figura 2).
3. Dança entre duplos

À vista do exposto anteriormente, pode-se afirmar que as sombras geradas pela
narração de Lourdes Castro em diálogo com o enquadramento de Catarina
Mourão distanciam-se das atribuições usualmente ofertadas àquilo que é próprio do universo da escuridão: sensações próximas da cautela, da apreensão e
da dissimulação. Antes, o filme reserva espaços conferidos à sombra associados ao gesto quotidiano, à serenidade e ao conforto. Vejamos alguns exemplos.
As primeiras sombras expressivas do filme são autorizadas a atravessar o
ecrã somente depois que Lourdes Castro apresentou-nos os seus álbuns de
família. A cena é diurnal, mostra a artista plástica a lavar o rosto e a pentear
os cabelos. As sombras das folhas das árvores recortam o corpo de Lourdes
Castro e as paredes externas da casa. Como esta, em outros pares de cenas,
a sombra acompanha, ao longo de oitenta minutos de filme, gestos apurados
do dia-a-dia da protagonista: lavar os dentes, apanhar as folhas de outono do
jardim, recolher a roupa do estendal (Figura 3). Observa-se, pois, que não obstante o prestígio de seu trabalho, as sombras revelam, de maneira acolhedora
e fleumática, a decisão que Lourdes Castro tomou ao optar pelo recolhimento
em Funchal, a sua terra natal.
Para além do espaço de acolhimento gerado pela obscuridade, um outro
endereçamento relevante diz respeito a criação de sombras com coloração.
Se é certo que os filmes a preto e branco possuíam na sua limitação de gama
de cores um espaço propício para a exploração do diálogo entre sombra e
luz, é evidente também que as cores e, mais recentemente, a apurada definição das imagens digitais, deixam pouco espaço para a sombra transformar-se num recurso poético ou numa fonte de inspiração nos filmes produzidos
na contemporaneidade. Entretanto, Pelas Sombras é um filme a cores e, mais

Conclusão

Tem-se observado que o endereçamento dado à sombra nas experiências cinematográficas ao longo da história tem ocorrido, na maioria das vezes, pelo viés
da negativação. Por isso, este estudo tentou auscultar formas pouco usuais no
que diz respeito ao gesto de mobilização do recurso estético da sombra, sendo
Pelas Sombras, de Catarina Mourão, o filme privilegiado desta investida.
As sombras entendidas como um lugar de intimidade, carícia e conforto,
observadas no filme em questão, ajuda-nos a pensar a escuridão de maneira
pouco usual. Mais que isso, a maneira peculiar com a qual a protagonista
relaciona-se com as sombras evidencia que um objeto só possui determinadas atribuições na medida em que corroboramos para a manutenção de tais
funções. Dessa maneira, refletir sobre tais atribuições, auxilia-nos a problematizar a ideia de que determinado objeto possui características essenciais
e, portanto, imutáveis.
Para concluir, nas palavras de Lourdes Castro: “A sombra tem tudo o que
tem o objeto, mas contém o menos possível para ser reconhecido". Ao considerar que menos pode ser algo potente e acolher a escuridão como um espaço de
criação, Lourdes Castro e Catarina Mourão fazem-nos lembrar a ideia de ser
possível que frestas sejam encontradas no espaço comum por onde caminham
as experiências estéticas contemporâneas.
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que isso, um lugar onde a coloração é o material privilegiado para a criação
de tais sombras. Os exemplos são inúmeros: desde as sombras das pinturas e
dos acrílicos de Lourdes Castro ou as silhuetas impressas nas colchas de seus
trabalhos pretéritos até aquelas presentes nos espaços internos e externos
da casa capturadas pela lente de Catarina Mourão, todas as imagens do Pelas
Sombras são investidas de cores vívidas.
Diante do exposto, merece destaque a sombra verde de um regador a aguar
as sombras dos arbustos (Figura 4). Ao criar uma sombra da mesma cor do
objeto, Lourdes Castro duplica o ambiente, oferecendo-nos duplos de corpos,
objetos, paisagem e assim por diante. Nesta cena em particular, a trama é tão
bem desenhada que já não nos é possível distinguir a coisa em si e a sua sombra. A sombra, neste caso, não substitui o regador, mas torna-se uma imagem
especular, um duplo do tal objeto. A coreografia proposta por Lourdes Castro e
registada por Catarina Mourão mostra um diálogo harmonioso entre o objeto e
a sua sombra, entre o que se revela e o que se esconde, evidenciando uma complementaridade entre eles.
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Resumo: Reflectindo acerca da memória

Abstract: Reflecting about the memory as a divi-

como um elemento desagregador e unificador de representações mentais, este artigo
propõe apresentar a obra do artista colombiano Oscar Muñoz (1951), como indutora de um
pensamento artístico inovador, cujo trabalho
explora a relação entre a imagem e a memória
tendo por base o desenho. Expondo o tema da
memória como analogia a imagens fugazes é
determinante, para uma reflexão, usar-se a
matéria líquida como médium para a fugacidade da representação no trabalho do artista.
Palavras chave: memória / permanência /
fugacidade / desenho / água.

sive and unifying element of mental representations, this article proposes to present the work of
the Colombian artist Oscar Muñoz (1951), as an
inducer of an innovative artistic thought, which
work explores the relationship between image
and memory based on the drawing. Exposing
the theme of memory as an analogy for fleeting
images, it is decisive for this reflection the use of
the liquid matter as medium to the fleetingness
of representation in the artist’s work.
Keywords: memory / fixedness / fleetingness /
drawing / water.

Introdução

Óscar Muñoz (Popayán, 1951) é considerado como um dos artistas mais
reconhecidos e importantes da Colômbia. Focando inicialmente o seu
interesse na prática do desenho, apresenta em 1976 a série com o título
Interiores no XXVI Salón Nacional de Artistas de Colômbia. Ao começar a
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The Fleeting memory in Oscar Muñoz’s work
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interessar-se pelo foto realismo, Muñoz é conduzido a encontrar na arquitectura a fonte temática para explorar o desenho num formato realista.
A partir daí, o artista vai alterando as metodologias de trabalho iniciais
começando a afirmar-se pelo uso transversal de vários recursos artísticos
e técnicos como o desenho, a gravura, a fotografia, o vídeo e as instalações.
O facto de Muñoz ter rejeitado a utilização dos meios tradicionais de produção artística, foi colocando em prática métodos de investigação associados à exploração de diferentes técnicas e suportes, trazendo à superfície
questões e problemáticas que, como tal, engrandeceram a sua obra dando-lhe um carácter de originalidade e de inovação. As suas criações exploram
questões ligadas à memória, ao tempo, desintegração da imagem, ao efémero e desaparição.
Este artigo procura reflectir acerca da obra de Óscar Muñoz a partir dos
anos 70, as suas tendências e influências fotográficas e realistas utilizadas
nos seus desenhos, assim como aos ambientes e às questões sociais experienciadas na época. Na série de vídeo Protografias, na obra Projecto para
um Memorial (2003-2005), o artista explora o tema da memória como um
campo mental de imagens fugitivas que consequentemente se dissipam
e reaparecem pela insistência do traço do desenho, apontando para uma
metáfora fugaz de lembranças. O gesto desafiante e insistente do desenho
nesta obra, é cruzado com a percepção do observador num diálogo sem
fim, ligado à dimensão efémera da vida, de que a obra Narciso (2001) não
faz parte. Neste vídeo, o confronto conceptual toca num ponto contrário ao
Projecto para um Memorial. A fugacidade na imagem de Narciso faz-se através da morte do desenho. O auto-retrato do artista desenhado na superfície
da água de um lavatório, desintegra-se de forma permanente. Ele é transportado pela matéria líquida que, também ela própria, se apresenta como
um agente crucial na metamorfose da própria obra, não tornando por isso, a
haver contacto visual entre a representação e o olhar do observador. Ficará
somente a memória de uma imagem mental, de uma representação passada
experienciada no presente, daquilo que Deleuze dá pelo nome de “imagem-lembrança”. “É por isso que a imagem-lembrança não nos entrega o passado, mas representa apenas o antigo presente que o passado foi” (Deleuze,
2006: 77). A condição efémera da imagem fugitiva na obra do artista torna-se parte de uma lembrança que ele pretende preservar. Numa analogia com
a existência Humana, também ela fugaz, ele procura trazer à dimensão do
que é permanente, a insistência em eternizar a imagem para um plano fixo,
mas isso poderá unicamente ser possível na nossa percepção.
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Desde o inicio da década dos anos 70 que Óscar Muñoz desenvolve um trabalho estreitamente ligado à prática do desenho. Foi numa época de grande
agitação e intensidade artística em Cali, Colombia, que as inquietações com
que o artista se debatia se focavam directamente nas questões sociológicas
vividas e experienciadas nos interiores de edifícios e habitações, locais onde
habitavam os contrastes, as atmosferas e os silêncios. Esses ambientes dramaticamente inspiradores e sórdidos, manifestavam-se como matéria prima,
essencial para os seus desenhos de grandes dimensões.
A urgência de Muñoz em representar uma realidade dramática e realista
próxima da fotografia, manifestava-se em relações de jogos de luz e de sombras na “frágil temporalidade” (Didi-Huberman, 2012: 69) do desenho. Tal
como uma “imagem que não surge senão para se eclipsar para sempre no
instante seguinte” (Didi-Huberman apud Benjamim, 2012: 69), como uma
memória fugidia, registada pelo olhar fotográfico do artista (Figura 1). Ao
explorar o desenho como registos realistas, Muñoz estabelece uma ponte
com a fotografia e com as suas técnicas e combina esses interesses nas suas
investigações. O artista procura trabalhar o desenho como um registo que
explora a ideia fundamental de que “é algo que se encontra na nossa vida
e na nossa mente, é parte da nossa ideia e da estrutura das coisas” (Muñoz
apud Willis, 2011).
Na década dos anos 90, Muñoz abandona os formatos e as técnicas tradicionais do desenho e da gravura, entregando-se a uma experimentação
multidisciplinar e inovadora nos métodos de trabalho usados. Ao colocar a
imagem desenhada em suportes invulgares – como água, superfícies absorventes ou ar – cujos resultados apontavam para uma necessidade em relacionar a efemeridade da imagem com a fugacidade da memória, o artista
utiliza esses meios que, ainda assim, interessa-lhe que eles mesmo transmitam uma poética inerente à materialidade e às alterações que as superfícies proporcionavam.
A obra de Muñoz assenta numa atitude de experimentação artística e
laboratorial e, dessa forma, a autoridade do seu trabalho deve-se basicamente à interiorização e reflexão de quem olha a vida e a morte com a noção
real de que ambas são uma insistência constante, que aparecem e desaparecem segundo a condição efémera do espaço e do tempo.
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1. Entre o Real e o Desenho
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Figura 1 ∙ Oscar Muñoz, Mulher à janela 1976-1981 Lápis de
carvão sobre papel 130×100 cm.
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Numa passagem do seu livro A Fugitiva – Albertine Desaparecida, Marcel
Proust afirma que a melhor parte da nossa memória está fora de nós (Proust,
2004). Esta expressão sugere a ideia de que todas as memórias que nos escapam ou pusemos de parte na altura de um passado vivido, são susceptíveis
de ser reactivadas pelos sentidos através de imagens, cheiros ou sensações
perceptivas exteriores.
Assente na reflexão de que a memória está presente na ideia de uma imagem imanente e fugitiva, ela apresenta-se contrária ao registo da imagem fotográfica, a qual é fixada perpetuamente numa memória estática, a qual foi subtraída à representação da vida. O artista mostra-nos na série das Protografías,
um espaço temporal anterior ou posterior a um momento único, em que a decisão do registo visual da imagem é definitiva por um período reduzido. A este
curto momento de existência de uma representação efémera e fugitiva, Óscar
Muñoz persiste na reactivação desse registo através do traço do desenho, como
é proposto em Projecto para um Memorial (2003-2005), no qual o traço insistente, ao desenhar um rosto com água, se vai desvanecendo sobre uma placa de
cimento aquecida pelo calor (Figura 2).
Esse rosto, que reaparece pela obstinação do gesto do artista, encaminha-se
como para uma perpétua fugacidade, ela própria frágil, de memórias contidas
num processo mental de aparecimentos e ausências. O rosto é desenhado como
uma lembrança que reclama em não se perder.
Ligada à fragmentação e à imaterialidade da representação, a obra de
Muñoz assume-se em índices conceptuais e experimentais com vários
meios. A multiplicidade dos média usados, servem ao autor ajudar na afirmação das matrizes de desenvolvimento temático e disciplinar, sendo
estas transversais ao processo de reflexão do que é investigado. O facto
da obra Projecto para um Memorial ser apresentada em vídeo, assim como
outras obras que são convocadas com as mesmas problemáticas, ela é
apresentada num ecrã para interagir com o observador. A visualidade da
obra não só diz respeito à identificação das memórias privadas do sujeito
– condição sine qua non da individualidade mental de quem olha – mas
também à memória colectiva e social. Esta forma abrangente de colocar “a
orientação da realidade para as massas e destas para aquela é um processo
de amplitude ilimitada, tanto para o pensamento como para a intuição.”
(Benjamin, 2012: 68)
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2. A Memória Fugitiva
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Figura 2 ∙ Oscar Muñoz, Projecto para um Memorial.
2003-2005. Instalação de vídeo em 5 canais, 7 min.,
loop, sem som.
Figura 3 ∙ Oscar Muñoz, Narciso, 2001. Um canal de vídeo
4:3, cor, som, 3 min. Fonte: Martínez Cuervo (2001).
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3. O Tempo líquido

O processo da memória fugitiva, como desfragmento da representação mental,
“é escorregadio, sempre a ponto de nos escapar” (Bergson, 1999: 90) e esvai-se
num determinado momento da sua imaterialidade.
Muñoz desenvolve a obra em vídeo Narciso (2001) cruzando conceitos ligados a questões de auto-representação e destruição permanente da imagem.
A obra representa um auto-retrato do artista, desenhado com pó de carvão sobre a superfície da água de um lavatório. Ao insinuar o reflexo da sua
própria imagem, Muñoz convoca aqui o mito de Narciso – cuja imagem inacessível era reflectida na água, aprisionando o personagem na sua ilusão
enquanto o consumia – criando desta forma uma dissonância entre a superfície da água e desenho aí retratado que é dissolvido fugazmente pelo ralo
de um lavatório (Figura 3).
Este processo de instabilidade e de carácter efémero dado através da metamorfose da matéria líquida, coloca-nos diante da questão da imaterialidade
da memória, não só como forma estabilizadora que poderá estar fixa mentalmente em determinadas circunstância, como refere Bergson, quando são “aprisionadas” pela repetição tornam-se mais importantes e lembramo-nos delas
(Bergson, 1999), mas também destruidora da representação de si própria, facto
assente através do desaparecimento da água no lavatório, levando atrás de si
um rosto desintegrado, qual forma abstracta.
A água, como suporte transitório para a sustentação do desenho, adquire
também ela uma expressividade fundamental ao transformar a sua aparência,
inicialmente estática, num jogo de movimentos que evoluem para a destruição
completa do retrato representado. A água aceita a imagem desenhada na sua
superfície por um curto espaço de tempo de observação, enquanto ao mesmo
tempo a elimina pela impossibilidade material de retenção.
Ao contrário de outras obras de Óscar Muñoz, em que a imagem se comporta como uma insistência alternada mas constante entre um jogo de permanência e a ausência, Narciso surge aqui como uma obra que apela à desintegração completa da imagem, tornando essa subjectividade sem possibilidade de retorno. Ao mesmo tempo que somos colocados diante da representação do auto-retrato do artista e assistimos à sua desintegração nessa
espécie de memoria líquida, existe também a percepção de que a nossa
identidade fica retida numa visualidade que se esvai durante um tempo que
se vai consumindo.
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A obra de Óscar Muñoz coloca-nos manifestamente diante da desconstrução e
extinção de um mundo de imagens fragilizadas que se dissipam segundo uma
matriz de existência efémera, existentes sob a forma de pensamentos fugitivos,
habitando tanto na dimensão perceptiva da subjectividade visual, como em
analogias à imaterialidade de memórias difusas.
Ao relacionar as imagens desenhadas, gravadas ou fotografadas como uma
marca temporal de lembranças que aparecem e desaparecem ou mesmo se desfragmentam, acabando por se destruir e não se fixando em suportes efémeros,
o artista revela-nos quão fugitiva se pode tornar a imagem de uma memória,
mesmo quando permanece insistentemente na nossa mente, tal como metáfora de uma fugacidade momentânea do pensamento e da vida.
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Resumen: Este artículo analiza la importancia

Abstract: This article examines the importance

que la elección del lugar tiene en la obra del
artista español Carlos Rodríguez-Méndez, a
través de cuatro de sus obras. Se estudia la relación entre el lugar de la obra, el material y el
concepto de hogar, así como su manera procesual de entender la práctica escultórica, para
poder comprobar que uno de los principales
objetivos de su obra es el de pertenencia a un
lugar determinado.
Palabras clave: lugar / escultura / material /
proceso / Carlos Rodríguez-Méndez.

of place in the work of Spanish artist Carlos
Rodríguez-Méndez, through four of his works.
The relationship between the place of the work,
the material and the concept of home is studied,
as well as his processual way of understanding the
sculptural practice, to verify that belonging is one
of the main objectives of his work.
Keywords: place / sculpture / material / process
/ Carlos Rodríguez-Méndez.
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Introducción

La relación entre lugar y obra en el arte contemporáneo, ha sido y sigue siendo,
un elemento principal dentro del campo de la escultura, sobre todo desde el último tercio del siglo XX. La elección del lugar no solo condiciona el resultado
formal de la pieza, sino que también influye en otros aspectos como la elección
de los materiales o el mismo proceso de creación de la obra. Consideramos que
la obra del artista español Carlos Rodríguez-Méndez es un buen ejemplo para
tratar estas relaciones entre lugar, proceso y material dentro de la escultura
contemporánea,
Carlos Rodríguez-Méndez (n. As Neves, Pontevedra, 1968) es licenciado en
Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesor de
escultura en la Universidad Europea de Madrid durante el período 2005-2011.
Desde 2003 participa en exposiciones individuales y colectivas, en museos y
galerías de ámbito nacional e internacional. Sus proyectos expositivos han sido
presentados en el CA2M de Móstoles, S.M.A.K. y Vooruit Arts Centre de Gante,
CGAC de Santiago de Compostela, IVAM, La Casa Encendida de Madrid; e individualmente en instituciones como el S.M.A.K. de Gante, Matadero Madrid,
Instituto Cervantes de Madrid, MARCO de Vigo y la Fundación Yaddo en Nueva York, entre otros.
Este artículo pretende analizar y profundizar en una serie de cuatro obras,
en las que el artista trabaja específicamente con el lugar — entendido éste como
la elección de un emplazamiento concreto — y los vínculos que genera esta decisión con el material de las propias piezas y el sentimiento de hogar, como distancia entre dos lugares.
1. Aproximaciones al concepto de lugar

Desde tiempos inmemorables ha existido la necesidad humana de marcar el
territorio por el que nos movemos y habitamos. Esta marca, señal o huella nos
sirve para distinguir e identificar un espacio concreto en un tiempo concreto,
es decir, crear un lugar. Del menhir neolítico, como primer objeto situado en
el paisaje (Careri, 2005: 51), a los monumentos conmemorativos o las esculturas en el espacio público actuales. “La idea de lugar puede ser enunciada como
un fragmento de espacio concreto y característico que goza de unas cualidades
particulares y de unas señas de identidad” (Maderuelo, 2001: 19).
Pero no solo debemos entender el lugar en parámetros de tiempo y espacio.
En el siglo XVIII, Alexander Pope habla de la invención del genius loci: suponer
que un lugar determinado transmite un espíritu y poética especiales y que es
capaz de decir lo que quiere y no quiere ser, unido a la suposición de que solo

2. Lugar, material y hogar en la obra de Rodríguez-Méndez

Podríamos considerar que el trabajo de Carlos Rodríguez-Méndez no es fácil
de catalogar debido a que sus trabajos escultóricos giran en torno a la materia,
el proceso, la acción y la palabra; y a los tiempos sumamente largos de sus proyectos, que en muchas ocasiones permiten al artista abrir nuevas vías de trabajo
sobre las que seguir investigando (Calvo, 2014: 99).
Pero sí que podemos encontrar algunos puntos comunes que se repiten a lo
largo de muchos de sus proyectos artísticos. Uno de los principales, y que aquí es
el que más nos interesa es el concepto de lugar y cómo esta decisión de intervenir
en un emplazamiento u otro determina el desarrollo material de algunas obras,
o se relaciona con el concepto de hogar e identidad territorial del propio artista.
2.1 Lugar y material

Dos de las obras que mejor definen esta relación del artista con el lugar y el material
son “Construir procesos” y “Trabajos de fuera”. En ambas, la elección de los lugares de actuación responde a la necesidad del artista de encontrar en la ciudad emplazamientos con materiales de desecho, escombros y residuos de la construcción.
La serie de vídeos “Construir procesos”, iniciada en Madrid en el año 2003
y en la que el artista trabajó durante diez años, consiste en un conjunto de
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son capaces de atender esas voces quienes entienden y admiran la belleza de
la naturaleza (Ábalos, 2005). Esta divinidad o mito del lugar ayudaría a poner
nombre a los aspectos intangibles que definen las características propias o distintivas de cada emplazamiento.
Dentro del ámbito de la práctica escultórica, será a partir del último tercio
del siglo XX cuando críticos de arte como Rosalind Krauss — en su texto de
1979 “La escultura en el campo expandido” — y artistas como Robert Smithson
— con su dialéctica entre el site / nonsite —, Robert Morris o Carl Andre entre
otros, empiecen a relacionar y trabajar con los conceptos de paisaje, escultura
y lugar (emplazamiento de la propia obra). Será el propio Andre el que describa
la evolución de la escultura del siglo XX y la suya propia como “una separación
de intereses que pasa de la escultura como forma a la escultura como estructura y,
por último, a la escultura como lugar” (Serota, 1988: 2).
En la actualidad, el término lugar alude a una noción más particular, más
densa que el concepto espacio, que hace referencia a algo más abstracto y vago.
Lugar es un término más complejo porque incorpora el tiempo. El parámetro
temporal se convierte así en un elemento esencial en la configuración de un lugar (Miró, 2008: 9-10).
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Figura 1 ∙ Carlos Rodríguez-Méndez, “Construir
procesos XV”. Plaza de Castilla, Madrid, 2004.
Fotograma del vídeo. Fuente: artista.
Figura 2 ∙ Carlos Rodríguez-Méndez, “Trabajos de
fuera”. Calle Hortaleza, Madrid, 2004. Fotografía
digital. Fuente: artista.

2.2 Lugar y hogar

Otra de las exploraciones constantes de este artista gallego, afincado en Oslo, es
el vínculo entre el concepto de hogar y la distancia temporal y/o geográfica que
existe con ese lugar, ubicado en el municipio pontevedrés de As Neves.
El término hogar es un concepto con el que entro en conflicto en la medida que representa esa jerarquía asfixiante y que me resulta insoportable, resulta ser no solo un espacio de negación, limitación e influencia, sino también un material intolerablemente
sólido que no consigo aun conciliar (Calvo, 2014: 103).

Es por ello, que cuando se enteró de que iban a derribar la casa familiar en
el año 2003, tuvo la necesidad vital de volver a Galicia meses antes de que fuese demolida y realizar una serie de obras en la propia vivienda. “Fontiña nº7”
es una de estas piezas, en la cual Rodríguez-Méndez a través del vaciado — a
modo de puerta — de una pared de la casa, extrae el material necesario para
rellenar el hueco de una puerta existente al lado de la perforación previamente
creada. Se consigue así tapiar un paso para liberar otro, a modo de ejercicio de

765
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

acciones escultóricas en las que Rodríguez-Méndez recoge, de contenedores de
obra que se encuentren en la calle, restos de paredes, fragmentos de muros, tabiques o suelos y con estos materiales construye apilamientos a modo de muros
hasta que dicho apilamiento se derrumba. Esto determina el final del trabajo
(Rodríguez-Méndez, 2005). A través de estos largos procesos de construcción,
grabados en vídeo mediante un plano fijo, el artista analiza el comportamiento
del material buscando formas de orden que ayuden a mantener la consistencia
y el equilibrio de las estructuras levantadas (Figura 1).
En la serie fotográfica “Trabajos de fuera”, realizada entre los años 2003 y
2005, el artista — debido a la imposibilidad de trabajar en su taller — explora la
idea de ocupación de otros espacios, en este caso zanjas y agujeros realizados por
obreros en distintos puntos de la ciudad. De este modo, mediante la irónica y absurda acción de introducirse en estas excavaciones e ir sacando los residuos que
se encuentran en ellas, Rodríguez-Méndez consigue habitar este espacio residual
transformándolo temporalmente — el tiempo que dura la acción — en lugar. En
estas fotografías asistimos a un proceso de ocupación/desocupación de un espacio que genera un intento de pertenencia por un tiempo determinado (Figura 2).
En estas dos obras hay un acto de marcaje — de modo efímero — del lugar
mediante el uso del material. Ya sea apilando restos de paredes, o bien extrayendo material de las entrañas de la urbe. En ambas, Rodríguez-Méndez “delega en el material toda la carga del proceso” (Calvo, 2014: 99).
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Figura 3 ∙ Carlos Rodríguez-Méndez, “Fontiña nº
7”. As Neves, Pontevedra, 2003. Intervención en la
casa familiar antes de que fuera derribada.
Fuente: artista.
Figura 4 ∙ Carlos Rodríguez-Méndez,
“Casas gallegas”, 2008. Serie fotográfica.
Fuente: artista.

En todo caso la violencia que experimento y busco en algunos de los proyectos en los
que he trabajado responde en cierta medida a esta hondura abierta y puede ser que
profunda (sospecho que no) que representa la tiesura del hogar y de un ideal que perseguimos, poco importa si ese es el hogar originario, solo es una representación pero
hasta que se desvele y permita, la violencia continúa siendo un recurso, una denuncia
y quebranto agónico (Calvo, 2014: 103).

Mientras que en “Fontiña nº7” el lugar elegido es el propio hogar familiar,
en “Casas gallegas” solo es la representación de él a través de distintas viviendas del territorio gallego, pero el acto de dialogar con el lugar sigue siendo el
mismo. Se establece una relación de convivencia abrupta y forzada en ambos
casos, pero necesaria para el artista que busca apresuradamente establecer un
reconocimiento con el lugar. Estos trabajos son una licencia para ocupar ese lugar que se ha dejado y que cada regreso agita (Rodríguez-Méndez, 2015).
Conclusiones

Podemos observar que en todas las obras analizadas hay un claro interés por el
proceso de construcción y elaboración de las piezas. Todas son obras efímeras –
de ellas solo tenemos fotografías y/o vídeos–, pero Rodríguez-Méndez las considera en todo momento esculturas. Esto tiene que ver con un modo procesual de
entender la escultura y el arte, dándole la importancia necesaria al proceso, como
único modo de trascender el hecho mismo del arte (Rodríguez-Méndez, 2005).
Estos procesos repetitivos, ordenados y sistemáticos permiten al artista generar rutinas físicas y mentales, que son capaces de liberar procesos creativos.
Rodríguez-Méndez considera que este trabajo de creación físico, constante y
repetitivo es lo que genera una experiencia de pertenencia en un lugar:
Se trata de “hacer”. Me interesan los procesos de trabajo en sí, la obstinación por el
hecho de hacer, y en este gesto se repite una constante que es característica de toda mi
investigación: la pertenencia, y desde la experiencia de pertenecer, llegar a conocer.
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reconocimiento del lugar. Hay una intención de volver a ocupar ese espacio, de
volver a pertenecer a ese lugar familiar (Figura 3).
En este interés por el hogar y el espacio circundante a éste tiene lugar la obra
“Casas gallegas” realizada en el año 2008. El artista, con la ayuda de un arnés,
se suspende del exterior de casas unifamiliares gallegas. De este modo, se provoca una relación forzada de “violento diálogo” al tener que pedir permiso para
acceder a estas viviendas y suspenderse de las fachadas, además de la acción
previa de anudarse en el interior de estos espacios (Figura 4).
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Pertenecer es interpretado como la voluntad de alcanzar el Ser. Roland Barthes hablaba de un sentir que borra la separación entre el yo y el no yo, entre lo interno y lo
externo, entre lo humano y las cosas en las que el yo y el tú cedan finalmente el paso a
una experiencia independiente del “se”. Pertenecer es el primer objetivo (RodríguezMéndez, 2005).

En este afán de pertenecer, Rodríguez-Méndez no sólo es consciente del
lugar, sino que también lo piensa. Y para poder pensarlo, lo tiene que ordenar
(Aymerich, 2007: 21). De este modo, el material, se convierte en algo más que
un conjunto de propiedades físicas, ya que es lo que ordena el lugar. Los apilamientos de escombros, el vaciado de zanjas, la perforación y sellado de paredes
o el propio cuerpo del artista suspendido de fachadas establecen sistemas de
orden del lugar.
De ahí, la importancia de la relación física, corporal, con la obra, el lugar y
el material.
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Resumo: Apresenta uma análise de aspectos

Abstract: This article presents an analysis of some

da fotografia de Armínio Kaiser, que compõe
um vasto registro da história da colonização
do norte do Estado do Paraná – Brasil (anos
1950 e 1960). O principal objetivo é apontar
para a importância de sua fotografia, de modo
a salientar alguns aspectos específicos. Por
meio de uma abordagem histórica e semiológica, os resultados revelam a grande profundidade da fotografia de Armínio Kaiser, tais
como, o seu olhar e posição de classe, a articulação de performances corporais, o conflito
entre abjeção e elaboração estética.
Palavras chave: Armínio Kaiser / performance fotográfica / norte do Paraná.

of the aspects of the photography of Armínio Kaiser, which forms a vast report on North State of
Paraná (Brazil) Colonization (during the 1950´s
and 1960’s). The main objective is to point at the
relevance of his photography, in such a way as
to emphasize some specific aspects of his work.
By means of historical and semiological approaches the results reveal the great profoundness of Armínio Kaiser´s photography, such as
his gaze and class position, the articulation of
bodily performances and the conflict between
abjection and esthetic elaboration.
Keywords: Armínio Kaiser / photographic performance / North of Paraná.

Introdução

Armínio Archimedes Pedro Gonçalves Kaiser (1925-2014) nasceu em Salvador,
e ainda criança começou a fotografar, influenciado pelo avô, que era fotógrafo
profissional. Formado em Agronomia em 1953, no mesmo ano, ingressou no
Instituto Brasileiro do Café, instituição criada principalmente para apoiar e
empreender as políticas governamentais para a cafeicultura. Como técnico
do IBC, em 1957 foi transferido para a cidade de Paranavaí, norte pioneiro do
Estado do Paraná. Sua principal função como agrônomo do IBC era contribuir
para o controle da erosão tão crescente nesta região. Devido à precariedade do
lugar, foi transferido para Arapongas, em 1960, e, posteriormente, em 1964,
para Londrina – cidades do chamado Norte Novo do Estado do Paraná. Em
1970, foi transferido para Campinas, onde passou a trabalhar com o melhoramento genético do café.
Durante treze anos, Armínio Kaiser produziu imagens relacionadas à agricultura na região norte do Estado do Paraná, formando um acervo de milhares
de fotografias. Esse acervo ficou guardado pelo próprio Kaiser durante mais de
cinquenta anos, sendo que somente em 2007-2008, por iniciativa de pesquisadores como Daniel Choma (2008; 2010), Edson Luiz da Silva Vieira e Tati Lourenço
Costa (2012; 2013), além do Instituto Câmera Clara, sua obra veio a público.
Nestas regiões do Brasil, o plantio do café fez com que o norte do Paraná,
que até a década de 20 era um vasto território de mata virgem, nas décadas
de 50 e 60, do século XX, fosse transformado em um dos maiores produtores mundiais de café. A cafeicultura carregou consigo a marca do “desbravamento” e suposto desenvolvimento da região. O custo para a riqueza do café foi

1. Um outro que desperta o olhar

O drama social, econômico e ambiental foi registrado por Kaiser numa espécie
de cartografia fotográfica, que age como um mapa de uma história social e ao
mesmo tempo pessoal. O presente amplificado, expandido e eternizado no interior do olhar fotográfico de Kaiser organiza e constrói a realidade conflituosa
dessa estética abjeta e perversa, como se o próprio fotógrafo reconhecesse em
si um ser perverso que com sua agricultura construía um mundo e economia
desmascarados pelo conflito de forças magníficas e desumanas que nunca se
separam. Sua motivação inicial da juventude, de ajudar a saciar a fome enfrentou os percalços da dura realidade da agricultura do período, que por si só, se
apresentava como terrivelmente avassaladora.
Em beiras de estradas ou nos campos, corpos desvalidos apresentam como
pano de fundo o trabalho característico da colonização do norte do Paraná.
Movidos pelo sonho de abundância e fartura, milhares de famílias deslocaram-se para estas bandas vindas do nordeste do Brasil, de São Paulo ou de
Minas Gerais. Assim, pessoas e ambientes performam, na captura do olhar do
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o dizimar dos indígenas, antiquíssimos habitantes da região, a degradação do
meio ambiente, e o gerar de um grande número de brasileiros vivendo abaixo
da linha da pobreza, acarretada pelo trabalho semiescravo, pelo êxodo e formação de grandes faixas populacionais sem trabalho ou mão de obra preparada
para a indústria ou serviços.
Uma região exposta a fortes geadas teve o fim inevitável da cafeicultura com a
grande queimada de 1963, quando um incêndio rural acometeu os pastos, matas
e plantações, logo após a ocorrência de geadas que deixaram a vegetação mais
exposta ao fogo (Choma, 2010:9-12). Em 1975, uma das geadas mais fortes da
história do Paraná dizimou as plantações de café, ocasionando um grande êxodo
de trabalhadores que se encontraram abruptamente sem trabalho, sendo forçados a se mudarem para as cidades. Abatidos pela erradicação forçada do café,
na década de 60, em função da grande estocagem e necessidade de controle dos
preços, somando-se a isso as geadas constantes, a saga da cafeicultura chegou a
seu limite. Kaiser registrou em sua fotografia toda essa trágica história da agricultura no Paraná, com suas maravilhas e horrores, desde o desmatamento da mata
subtropical, rica em biodiversidade e importantíssimo ecossistema, até à degradação do solo por meio da erosão desenfreada. Perpassa essa história a presença
do ser humano que, do mesmo modo, é degradado pela exploração do trabalho
braçal. Kaiser registrou lados obscuros da tão propalada saga do café, centrando
o foco sobre figuras humanas em completo abandono (Choma, 2010:91).

772
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

fotógrafo, sua própria realidade. O fotógrafo articula esta performance, na medida
que interfere na construção da imagem. O olhar do fotógrafo exerce um tênue
poder de articulação e interferência nesta performance, seja pela organização dos
vários elementos que compõe a cena a ser fotografada, seja pela direta interferência nas ações ou na disposição destes elementos a partir do copião realizado.
Na imagem (Figura 1), encontramos um exemplo claro de algumas das qualidades e abordagens descritas anteriormente, e que estão presentes nos processos de análise e enquadramentos de Kaiser. Dois homens estão à beira de uma
estrada, acometidos pela falta de trabalho nas lavouras de café. São de meia
idade, e podemos entrever a barba e os cabelos brancos. A grande queimada
de 1963 provocou um enorme êxodo rural para as pequenas e grandes cidades
do norte do Paraná, formando um verdadeiro cinturão de miséria. Dispensados
das lavouras, o trabalhador e suas famílias deslocaram-se na direção das cidades em busca de trabalho e sobrevivência. Nestas cidades, deram início às favelas que tenderam a crescer incontrolavelmente.
A lente de Kaiser registrou um momento de desesperança de agricultores
certamente dispensados e desprovidos de qualquer perspectiva, a não ser, provavelmente um novo sonho – o da cidade grande. Os personagens anônimos fotografados tornaram-se assim protagonistas de uma história trágica a ser contada
e registrada. Intitulada de “Esperando Godot” pelo próprio Kaiser – em alusão à
peça teatral de Samuel Beckett – a sequência de quatro tomadas retrata a esperança no impossível que nunca chegará. Interessantemente, um dos homens olha
para o horizonte ou para o destino incerto que os espera, e há neste olhar uma
tranquilidade e repouso. Seu olhar se perde no horizonte vazio que se mescla
com o céu, numa total ausência de vegetação. Não há café, não há mata, sequer
há troncos secos que possam ser distinguidos. A paisagem sugere uma aridez e
esterilidade que é contrastada apenas pelos parcos ramos de grama que ficam no
primeiro plano. O segundo homem está abaixado, sendo que a imagem sugere
um cansaço ou esgotamento de forças. Sobre si parece haver o peso enorme da
desesperança e do abatimento físico. A única proteção para ambos é uma árvore
que tem um tronco liso e robusto. Alguns ramos são modestamente mostrados
na linha superior, e indicam pouco da força vibrante da árvore, que no copião é
mais presente com um ramo viçoso inteiro que paira sobre as figuras. No recorte,
o fotógrafo reduz o viço das folhas a um mínimo, e assim, impinge mais dramaticidade às duas figuras que, deste modo, descansam sob uma árvore sem galhos
e sem folhas. Sabemos que ambos estão à beira de uma estrada, provavelmente
uma via asfaltada. O enquadramento de Kaiser elimina a estrada, o que faz com
que as duas figuras se situem num grande vazio – sem estrada, sem caminho.
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Figura 1 ∙ Armínio Kaiser, Homens à beira de estrada.
Série “Esperando Godot," Cambé, Paraná, 1967.
Fonte: Museu Histórico de Londrina.
Figura 2 ∙ Jovem trabalhador abanando café Santa Fé, Paraná,
1967. Fonte: Museu Histórico de Londrina
Figura 3 ∙ Fazenda Santa Zulmira, cidade de Astorga, Paraná,
12/05/58. Abanação. Fonte: Museu Histórico de Londrina
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A tomada foi provavelmente consentida pelos andarilhos, porque tudo
indica que Kaiser tenha estacionado seu carro, e caminhado até o lugar desejado. Aos seus olhos, o que transcorria era o grande espetáculo do êxodo – as
consequências da cafeicultura desenfreada empreendida por anos a fio. Kaiser
assistia ao êxodo assim como havia assistido a vários outros dramas sociais.
Importava agora registrar a trágica saga dos migrantes, que mais uma vez eram
empurrados para outro lugar. Em seus corpos abatidos e magros transformados
em imagem e assim eternizados, as marcas do constante massacre do trabalho e das lidas no campo tocam-nos mesmo na ausência total deste contexto
e história. Esta imagem (Figura 1) apresenta forças que perpassam o horror do
drama social e a delicadeza da composição estética.
Na Figura 2 e na Figura 3 vemos a pujança do trabalho com o café que perdurou mesmo após o êxodo, e ainda hoje está presente em alguns pontos do
Estado. Vemos a performance diária do trabalho que é articulada como uma
performance fotográfica. O corpo humano é capturado pelo olhar fotográfico,
num enquadramento que faz tudo parecer vigor e energia.
Homens e mulheres (e muitas vezes, crianças) são focados nessa pujança
e potência corporal de tal modo que fazem parecer muito tênue a barbárie
presente na cafeicultura. Os próprios grãos de café parecem compor uma
massa leve e escura, fácil de se lidar, que não revela a precariedade deste
trabalho e a força física que dele era exigida. Há um clima de satisfação no
rosto da mulher (Figura 3). Ela sorri em meio a réstias de vaidade presentes
em suas roupas gastas, porém delicadamente arrumadas. Ambas as fotos
(Figura 2 e Figura 3) foram posadas e performadas para a câmera de Kaiser,
que mais do que a produção do café, buscava ali a presença humana em suas
variadas fisionomias. Há neste caso, uma construção performativa arquitetada pelo fotógrafo, que parece ter em mente o quê exatamente busca registrar ou elaborar. A força e destreza masculina, o toque feminino com sua
beleza e delicadeza são evocados por estas duas imagens, fazendo-nos ver
uma cafeicultura feita por mãos humanas dedicadas e abnegadas. Graça e
formosura estão presentes nos corpos que desempenham seu dia a dia para
aquele que conhece o trabalho tão bem.
Como em todas as imagens fotográficas, vemos o olhar do agrônomo por
trás da câmera, nesta sequência de fotos (Figuras 1, Figura 2 e Figura 3), o olhar
do profissional, o olhar daquele que promove a agricultura, e que registra os
seus processos técnicos e também a sua grandiosa produção. Por outro lado,
identificamos o olhar daquele que se posiciona como membro de uma classe
social específica. Desde criança, o meio fotográfico esteve ao seu alcance, assim

2. Considerações finais

Para Kaiser importava o registro e a captura da imagem horrenda e maravilhosa
do humano que jamais seria desfeito. Para aquele que se tornava objeto de seu
olhar fotográfico pouco ou nada importava o registro de sua imagem fatigada.
Que bem encontraria alguém naquela situação de posar para a foto, se nem
mesmo o retrato lhe seria um bem a ser recebido? O poder desse olhar revelava-se na posse do equipamento que era muito caro à época, e também de toda a
técnica e conhecimento que circunda o meio fotográfico. Em que lugar estaria
o pequeno burguês se não entre o poder do capital que dizimava as florestas,
gerando riqueza para si, e também a miséria para os outros? Este “entre”, já
abordado por tantos filósofos e cientistas sociais, bateria fortemente na sensibilidade deste fotógrafo, uma vez que ele se sentia instrumento destas mesmas forças destrutivas. Por si só, a fotografia impingiria o que lhe é próprio, seja
como tecnologia ainda fora do alcance da maioria, seja como instrumento de
uma elite, que por meio dela pôde apropriar-se de uma realidade visual. Tudo
se revela na imagem de Kaiser como apropriação: o trabalho do corpo, tanto
masculino como feminino, e até mesmo infantil. Com esta inevitável e muitas
vezes disfarçada apropriação, seu olhar está impregnado de piedade, purgação e resgate, que se tranquilizam por meio da redenção possível daquele que
é agente de uma classe impiedosa e exploradora. A fotografia teria assim esse
papel redentor de alguém que testemunhava uma realidade vista, vivenciada,
revista por meio dos copiões e envelopes guardados. Com a luz apropriada,
com o enquadramento específico, com a ampliação necessária, uma realidade
vivenciada é então reconstruída e revisitada.
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como uma excelente educação. Kaiser formou-se como agrônomo na mais respeitada instituição de ensino de agronomia do país à época, estando ainda hoje
entre as melhores do Brasil. Sensibilizado pelos conflitos sociais da juventude,
conforme seus próprios argumentos, a agronomia possibilitava-lhe contribuir
socialmente para a diminuição da fome. Mas, contrariamente, a cafeicultura e
colonização, nos moldes como eram empreendidos no Paraná, somente geraram pobreza e miséria. Seu olhar voltava-se, assim, para aqueles que eram desprovidos da grande riqueza que se avolumava nos bolsos e cofres dos fazendeiros. Pés descalços, barriga vazia, roupas surradas e rasgadas, sol a pino, tudo
contribuía para um quadro provavelmente insuportável para este olhar.
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Resumo: O artigo apresenta o artista visual

Abstract: The article presents Brazilian visual

brasileiro Hudinilson Urbano Jr. e busca refletir
sobre o conceito de autoimagem que, de muitas maneiras, perpassa sua obra, seja pela confluência da sua casa/apartamento/ateliê, pelos
cadernos-referências, assim como por toda
sua produção visual. A partir de imagens fotográficas resultantes da performance “Xerox
Action — exercício de me ver”, o artigo mostra
como estas imagens se desdobram em muitas
outras por meio do uso da máquina fotocopiadora. Acredita-se que as reflexões oriundas da
obra deste artista — muito pouco conhecida no
Brasil — possam, de algum modo, contribuir
para a compreensão da mesma.
Palavras-chave: Hudinlson Jr. / Autoimagem
/ Arte Xerox.

artist Hudinilson Urbano Jr. and seeks reflections
on the concept of self-image which in many different ways is present in his work, be it by means of
the confluence of his house/flat/atelier, as well as
through his reference notebooks and visual production. Based on the analysis of his photographic
performances “Xerox Action — exercise of seeing
myself ”, the article indicates how those images
unfold themselves in many others by means of
the use of photocopy machines. We believe that
this analysis and approach may in some ways
contribute to the understanding of his work which
is still little known in Brazil.
Keywords: Hudinilson Jr / self-image / Xerox Art.
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1. Introdução — O contexto, o lugar e a pessoa

Hudinilson Urbano Junior, artista brasileiro e paulistano, nasceu em 1957 e
faleceu em 2013. Morte prematura de um artista que viveu intensamente seus
processos, tanto na vida quanto na arte. Sempre guiado pelos seus propósitos,
por aquilo que acreditava, frequentou entre os anos de 1975 e 1977 a Fundação
Armando Álvares Penteado — FAAP/ São Paulo, onde cursou Artes Plásticas,
curso que não chegou a concluir. Possuía uma personalidade forte, gostava de
beber, tinha enorme necessidade de falar e de ser ouvido. Foi irreverente, rebelde muitas vezes, de uma inteligência refinada que se misturava com um ótimo
humor sarcástico e a uma efervescência de ideias. Teve grandes dificuldades
financeiras para viver com dignidade, porém era extremamente afetivo com
aqueles que dele se aproximavam. Sua rebeldia comum ao seu comportamento
fez com que pagasse um alto preço por seu modo de ser, de se comportar, de
criar, de viver e se relacionar. A galerista Jacqueline Martins fala do artista e
sobre esse modo de ser e viver:
Mostrei o Hudi algumas vezes na galeria e em feiras, ele sempre roubava a cena.
Um artista genuinamente marginal, tudo nele é verdade, suas crises, seu temperamento, uma produção inteira sem truques, sem modismos, não abriu concessões e pagou por todas as suas escolhas. (Martins: 2013)

Desde o final dos anos 70, Hudinilson esteve na cena artística e juntamente
com mais dois artistas — Rafael França (1957-1991) e Mário Ramiro (n.1957) —
criou o grupo 3 nós 3, em 1979. Este grupo realizou importantes intervenções urbanas numa época muito difícil e conturbada devido aos anos da ditadura. Hudinilson deixou uma obra complexa e densa, ainda por se conhecer, pesquisar,
ser estudada e ainda tornada pública. Era um artista que transitava por múltiplas técnicas e linguagens, tais como a colagem, o desenho, a pintura, a gravura, mail art, intervenções urbanas, grafitti, performance e a xerografia. Considerado junto com Paulo Brusky e Bené Fonteles precursores da Arte Xerox no
Brasil, modalidade essa em que a máquina de reprodução de cópias é utilizada
no processo criador em arte. No processo de criação de Hudinilson, seu corpo,
temas homoeróticos e sua autoimagem são marcas constantes. Sua obra pouco
foi assimilada pelas instituições e principalmente pelo mercado de arte. O propósito deste artigo é tecer uma reflexão a partir do conceito de autoimagem,
tomando principalmente a xerografia enquanto modalidade artístico-criadora.
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Figura 1 ∙ Hudinilson Jr. Registro Fotográfico da
Performance, Exercício de Me Ver II 1982. Fonte:
http://galeriajaquelinemartins.com.br/artistas/hudinilson-jr/
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Figura 2 ∙ Hudinilson Jr. Registro Fotográfico da
Performance Exercício de Me Ver II,1982: Fonte:
http://galeriajaquelinemartins.com.br/artistas/hudinilson-jr/

[...] Para muitos, a vida boêmia de um artista é um item que se ajusta adequadamente a um modelo literário do sujeito que vive de forma radical e que assim
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Acompanhei bem de perto no final dos anos de 1980, na cidade de São Paulo,
parte da produção xerográfica do artista. Conheci-o quando me inscrevi para
fazer um de seus cursos dedicado a Arte Xerox, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Este mesmo curso foi por ele ministrado em
diversas instituições culturais. Em 1986, eu cursava Artes Plásticas e por meio
de uma chamada para o referido curso de xerografia, me inscrevi e fui frequentá-lo. Hudinilson desde sempre demonstrou ser um exímio educador, atividade essa, que anos depois, desenvolvemos conjuntamente. O caráter inquieto,
experimentador, pesquisador e poético do artista já se fizera presente desde os
nossos primeiros encontros. Hudinilson, como era conhecido por muitos por
seu comportamento exacerbado e tido, costumeiramente, como sendo uma
pessoa de gênio difícil. Era, porém, possuidor de qualidades próprias dos grandes educadores. Possuía uma generosidade enorme, fazia parte de sua postura
apontar caminhos, possibilidades de descobertas, sabia ouvir, acolher aquilo
que cada um trazia; aguçava sempre a curiosidade. Fazia com que as aulas extrapolassem seus próprios espaços; buscava fazer com que emergisse de cada
um sua poética, palavra essa, que mais tarde fui compreender com mais profundidade. Essas foram características que logo percebi e que foram determinantes para a relação ali estabelecida. Nas aulas com Hudinilson, compreendi o que
eu próprio poderia vir a ser, e o que investigar em arte. O que me chamou a atenção para ir ao encontro de Hudinilson foi a xerografia (escrita a seco), sendo que
agora sou motivado a tecer algumas considerações entorno de sua poética com
a Arte Xerox associada a sua autoimagem.
A presença da autoimagem na obra de Hudinilson é constante e aparece de
muitos modos. A confluência diária entre casa, apartamento e ateliê me ensinou
ali na convivência com Hudinilson algo tão caro a arte contemporânea que é a
relação entre arte e vida. Tudo no seu espaço/apartamento era arte, tudo ali era
vida; objetos, móveis, livros, jornais, alimentos, bebida, a organização e a ocupação do espaço, a ordem/desordem, o acúmulo, os materiais artísticos, os cigarros
e suas atitudes se amalgamavam de tal maneira que era impossível separar processos artísticos e comportamentos e procedimentos da vida diária. Os objetos
do cotidiano eram por muitas vezes os elementos de sua arte. Esta é, sem dúvida,
uma pista e perspectiva importante para aprofundarmos o estudo da obra desse
artista. Mario Ramiro, integrante do grupo 3 Nos 3 fala sobre a relação vida / obra:
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2. Autoimagem e Performance — O Corpo Fragmentado
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Figura 3 ∙ Hudinilson Jr. Conjunto de Registros Fotográficos
da Performance Exercício de Me Ver II, 1982.Fonte http://
galeriajaquelinemartins.com.br/artistas/hudinilson-jr/

tempera sua arte com a mesma radicalidade com que vive. No entanto esses
admiradores da vida desregrada não ousam se sentar nas cadeiras ensebadas
ou respirar o ar carregado dos ateliês onde esses artistas destilam a sua obra.
Não arriscam abandonar sua zona de conforto e amenizar um pouco a maldita solidão dos junkies. Acham tudo irado, muito louco, e das exposições levam para casa os folders com uma biografia asséptica de quem estava pouco
se importando com a belezura emoldurada de suas vísceras.[...] (Ramiro: 2013)

Essa fala de Mário Ramiro diz muito a respeito deste amalgamar, dessa relação arte e vida que muito tem por ser pesquisada na obra de Hudinilson. Percebo o quanto a vida e a arte estão interligadas nas atitudes, escolhas, modos
de operar no mundo. Os espaços que este artista habitou dizem muito da sua
autoimagem, pois ali muito podia se ver do seu dia a dia, dessas relações entre
processos de criar e de viver. Um apartamento / ateliê / casa / corpo / fragmentos que se organizavam na composição de um todo — o corpo fragmentado.
O mito de Narciso é outra referência associada a sua autoimagem que também se fez presente em sua vida. A obra Tratado de Narciso, de André Gide, era
uma presença constante que Hudinilson mantinha com muito apreço e dentro
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Figura 4 ∙ Hudinilson Jr. Conjunto de Registros Fotográficos
da Performance Exercício de Me Ver II, 1982.Fonte http://
galeriajaquelinemartins.com.br/artistas/hudinilson-jr/
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do seu campo de visão em sua casa / apartamento / ateliê que conheci pessoalmente, situado na avenida Prestes Maia, no centro da cidade de São Paulo.
Diz a história do mito que depois de caminhar e se ver exausto, Narciso se debruça sobre uma fonte de águas límpidas. Ao debruçar Narciso avista uma imagem pela qual se apaixona, mas que não pode tocar. Na impossibilidade de tê-la,
Narciso se põe a contemplar aquela bela e inatingível imagem, onde permanece
contemplando até que pouco a pouco vai perdendo suas forças, seu vigor, sua
vida. No lugar do corpo sem vida nasceu uma flor que foi denominada Narciso.
A história do mito vai aparecer de maneira muito intensa na obra de Hudinilson, servindo de mote conceitual e também propulsor enquanto gerador de
imagens. Assim como Narciso que encantado com sua autoimagem refletida no
lago, Hudinilson no início dos anos de 1980 inicia uma série intitulada “Exercícios de Me Ver” o que, para alguns estudiosos é uma série de extrema importância
na obra do artista e também enquanto registro de performance na arte brasileira.
Hudinilson diz:
[...] passei a trabalhar com a Xerox, já baseado no estudo que é o meu trabalho,
que é essa coisa do corpo. [...] quando ai chegou a Xerox tive que colocar o corpo de alguma maneira. [...] comecei a colocar meu corpo em cima da máquina
(Urbano Jr, 1985:245).

Nesta série de fotografias, provenientes da performance (Figura 1, Figura 2,
Figura 3 e Figura 4) Hudinilson, nu, debruça-se sobre a máquina e passa a fotocopiar partes do seu corpo. Num exercício contundente de performance, Hudilnilson vai pouco a pouco transformando esse gesto em imagens de si. Lucrecia
Zappi escrevendo sobre essa série de Hudinilson nos diz que: [...]
É nesse jogo narcísico de espelhos que a máquina de Xerox se encaixa como peça
fundamental em sua obra. [...] “voyeurismo de mim mesmo”, nas palavras do artista, aflorou: “Eu literalmente transei com a máquina”. [...] (Zappi: 2004)

Essas reflexões de Zappi nos ancoram no próprio depoimento do artista em
que ele nos confidencia: [...]
Cada pelo e cada poro, lido pelo jogo de espelhos, me registra, me reflete e se
apresenta como um novo corpo. O eu como obra. Me carinho, pelo a pelo. O corpo relacionando-se eroticamente com a máquina, que reproduz outro corpo; detalhes do meu corpo, em branco e preto, em toner. (Urbano Jr., 1984).

Do ato performático restam as imagens impressas, que para Hudinilson são:
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Figura 5 ∙ Hudinilson Jr. “Narcisse” Exercício de Me
Ver, 1983. Fonte http://galeriajaquelinemartins.com.br/
artistas/hudinilson-jr/
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A cópia da cópia e seu autocontraste, a redução à exaustão, e mesmo a ampliação, a redução gráfica de contornos e sombras. O Voyeurismo de mim mesmo.
Após o contato eminentemente físico com a máquina, existe agora tão somente
a relação no plano das imagens. Do que foi meu corpo num primeiro momento,
existem agora somente pontos, linhas, sombras e derivações num papel ofício.
Imagem impressa que deve ser traduzida/tratada ao nível sensual. Voltar cada
vez mais à máquina, [...] (Urbano Jr., 1984)

E assim, por meio de um meticuloso trabalho de olhar, selecionar detalhes,
cortar, recortar, ampliar, reduzir, sobrepor, justapor, grandes painéis são montados, onde detalhes desse corpo vão sendo desvelados e revelados a si e ao
mundo. O artista nos diz:
[...] separei um centímetro quadrado de cada um, e, em baixo, em outra sequência tem detalhe do centímetro quadrado ampliado dez vezes de toda a série.
É uma coisa hiper abstrata, seria o cúmulo do narcisismo ou até a negação do
Narcisismo. (Urbano Jr. 1985:247)

Estes são detalhes / fragmentos de um corpo que muitas vezes pouco se identifica daquilo que foi; imagens abstratas; corpo abstrato; o detalhe do detalhe do
detalhe. João Spinneli, crítico de arte que tão bem conhecia a produção de Hudinilson, com base no pensamento de Jean Claude Bernardet (1983) que acompanhou tão de perto sua, nos diz sobre essas operações utilizadas pelo artista:
[...] Para Jean Claude Bernardet, em cada xerografia idealizada por Hudinilson:
“o detalhe nos atrai, nos imanta, nos seduz. Um processo de fascinação que nos
dá a ilusão de estarmos à beira do contato desejado com o corpo original, nu, uno,
indefinidamente adiado (...) um fascínio diante do nosso próprio corpo esfacelado. Com rigor”. Para Hudinilson, o Xerox “recria o corpo de maneira própria,
destruindo detalhes e valorizando outros (...) Entender os limites impostos pela
máquina, ampliar seus recursos e dominar esses limites invertem as relações,
fazem com que a máquina seja veículo e coautora deste trabalho”.[...] (Spinneli:
2015)

Marcos Rizolli, refletindo sobre o trabalho de Hudinilson, argumenta que:
[...] o corpo do artista é o referente — que se doa à leitura da máquina — e integra-se ao mecanismo do equipamento, revelando, no ato de copiagem, uma
sensual intimidade entre referente e signo. Uma indexicalidade peculiar —
uma arte autêntica, sem mediações. A máquina poetiza o próprio condutor da
ação, o artista. (Rizolli, 1993: 208-9)

Mario Ramiro fala de um “ar” carregado do ateliê onde o artista destila sua

3. Considerações Finais

Ao percorrer, em breve reflexão, esse recorte da obra de Hudinilson, pode-se perceber o quanto a autoimagem é algo marcante e determinante na sua trajetória.
Autoimagem, que em muitos momentos, mostra-se por meio de um corpo erotizado, como o próprio artista reconhece ao entrar em contato com a máquina.
Desse corpo erotizado, podemos ver o quanto essas imagens provenientes
do contato físico com a máquina foram pouco a pouco se transformando. São
inúmeros os fragmentos com os quais Hudinilson se vê envolvido após essa
operação; cabe ao artista olhar, selecionar, cortar, reduzir, ampliar, justapor,
sobrepor, voltar à máquina e novamente operar. Nesse exercício de transformação, Hudinilson descontextualiza a si mesmo, criando outro corpo, onde
planos, texturas e contrastes acabam por restar daquele corpo que se entregou
à máquina num exercício de se ver. É interessante pensar o quanto, nesse jogo,
o artista vai tateando, buscando recompor imagens de si; de um corpo que se
debruçou inteiro sobre a máquina e que ela o despedaça por meio do jogo de
espelhos — ele tenta rejuntar a si mesmo. Assim, o artista, meticulosamente vai
se autocopiando, ampliando, recortando e recompondo; fazendo arte e vida,
ele faz poesia. Talvez, Hudinilson não estar aqui, para ver esses fragmentos se
espalhando pelo mundo, pelo mercado de arte, pelos espaços expositivos, pelo
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obra. Foi nesse “ar” que pude compreender na convivência com Hudinilson
que ali habitava um corpo que buscava nas ações criadoras maneiras de recompor ou reencontrar um corpo inteiro, onde fragmentos de vida pudessem, ainda
que no campo da arte se juntar e ver essa autoimagem na sua inteireza. Foram
inúmeras vezes que ao adentrar em seu apartamento me deparava com dezenas de cópias de Xerox justapostas sobre o chão da sala, onde, buscando certo
recuo podíamos ver partes daquele corpo que se uniam, ainda que fragmentados pelo corte / limite do papel.
Ao buscar esse inteiro por meio dos fragmentos/pedaços de corpo impressos em Xerox em folha A4 e agrupados no chão, ia-se tendo a possibilidade
de vislumbrar um corpo ou parte desse corpo na sua inteireza. Ainda que essa
imagem fosse uma imagem quebrada, reticulada pelo ampliar da máquina de
Xerox, fragmentada pelo corte certeiro e afiado da lâmina do estilete, ainda que
um corpo estilhaçado, ao reunir as partes fazia emergir em forma de arte a possibilidade de vida ou mesmo de morte. Morte de um corpo, em busca de outro.
Assim como Narciso ao se ver refletido nas águas, inacessível, intocável, impalpável na sua fisicalidade, em sua obra / vida Hudinilson talvez tenha cumprido
o seu destino, e este é, quem sabe, um dos papéis da arte.
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sistema de arte. Esse circuito/sistema que tanto negou sua entrada, agora quer
imagens desse corpo, reside ai, mais um dos cumprimentos do seu destino. Não
tenho dúvida de que seu legado vai contribuir para o enriquecimento do circuito, do mercado, assim como para discussão sobre arte contemporânea e os
muitos meandros que a sua obra nos remete. Assim como o mito de Narciso,
que do lugar onde o corpo falece brota uma flor, da sua vida, Hudi nos deixa seu
legado, sua obra/vida. Sua autoimagem. Obrigado Hudi.
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Resumo: A proposta desta comunicação é

Abstract: The purpose of this communication is

apresentar os processos de criação, as condições de realização, as opções técnicas e estéticas dos documentários televisivos produzidos
pelo jornalista, escritor, dramaturgo, cineasta
e crítico de cinema Amylton de Almeida (AA),
para TV Gazeta de Vitória (ES). A pesquisa parte de um locus regional, centrada na produção
de AA, realizadas nas décadas de 1970 a 1980,
quando foram realizados oito documentários.
Para essa comunicação falaremos mais detalhadamente sobre a produção do documentário “Lugar de toda a pobreza”, que obteve
maior repercussão pelos problemas retratados
e imagens de grande impacto midiático.
Palavras-chave: Amylton Almeida / memória
/ documentário televisivo / processo criativo.

to present the process of creation, the conditions,
and the technical and aesthetic choices of the television documentaries produced by Amylton de
Almeida (AA) for TV Gazeta, a news channel
from Vitória (ES), Brazil. AA is a journalist,
writer, playwright, filmmaker and film critic.
The research is part of a regional locus centered
on the production of AA, held in the decades
of 1970-1980, when eight documentaries have
been made. This communication will discuss in
more detail the production of the documentary,
“Place of all poverty”, which obtained the highest
rebound, with the problems portrayed and the big
media impact images.
Keywords: Amylton Almeida / memory / TV
documentary / creative process.
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Amylton de Almeida
singular e plural: luz,
câmera, ação...
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Introdução

A motivação para elaborar esta comunicação consistiu em preservar a memória fílmica de Amylton de Almeida para que ela não se perca na nossa cultura
audiovisual, como tantas outras produções artísticas. E também sabemos que
a escolha de um objeto de estudo nunca é casual ou aleatória, mas, por proximidade, afinidades e relevância são fatores muito importantes na definição de
um objeto de pesquisa. Conheci Amylton de Almeida quando fui trabalhar no
jornal A Gazeta, em 1976. Tratava-se de uma pessoa muito introspectiva, de
uma ironia mordaz, o que era a sua mais poderosa arma contra a violência e a
‘burrice’, enfim um ser humano ímpar.
Amylton Dias de Almeida (1946-1995) — A.A — (como costumava assinar
seus artigos e textos críticos nos jornais em que trabalhou) nasceu em Afonso
Cláudio, interior do Espírito Santo, e, em 1969, iniciou no jornalismo como crítico de cinema no jornal O Diário, desde 1972, no Caderno Dois de A Gazeta (por
23 anos consecutivos), que foi a base do seu exercício profissional cotidiano. Segundo sua biógrafa Jeanne Bilich, a sua crítica...
(...) transcendia o comum no gênero (...) o texto ‘amyltoniano’ infiltrava-se no terreno da literatura, da filosofia, da sociologia e da política, ultrapassando a crítica
de cinema convencional. Escrita artística que, além de transmitir informações
sobre o filme analisado apresentava, ainda, a ‘digital amyltoniana’, ou seja, desvelava o pensamento político do autor, sua ideologia libertária e as muitas bandeiras que abraçou (Bilich, 2005: 27-28).

A relação de Amylton de Almeida com a produção de seus documentários
não foi diferente de suas críticas cinematográficas, as quais foram viscerais, e
seus trabalhos para a televisão sempre tiveram o caráter de denúncia, características da época da ditadura, apesar de a censura estar presente em todos meios
de comunicação, com a presença efetiva de um censor nas redações jornalísticas e telejornalísticas. Suas denúncias de intolerância e injustiça na história dos
vencidos e dos que sofrem o julgo da discriminação eram bem no estilo cinema
direto “é tudo verdade”, dando voz aos atores sociais filmados.
O documentário Lugar de toda pobreza retrata fielmente tal realidade dos
habitantes da região do bairro de São Pedro em Vitória (ES), que viviam e sobreviviam em meio ao lixo que era depositado no local pelo serviço de limpeza pública da cidade. Acredito que seja um dos mais importantes documentários que
Amylton de Almeida produziu com o jornalista Carlos Henrique Gobbi, pois ele
registra um momento histórico da região de São Pedro, assim como mostra a
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formação de identidade da população dessa região, que ainda hoje, é fonte de
força para os movimentos sociais ali existentes
Nesta comunicação sobre a produção do crítico de cinema capixaba Amylton de Almeida, realizada durante as décadas de 1970 a 1980, procuro demonstrar como a sua crítica social e a denúncia contra a opressão contra os mais fracos pode alterar alguns cenários da sociedade capixaba da cidade Vitória (ES).
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1. O cenário cultural

As décadas de 1970 e 1980 no Brasil foram marcadas por grandes contradições
na cultura brasileira: de um lado, tínhamos o endurecimento do regime militar,
com relação à censura; do outro, uma quantidade expressiva de produção cultural altamente criativa praticamente em todo o Brasil.
No Espírito Santo, em fins da década de 1960, essa efervescência cultural
gerou uma série de projetos culturais realizados por estudantes de diversas
áreas da Universidade Federal do Espírito Santo e por jovens jornalistas, entre
os quais podemos destacar os Festivais de Artes Plásticas e as Mostras de Teatro
Universitário, que abriram as portas do teatro capixaba e das ideias das Mostras
de Teatro para um veículo novo, de maior abrangência, a televisão, criando o
programa “Telecontos Capixabas”.
Esses jovens universitários e jornalistas elegeram também o cinema como
meio de expressar as suas indignações com o regime militar. Com recursos próprios, eles produziram e realizaram uma série de curtas-metragens de ficção,
sendo o curta “Veia Partida”, de Antônio Carlos Neves, baseado no livro de
Amylton de Almeida, o mais bem sucedido, premiado como Melhor Fotografia,
no Festival JB/Mesbla de 1968.
O período seguinte, início dos anos de 1970, foi rico na produção e realização de documentários em curtas-metragens, muito comuns na época, com
duração de dez minutos apenas. Nesse mesmo período, retornaram ao estado
alguns produtores: Orlando Bonfim, diretor dos curtas Tutti Buona Gente, sobre
a imigração italiana no Espírito Santo; Ticumbi, Mestre Pedro de Aurora sobre a
história do folguedo, realizado na região norte do estado; e Itaúnas: O desastre
ecológico sobre a invasão das areias na vila de Itaúnas, sendo alguns dos premiados em festivais nacionais; a vinda do crítico de cinema e cineasta carioca Alex
Viany, que dirigiu e produziu A Máquina e o Sonho sobre a vida de Ludovico Percise, um dos pioneiros da arte cinematográfica capixaba, ampliou esse circuito
de curtas-metragens.
É também nesse período que o crítico de cinema Amylton de Almeida se
encaminha para a realização da linguagem filmica. Ele foi um dos intelectuais
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mais brilhantes de sua geração no cenário capixaba. Atuou com seu talento
múltiplo na literatura, no jornalismo cultural, na dramaturgia, na produção de
shows, de documentários e no cinema. Podemos comprovar essa sua atuação
intensa por meio de um ativismo político-cultural que se traduzia em interferência direta na vida capixaba, por meio de uma breve consulta em arquivos
de jornais impressos, coletâneas de revistas e livros locais, no transcorrer das
décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990.
Percebemos que os documentários produzidos nesse período foram pautados
por questões político-sociais locais e simultaneamente chamando a atenção do
espectador para um grupo de pessoas que viviam às margens da sociedade. Nesse período, o autor produziu oito documentários para TV Gazeta de Vitória-ES,
sendo o documentário Lugar de toda pobreza, o mais comentado, que teve grande
repercussão pelo forte impacto imagético. Por meio de um microespaço sóciocultural regional, podemos fazer um resgate de um pequeno fragmento de nossa memória audiovisual dessas décadas, que é praticamente desconhecida no universo
fílmico nacional. Nesse universo, A.A realizou oito documentários na TV Gazeta:
1. São Sebastião dos Boêmios (1976), com duração de 43’57”, trata da criação
de um bairro sem a menor infraestrutura, na periferia do município da
Serra (região da Grande Vitória), aonde levaram as prostitutas do centro
de Vitória, ou seja, com objetivo de limpar a cidade;
2. Os Pomeranos (1977), com duração de 41’12”, retrata a comunidade de
imigrantes da extinta Pomerania (AL) em terras capixabas, que se isolaram e mantiveram seus costumes e tradições no município de Santa
Maria de Jetibá. Foi vencedor do I Festival de Verão da Rede Globo;
3. O Último Quilombo (1980), com duração de 40’07”, conta a história da
Ressurreição de Queimados, um quilombo no município da Serra-ES,
que terminou com a revoltas dos afrodescendentes contra o senhor que
havia prometido liberdade após a construção de uma igreja. Como ele
não cumpriu a promessa, atearam fogo na igreja, acabando com a ideia
de liberdade. Também vencedor do III Festival de Verão da Rede Globo;
4. Lugar de toda Pobreza (1983), com duração de 57’19”, documentário de
maior repercussão, que retrata a vida dos catadores de lixo, do bairro de
São Pedro, que viviam à mercê da sorte, pois comiam o que catavam do
lixo. Possui imagens de grande impacto midiático;
5. Piúma das Conchas (1988), com duração de 51’49”, visava investir no resgate da identidade cultural de Piúma, por meio da produção de seu artesanato, as conchas;

2. Breve panorama do cenário social

Até os meados da década de 1960, a economia do estado do Espírito Santo era
baseada no plantio e exportação do café e o setor industrial era quase nulo
em relação ao de outros estados da Região Sudeste do Brasil. Com a crise na
exportação do café, devido à elevação da oferta por outros países, o estado teve
que mudar radicalmente sua política econômica com o modelo estruturado
pelo governo federal mediante a implantação dos “Grandes Projetos Industriais de Impacto”.
Este projeto atendia a áreas do complexo siderúrgico, naval, portuário, além
do turismo. Com isso, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) que utilizava
o porto de Vitória timidamente, faz novos investimentos em modernização e
ampliação da empresa para as exportações do minério de ferro. Outro fator de
importância foi a construção da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), da
Samarco Mineradora e a implantação da Aracruz Celulose. Dessa maneira, o
estado saiu rapidamente de uma economia primária agroexportadora para um
modelo secundário-exportador centrado em commodities industriais de produção em larga escala.
Em consequência dessa brusca mudança econômica, ocorreu a migração de
um grande contingente populacional rural em direção à região metropolitana
de Vitória e municípios vizinhos. Eles vinham com a perspectiva de uma vida
próspera na capital, em busca de trabalho nas grandes indústrias que estavam
sendo implantadas no estado, porém, sem muita qualificação, eles acomodavam-se em bairros periféricos e com aluguéis de baixo valor monetário.
Foi a partir de 1977 que teve início o processo de invasão da região do contorno da
ilha, formado por manguezais e morros, utilizado pela prefeitura para despejar
todo o lixo da cidade. Nos anos seguintes, a invasão que teve início no mangue,
compreendia uma extensão de quase cinco quilômetros; em 1980, congregava
cerca de 15 mil habitantes (Vasconcelos, 1992: 138-9).
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6. Nasce uma cidade (1989), com duração de 57’49”, retrata a reconstrução
e urbanização de um bairro da cidade de Cariacica, município da região
da Grande Vitória;
7. Incêndios nas Mentes (1989), com duração de 45’07”, retrata a perseguição aos descendentes de alemães durante a II Guerra Mundial, pelo governo de Getúlio Vargas, no interior do Espírito Santo;
8. Cupido no Ar (1992), com duração de 39”, produção conjunta com alunos
de uma oficina de cinema “Corpo e a Imagem”, realizada na Escola Arte
Fafi, foi a gênese do longa-metragem O Amor está no Ar, de 1994.
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Desse modo, percebemos que este modelo acelerado de desenvolvimento
sócioeconômico arquitetado pelo governo federal promoveu um grande dinamismo nas cidades, todavia o plano urbanístico das cidades brasileiras não
acompanhou esse modelo acelarado de crescimento, criando bolsões de misérias nos seus entornos. É nesse cenário que Amylton de Almeida e Carlos Henrique Gobbi vão buscar dados para o documentário Lugar de toda pobreza.
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3. O Processo de Criação

Amylton de Almeida era um criador compulsivo e, quando tinha um insight de
escrever peças de teatro, ou um romance, trabalhava obstinadamente, ás vezes
não dormia, até que os finalizasse. Com o documentário Lugar de toda pobreza
foi um pouco diferente. O Sr. Nelson Bonfante, diretor da TV Gazeta de Vitória, foi quem sugeriu que ele fizesse “algo” com a cena que sua esposa havia
presenciado ao passar na região de São Pedro. Amylton convidou seu colega e
amigo de trabalho Carlos Henrique Gobbi para ir ao local checar a informação
e ambos viram que dava para fazer “algo”. Num depoimento no programa “Biografia” da TVE — ES (2011), Gobbi diz que, no mesmo dia, eles foram para a casa
de Amylton e fizeram um roteiro,
(...) logo sentamos na casa dele, eu com a minha máquina e ele com máquina
dele, começamos a escrever; terminava uma página passava para ele, a partir dali
ele reescrevia, acrescentava, incluía o que ele tinha visto e fomos montando o
roteiro. A gente ficou seis meses gravando o lixo. Era muito difícil chegar lá com
equipamento, com isso não mudar a realidade. A gente não queria mudar aquela
realidade.

O documentário contava a história dos catadores de lixo do bairro São Pedro, pessoas que viviam em condição de extrema miséria. Amylton não queria
muita interferência no cotidiano daquela população; entretanto, a sua direção e
técnica foram diferentes dos documentários que havia produzido:
Amylton explorou quadrantes diferentes para evitar o padrão comum aos documentários, preferindo, em alguns deles, omitir sua palavra para dar voz aos que
nunca tiveram. Lugar de Toda Pobreza rompe o padrão convencional entregando
a uma liderança, uma mulher, dona Leda, a condução do trabalho. É a ruptura
da linguagem dos trabalhos anteriores, que incorporam apresentação, narrador
e entrevistas, atendendo ao padrão do programa Globo Repórter (Gobbi, 1996:
107).

Nos documentários da época, era comum a utilização da voz over (voz de

A criança foi tomada por Amylton como uma referência de tempo. Para mostrar
o sentido cíclico onde não há esperança, pois tudo permanecerá como está, ou
mesmo para deixar um ponto de discussão sobre o futuro (...). Em Lugar de Toda
Pobreza as crianças estão em todos os momentos do trabalho, pontuando situações como protagonistas ou coadjuvantes dos problemas da região (Gobbi, 1996:
108).

O documentário foi apresentado pela primeira vez no cineclube Metrópolis (julho / 1983) na Universidade Federal do Espírito Santo, e deixou a plateia
indignada. Na ocasião, o documentário foi autorizado a ser exibido apenas no
Estado. Quando foi levado ao ar na televisão local causou uma comoção grande
na população desencadeando uma campanha espontânea segundo Gobbi: “A
população doou alimentos e roupas para as pessoas que viviam no lixão. A Rede
Gazeta começou a receber um monte de doações sem que tivesse solicitado”
(Gobbi, 1996: 110).
Nos anos seguintes, foi elaborado um projeto para o bairro, que teve como
princípio a preservação do manguezal, e, nos primeiros cinco anos da década de
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Deus) para guiar o espectador na narrativa da história, ou mesmo para imprimir
a opinião do diretor. A.A abdica desse recurso e coloca a narrativa do documentário na voz da líder dos catadores de lixo, Dona Leda, dando maior credibilidade
ao trabalho. Ela apresenta o local, as pessoas e aquela realidade. E, no decorrer
dessa apresentação, ela disse que São Pedro era o lugar de toda pobreza.
O documentário inicia com cenas de coleta de lixo hospitalar; em seguida,
cenas com animais, crianças e adultos chafurdando lixo, mostrando a liderança local em plano médio. Com base nos depoimentos de Dona Leda e outros
moradores, que contam um pouco da própria história, sua sobrevivência e suas
necessidades. Eles contam também a história e as necessidades do bairro como
um todo. Além dos depoimentos, no documentário podemos ver cenas dos habitantes vivendo o dia a dia do bairro, as brigas pelos desejos de melhoria habitacional, a reunião dos catadores.
A chegada do caminhão do lixo é o momento de aparente alegria e muita
agitação dos catadores correndo atrás do carro e esperando o derrame do lixo.
Assim, ficam felizes pela chegada do alimento e do sustento, mas, em poucos
minutos, a alegria torna-se briga pela disputa de cada pedaço de comida, caixa
de iogurte e alimento ainda não degradado, como única possibilidade de sobrevivência. São imagens impressionantes que nos chocam. A grande preocupação
de Amylton, quando estava filmando, foi com as crianças brincando e comendo
tranquilamente no meio do lixo:
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1990, grandes obras foram realizadas, levando saneamento básico, drenagem e
melhorias habitacionais solicitadas pela população:
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Atualmente, os bairros da região São Pedro são urbanizados, contam com escolas, comercio e serviços, igrejas, quadras poliesportivas, praças, restaurantes,
tendo sua história amplamente valorizada pelos moradores, pelas escolas e pelos
movimentos comunitários (Neto & Nunes, 2012: 118).

		
Conclusão

Em seus documentários, Amylton Almeida trata de assuntos polêmicos e atuais
como a degradação do meio-ambiente, da violência dos grandes centros urbanos, da opressão contra os desvalidos, do preconceito racial, social, assim
como, alguns documentários de Jorge Furtado, Eduardo Coutinho. Acreditamos que ao resgatarmos e preservarmos essa memória audiovisual estaremos
indiretamente, reparando e resgatando um momento sóciocultural de lutas,
de alegrias, de conquistas, de erros e acertos de uma geração que fez parte e
realizou esta história, para que possamos aprender e apreender mediante suas
realizações, no sentido de aprimorá-las e aperfeiçoá-las.

Referências
Bilich, Jeanne (2005) As múltiplas trincheiras
de Amylton de Almeida: o cinema como
mundo, a arte como universo. Vitória ES:
GSA Gráfica e Editora,
Gobbi, Carlos Henrique (1996) “Revelação e
Resistência.” In: Gomes, Deny (Org.). A
Múltipla Presença: vida e obra de Amylton
de Almeida. Vitória: Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo.
Gobbi, Carlos Henrique (2011) Biografia:
Amylton de Almeida. TVE-ES. [em linha]

Vídeo. [Consult. 2015-12-00]Disponível
em URL: https://www.youtube.com/
watch?v=gURNRJ3EbnQ
Neto, Amarílio Ferreira & Nunes, Kátia (2010)
“Além da lama e do lixo: movimentos de
escolarização em São Pedro, Vitória/ES
(1977-2007)”. Educação em Revista. Belo
Horizonte. Vol. 28 n. 01. Março.
Vasconcelos, João Gualberto (Org.) (1992)
Vitória: Trajetórias de uma cidade.
Vitória: IHGES

797

Pele Preta: a poética da luz

SANDRA MARIA LÚCIA PEREIRA GONÇALVES*
Artigo completo submetido a 28 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*Brasil, artista visual (Fotografia). Professora e pesquisadora. Graduação em Comunicação
Visual, Escola de Belas-Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Mestrado em
Comunicação e Cultura na Escola de Comunicação UFRJ; Doutorado em Comunicação e Cultura na Escola de Comunicação UFRJ.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação; Departamento de Comunicação. Rua Ramiro Barcelos, 2705 — Campus Saúde — Porto Alegre — RS — CEP 90035-007 Brasil. E-mail: sandrapgon@
terra.com.br

Resumo: O artigo proposto tem por objetivo

Abstract: The proposed article aims to reflect on

refletir acerca do trabalho seminal da fotógrafa
artista Maureen Bisilliat, Pele preta. O ensaio
fotográfico Pele preta foi realizado na década
de 1960. A série aqui trabalhada é composta por 23 imagens em preto e branco de três
modelos negros: uma mulher, um homem e
uma criança, além de imagens de ex-votos.
Através dessas imagens a artista afirma sua
visão política e social da sociedade brasileira
aliada a uma poética da luz com traços surrealistas. Conceitos como o de Fotografia
Menor (Gonçalves, 2009) e o de Imagem
Cristal (Deleuze, 2007; Fatorelli, 2003) estarão presentes.
Palavras-chave: Maureen Bisilliat / Pele preta / Fotografia expressão.

the seminal work of photographer artist Maureen
Bisilliat, Black Skin. The photographic Black Skin
essay was conducted in the 1960s. The series consists of 23 black and white images of three black
models: a woman, a man and a child, and votive
images. Through these images the artist asserts
her political and social vision of Brazilian society
combined with a poetic light with surrealist features. Concepts such as Photography Minor (Gonçalves, 2009) and the Crystal Image (Deleuze,
2007; Fatorelli 2003) will be present.
Keywords: Maureen Bisilliat / Black skin / Photography expression.
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Black Skin: the poetics of light
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Introdução

O artigo proposto tem por objetivo refletir acerca do trabalho seminal da fotógrafa
artista Maureen Bisilliat, Pele preta. O ensaio fotográfico Pele preta foi realizado na
década de 1960. A série aqui trabalhada é composta por imagens em preto e branco
de três modelos negros: uma mulher, um homem e uma criança, além de imagens
de ex-votos. Trabalho menos visível da obra fotográfica produzida por Maureen
Bisilliat, veio a público na primeira grande exposição da artista, realizada em 1966 no
Museu de Arte Moderna de São Paulo (Brasil). Em 2014, o Instituto Moreira Salles,
detentor do direito patrimonial sobre a obra da artista, editou na coleção A forma
da Luz, um pequeno fotolivro com a série Pele preta — uma seleção de 23 imagens
do ensaio original (Bisilliat, 2014). É sobre esse trabalho que a reflexão aqui se dará.
Maureen Bisilliat nasceu na Inglaterra (1931), filha de diplomata argentino e
mãe artista plástica Inglesa e teve uma vida nômade até se estabelecer no Brasil em 1957. Sua identificação e seu encantamento pelo país levaram-na a adquirir cidadania brasileira. Bisilliat se interessou pelo Brasil profundo por meio
de clássicos da literatura brasileira como Euclides da Cunha e João Guimarães
Rosa. Neste sentido, seu ensaio Pele preta apresenta características que iriam
marcar seu trabalho de associar texto e imagem nas narrativas que constrói, bem
como trabalhar questões que a levassem a entender o país escolhido para viver.
Fotógrafa artista, Maureen Bisilliat transita em um universo movediço onde o
documento literal da realidade se esfumaça na ação autoral e expressiva do artista. Desse modo o real e o imaginário se entrelaçam permanentemente em
seu trabalho. Maureen Bisilliat faz da fotografia o lugar de sua arte e profissão.
Aproveita-se esta introdução para indicar os conceitos que norteiam este artigo,
qual seja os de Fotografia Menor (Gonçalves, 2009) — quanto à temática escolhida
— e o de Imagem Cristal — a forma levando a uma ruptura do mais evidente da
imagem — proposto por Fatorelli (2003) a partir de leitura do conceito em Deleuze
(2007). Acredita-se que tais conceitos darão conta da reflexão proposta, qual seja
a da potência da imagem artística enquanto horizonte reflexivo.
1. Maureen e a Fotografia

Pintora de formação (na década de 1950 estudou pintura com André Lhote, surrealista, em Paris, e frequentou o Arts Students League, em Nova York. Maureen
Bisilliat substituiu a pintura, considerada sedentária para o seu temperamento
inquieto, pela fotografia no início dos anos 1960 — seu marido à época, o fotógrafo
espanhol José Antônio Carbonell a influenciou na escolha, que se fez definitiva
após o encontro com a obra literária Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa,
em 1963 (Fernández, 2011). Seu desejo de conhecer o Brasil profundo das gerais
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Figura 1 ∙ Maureen Bisilliat. Grande sertão: veredas.
Brasil. Fonte: Bisilliat (2009).
Figura 2 ∙ Maureen Bisilliat. Xingu — Território tribal.
Fotografia. Fonte: Bisilliat (2009).
Figura 3 ∙ Maureen Bisilliat. Pele preta. Brasil.
Fotografia. Fonte: Bisilliat (2014).
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Figura 4 ∙ Maureen Bisilliat. Pele preta. Brasil. Fotografia.
Fonte: Bisilliat (2014).
Figura 5 ∙ Maureen Bisilliat. Pele preta. Fonte:
Bisilliat (2014).
Figura 6 ∙ Maureen Bisilliat. Pele preta. Fonte:
Bisilliat (2014).

2. Sobre a Série Pele preta

O ensaio fotográfico Pele preta foi realizado na década de 1960. A série é composta,
como apontado na introdução deste artigo, por 23 fotografias em preto e branco
de três modelos negros: uma mulher, um homem e uma criança, além de imagens
de ex-votos. Através de uma poética formal baseada no uso dramático da luz e a
fragmentação dos modelos, a artista traz questões importantes à sociedade brasileira. A mais visível dessas questões diz respeito ao lugar ocupado pelo negro
nessa sociedade. No jogo de claro-escuro, oportunizado pela fotografia em branco
e preto, emerge a problemática proposta pela artista: a emersão e presença positiva
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(Minas Gerais) mostrado por Guimarães Rosa, levou-a a uma viagem pelo interior
do país de adoção munida daquilo que seria seu instrumento de trabalho por
longos anos, a câmera fotográfica. As imagens produzidas, quando publicadas
na forma de foto-livro, A João Guimarães Rosa (Bisilliat, 1969), se fizeram acompanhar por trechos de Grande sertão: veredas selando a união entre fotografia e
literatura no trabalho da artista, como se pode observar na Figura 1: no livro, a
página a esquerda da imagem de um sertanejo apresenta palavras retiradas de
Grande sertão veredas.
As imagens literárias de Bisilliat levaram-na ao fotojornalismo. Trabalhou para
a Editora Abril (1964-1972) em revistas como Quatro Rodas e Realidade. Na revista
Realidade pode exercer seu ofício fotográfico com total liberdade de expressão e
meios, pois não havia limite na quantidade de filmes utilizados nem no modo como
os assuntos eram abordados. Após esse período passou a se dedicar a projetos
pessoais de documentação expressiva, e expandir os limites do visível, aliando a
imagem fotográfica a textos de escritores como Euclides da Cunha, Adélia Prado,
Jorge Amado e poetas como João Cabral de Mello Neto e Carlos Drummond de
Andrade. A série fotográfica Pele preta, primeiro trabalho fotográfico da artista a vir
a publico, exposto no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1966, e objeto de
reflexão deste artigo, é inaugural no uso do texto ao pontuar as imagens fotográficas
da série com trechos de poemas de Jorge de Lima, poeta modernista brasileiro.
Considera-se importante ressaltar o trabalho da artista realizado no Parque
Indígena do Xingu durante os anos 1970. Neste trabalho, transformado no livro
Xingu, Território Tribal (Bisilliat, 1990) em 1979, a linguagem plástica de Maureen
Bisilliat incorpora a cor como determinante expressiva (Figura 2), reforçando o
trabalho dramático com a luz característico de sua obra. Desde os anos 1980,
Maureen dedica-se ao trabalho com vídeo e edição de texto e imagem, além
de dar continuidade a seus projetos fotográficos por meio de revisões e novas
leituras de seu material de arquivo.
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do negro na sociedade brasileira (Titan Jr., 2014). Reforça este caráter da série a
presença de trechos de poemas de Jorge de Lima, poeta pertencente à segunda geração de modernistas brasileiros. Esses artistas eram politizados, questionadores e
buscavam a criação de uma arte moderna brasileira, com a valorização do nacional.
A realidade brasileira e seu cotidiano sem glória com seus tipos populares era o
foco desses artistas, deixando a burguesia fora da cena artística (principalmente
na literatura). Soma-se ao exposto, a percepção de certa herança surrealista na
poética de Maureen Bisilliat, reforçando a ideia do vir à tona do reprimido proposto
pela série. Essa ideia se torna perceptível na sequencia de imagens proporcionada
pelo pequeno fotolivro, como pode ser observado, por exemplo, nas duas imagens
a seguir (Figura 3 e Figura 4):
Vê-se na Figura 3, uma cabeça de madeira (ex-voto) deitada sobre uma superfície plana e apoiada por uma mão negra; mãos de madeira, também ex-votos,
se colocam por trás da cabeça numa composição intrigante e desconcertante. Na
imagem seguinte (Figura 4) saindo da escuridão, observa-se a cabeça de um menino negro que repousa sobre a mão de uma mulher, também negra. As imagens
mostradas são fragmentos que se unem e levam o leitor a refletir sobre uma relação possível de causa e efeito entre as duas imagens, ou seja: ex-votos significam
a realização de um milagre, representam a cura de um órgão doente pela divindade; são testemunhos de gratidão — em lugares de romaria há salas específicas
para eles. Então, ao se associar as duas imagens, dentro da temática perceptível
no trabalho, qual seja a da inserção do negro como parte fundante da sociedade
brasileira, a sequencia parece falar da realização desse milagre de assimilação positiva. A imagem a seguir (Figura 5), um pequeno anjo perfaz o caminho proposto.
Como qualquer criança, liberto, vestido com asas, saindo das sombras, não
mais fragmento, ele quer voar. Ele quer ir tão alto quanto os seus sonhos o possam levar. Soma-se a isso a preocupação formal da artista no trato dado a seus
modelos: são imagens fortemente estéticas que primam pelos primeiros planos
de grande beleza plástica; trazendo uma sensação táctil a seus observadores.
Cortes e fragmentos, jogos de luz provocam uma sensação de estranheza que
estimula o leitor a refletir acerca do que vê.
O olhar autoral, o dialogismo estabelecido com seus retratados, o trabalho com
a luz e a forma, os cortes realizados nas imagens fizeram e fazem de Maureen
Bisilliat uma fotógrafa de rara sensibilidade e estética sofisticada. Suas imagens
fotográficas expandem os limites referenciais da coisa dada (a fotografia). A artista
não busca a simples relação que produz semelhança de um original, mas o “jogo
de operações que produz aquilo a que chamamos arte, ou seja, precisamente uma
alteração de semelhança” (Rancière, 2011: 14) que faz o leitor da imagem ultrapassar

Conclusão

Fotógrafa expressiva, Maureen Bisilliat, de acordo com a categoria desenvolvida
por Rouillé (2009) de fotógrafo artista, realiza na série selecionada para reflexão o
que se pode chamar de documental expandido (vai além da mera referência documental propondo novos horizontes reflexivos). Suas imagens transformam-se em
discurso vivo ao trazer no seu jogo de claro-escuro e fragmentação questões que
perpassam, ainda, a sociedade brasileira, tal como o lugar que essa outorga ao negro.
O trabalho de Maureen parece visar à inserção definitiva do negro, sem estereótipos,
como cidadão brasileiro. Assim, por exemplo, o corpo da mulher negra (Figura 6),
seguidamente erotizado pela mídia e pelo discurso dominante, é posto em questão
através da construção de uma nudez possuidora de sensualidade singela e invulgar.
Nesse sentido, sua fotografia já nasce ‘Menor’, esbarra e enfrenta o senso comum
pequeno-burguês forjado por valores capitalistas. Nasce daí uma potência cristalina, multifacetada, revolucionária, desestabilizadora de verdades estabelecidas.
A leitura que aqui se propôs da serie Pele preta é uma das inúmeras possíveis,
talvez a mais coesa no descontínuo de sentido proposto por imagens. Apesar da
intensão primeira da autora das imagens apresentadas, seu potencial cristalino
possibilita lacunas e brechas por onde outros sentidos aderem. Sentidos esses
sempre provisórios, como os reflexos de um cristal.
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a superfície da imagem dada. São imagens e sequências imagéticas que possibilitam
o aparecimento daquilo que Fatorelli (2003) nomeia de Imagem Cristal (Fatorelli
desenvolve sua ideia a partir do conceito deleuziano de Imagem Cristal aplicado
ao cinema [Deleuze, 2007]). Para o autor, essas imagens são aquelas em que a
subserviência à referência não é o que interessa, dependentes que são de certas
configurações do visível, do tempo e do espaço. Potentes e obtusas, propõem realidades que não se confundem com elas. São imagens onde a metáfora do cristal
se concretiza, pois elas espelham multiplicidades.
Ambíguas, potentes, incertas e instigantes as imagens da série Pele preta mergulham o seu leitor/espectador no universo do comum, da figura anônima. Nesse
sentido trazem a reboque o conceito de Fotografia Menor (Gonçalves, 2009). Tal
conceito, baseado no conceito de Literatura Menor desenvolvido por Deleuze &
Guattari (2014) para pensar a literatura de Kafka, considera que tais desvios temáticos e modos de fazer fotográfico potencializam aberturas para o outro, aquele
relegado a um segundo plano na história. A série Pele preta implica seu leitor a certo
engajamento político, histórico e poético ao longo de um percurso entre real e imaginário — possibilidade de construção de uma ponte para o novo na transformação
dos modos estabelecidos de ver e sentir, uma metamorfose.
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Resumo: O artigo proposto possui como foco

Abstract: This article focuses on the work of artist

de reflexão o trabalho da fotógrafa artista Claudia Andujar, mais especificamente
a série Sonhos (1974-2003) composta por
18 imagens fotográficas fruto de imagens
anteriores dos índios Yanomami. Algumas
balizas teóricas darão supor a reflexão proposta, tais como os conceitos de Fotografia
Expressão (Rouillé, 2009), Fotografia Menor
(Gonçalves, 2009) e o de Imagem Cristal
(Deleuze, 2007; Fatorelli, 2003). O artigo
também se constrói a partir de inúmeros
depoimentos dados pela artista, bem como
com artigos que refletem sobre seu trabalho.
Palavras chave: Claudia Andujar / Yanomami
/ Sonhos.

photographer Claudia Andujar, specifically the
series Dreams (1974-2003), of 18 photographic
images fruit of previous images of the Yanomami
Indians. A few theoretical landmarks will support the reflection, concepts such as Photography
Expression (Rouillé, 2009), Minor Photography
(Gonçalves, 2009) and Cristal Image (Deleuze,
2007; Fatorelli, 2003). The article is also built
of countless statements given by the artist, and
articles that bring reflections on her work.
Keywords: Claudia Andujar / Yanomami /
Dreams.
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A alma da floresta: Sonhos,
por Claudia Andujar
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Introdução

O artigo proposto possui como foco de reflexão o trabalho da fotógrafa Claudia
Andujar, mais especificamente a série Sonhos (1974-2003) composta por 18 imagens fotográficas. Sonhos faz parte do livro A Vulnerabilidade do Ser (Andujar,
2005), espécie de síntese da obra fotográfica de Claudia Andujar, com peso
acentuado na saga dos índios Yanomami que vivem na Amazônia brasileira.
Na série Sonhos a artista atualiza imagens de seu vasto arquivo, construído em
mais de 20 anos de convívio com os índios Yanomami, em releituras que fazem
coabitar imagens de diferentes temporalidades, criando assim novas e potentes configurações que, ao mesmo tempo em que sintetizam, abrem novos caminhos de leitura da saga Yanomami e da própria artista.
Suíça de nascimento e brasileira por opção (adquiriu cidadania brasileira em
1975), teve como primeira expressão visual a pintura abstrata. Quando chegou
ao Brasil, década de 1950, passou a utilizar a fotografia como forma de aproximação e compreensão do povo brasileiro. A fotografia de Andujar, utilizada como
forma de expressão pessoal na busca de entender o outro ao mesmo tempo em
que se busca nesse outro, ganhou corpo e visibilidade primeiro no fotojornalismo, depois numa fotografia de cunho expressivo com grande carga conceitual, estabelecendo um percurso artístico com uma poética voltada a questões
sociais e existenciais e ao mesmo tempo com uma preocupação técnica e estética onde o invisível da cultura e religiosidade Yanomami se fizesse presente.
Seu primeiro e permanente foco de interesse foram os índios, dedicando-se
desde o início de seu exercício artístico/fotográfico à causa Yanomami.
Claudia Andujar transitou com desenvoltura entre o fotojornalismo e a fotografia experimental, esbatendo as fronteiras entre arte e documentação – na
busca do documento, a alma sensível da artista fez desse pretexto um trampolim para um mergulho profundo na floresta, na alma de seus habitantes e em
si mesma. Seu trabalho, com fundo documental, ganha expansões, seja pelo
modo conceitual com que trabalha com a técnica fotográfica, seja nas releituras
que frequentemente faz dessas imagens.
Neste texto será feita uma retrospectiva da vida e obra da artista, de modo
a contextualizar o seu trabalho e entender o seu modus operandi. Após, será
abordada a série Sonhos, foco principal deste artigo. Algumas balizas teóricas darão supor a reflexão proposta, tais como os conceitos de Fotografia
Expressão (Rouillé, 2009), Fotografia Menor (Gonçalves, 2009) e o de Imagem
Cristal (Deleuze, 2007; Fatorelli, 2003). O artigo também se constrói a partir
de depoimentos dados pela artista encontrados em livros e revistas, bem como
com artigos que refletem sobre o seu trabalho, mesmo que não diretamente
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mencionados no texto (Esteves, 2009; Persichetti, 2008; Andujar, 2005;
Moraes, 2014; Nogueira, 2015).
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1. Claudia Andujar: percurso

Um destino errante parecia estar traçado para Claudia Andujar desde seu nascimento na Suíça em 1931 até se estabelecer no Brasil em 1955. Filha de pai judeu
eslovaco, morto no campo de extermínio de Dachau, em 1945, durante a Segunda
Guerra Mundial, e mãe protestante, desde seu nascimento Claudia conheceu
vários "lares", sendo criada em um ambiente multicultural (cresceu com três
línguas: o húngaro, o alemão, falado pela avó, e o francês herdado da mãe).
Da Suíça, ainda com alguns meses de vida, foi levada para a cidade romena de
Oradea (chamada de Nagyvárad quando do domínio Húngaro), na Transilvânia,
atual Hungria, onde vivia a família de seu pai. Quando tinha sete anos sua mãe
abandona o lar e Claudia passou a viver com o pai, um homem ausente e de
poucas palavras. Segundo depoimento da artista, sua "[...] visão sobre o mundo
está ligada a isto. Foi um trauma, que para mim é muito forte. Minha infância
foi muito difícil e solitária" (Esteves, 2009: documento não paginado), soma-se
a isso a grande desordem externa, representada pela política na então Romênia.
A perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial levou a deportação de seu pai para campos de extermínio em 1944. Claudia, então com 13
anos, voltou a viver com a mãe e ambas se refugiaram na Suíça. A separação
e extermínio de toda a família paterna e de seus amigos de infância deixaram
marcas em Andujar, que se sentiu culpada por não poder fazer nada para salvá-los, conforme afirma em depoimento ao fotógrafo Juan Esteves: "[...] Eu me
sentia muito impotente, esta situação me marcou muito, queria fazer algo e
não conseguia" (Esteves, 2009: documento não paginado). Essas experiências
infantis iriam dirigir suas escolhas futuras: "[...] Meu envolvimento com os grupos minoritários, como os Yanomami, vem daí [...] Eu queria salvar as pessoas"
(Esteves, 2009: documento não paginado). Pode-se perceber aqui a aderência
futura da artista às temáticas ditadas menores, com foco nos social, cultural e
economicamente marginais. Isso aponta para uma identificação com os excluídos, ao mesmo tempo em que indica um desejo messiânico de salvá-los, modo
de, também, espiritualmente salvar-se. Todavia, nesse período europeu sua
necessidade vital de expressão tomou a forma da poesia.
Dando sequência ao percurso de vida e artístico de Claudia Andujar, da
Suíça a adolescente, então com 15 anos, foi para os Estados Unidos, convidada
por um irmão de seu pai que havia emigrado para a América antes da ascensão
do nazismo na Europa. Em Nova York estudou Humanidades e aprendeu inglês.
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Dois anos após sua chegada, abandonou o lar dos tios e foi morar sozinha. Em
Nova York se deu o primeiro contato dela com as Artes Visuais. Os museus,
galerias e exposições da cidade levaram-na a interessar-se pela pintura, principalmente pelo expressionismo abstrato da obra do russo Nicolas de Staël (19141955). Tornou-se pintora. Aos 18 anos casou-se com o refugiado espanhol Julio
Andujar, de quem carrega o sobrenome até hoje. O casamento durou pouco e
Claudia emigrou para o Brasil, em 1955, onde sua mãe já vivia desde o final da
Segunda Guerra Mundial. Estabeleceu residência em São Paulo, encantou-se
com o país e seu povo e finalmente sentiu-se em casa.
1.1 O encontro com a fotografia e o outro

Quando chegou ao Brasil, Claudia Andujar assumiu a fotografia como forma
de expressão (começou a fotografar no final dos anos 1950). Não porque buscasse uma nova forma de se exprimir que substituísse a pintura, mas como uma
forma de "[...] desvendar o país, meu novo lar e seu entorno, os países ‘latino-indígenas’. Enfronhei-me a desvendar suas raízes, suas humanidades [...]",
diz a artista em depoimento a pesquisadora Simonetta Persichetti (Persichetti,
2008: 11). A fotografia entra na vida da então pintora Claudia Andujar, como
forma de contato e entendimento do país adotado como lar, de uma necessidade de registrar uma nova vivência, afirmando seu interesse pela diversidade;
aos poucos a pintura é posta de lado. Autodidata, aprendia conforme as necessidades técnicas e expressivas da fotografia apareciam.
Nesse período, fez intensas viagens pelo país e seu entorno realizando suas primeiras incursões naquela que seria sua temática preferida, a fotografia de grupos
indígenas (leme de sua vida a partir do encontro com os índios Yanomami), sempre
com enfoque humanístico. Começa por realizar imagens de indígenas na Bolívia
e depois, incentivada por Darcy Ribeiro, antropólogo brasileiro, a quem conheceu por meio de amigos comuns, Claudia Andujar começou a fotografar os índios
brasileiros. Iniciou com os Karajá, na região do Araguaia, no Brasil Central, onde
permaneceu por dois meses. Tentou vender esse primeiro trabalho para a revista
O Cruzeiro, mas não obteve sucesso. A reportagem acabou sendo publicada pela
revista Life, Estados Unidos, inaugurando sua entrada no fotojornalismo.
O grande encontro com os índios e a exacerbação de sua expressão fotográfica se deu no início dos anos 1970, quando colaborou em um número especial da revista Realidade (1966-1976), para a qual já havia realizado inúmeras
pautas desde 1965, fotografou os índios Aharaibus (Yanomami), no alto do Rio
Negro, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. A edição foi um sucesso e as
imagens dos índios que a pauta vedava por razões políticas (vivia-se no Brasil a

1.2 O trabalho com os Yanomami

Após sua última fotorreportagem na revista Realidade, sobre a Amazônia,
Claudia Andujar se afastou do fotojornalismo e passou a se dedicar a projetos
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ditadura militar que advogava uma politica desenvolvimentista de integração
nacional a qualquer custo, vitimando com isso a floresta e seus habitantes), acabou impressa em inúmeras páginas, sendo o rosto de uma menina índia a capa
da revista de outubro de 1971 (Figura 1).
Nesse trabalho da fotógrafa artista já é possível vislumbrar seu engajamento
político nas questões das minorias, aliado a uma intenção artística que se percebe nos valores estéticos presentes nas imagens. A câmera fotográfica foi utilizada por Claudia Andujar como um instrumento para dar voz aos marginalizados e entendê-los, ao mesmo tempo em que conhecia a si própria (no outro).
É importante ressaltar que a documentação fotográfica jornalística de Claudia
Andujar não foi submissa a uma estética vinculada de modo decisivo ao realismo fotográfico, onde imagem e referente dialogam numa relação especular.
Sem abandonar a necessária relação com um referente real, exigida nesse tipo
de fazer, Claudia Andujar ampliou as possibilidades fotográficas em sua busca
de tradução do indizível do real na imagem.
Nesse caminho, produziu imagens e narrativas visuais com potência cristalina, ou seja, pelo modo como trabalhou suas imagens, Andujar transformou-as
em um cristal, uma contração/explosão da percepção, provocadora de um curto-circuito interpretativo que exige daqueles que a observam novas posturas interpretativas. Importa saber que a Imagem Cristal não é submissa a sua referência
no real, pois guarda realidades que não se confundem com ela (Fatorelli, 2003).
São, de acordo com Fatorelli, "[...] Uma suspensão do aqui e agora que prioriza os
nexos possíveis da imagem tornada autônoma com um imaterial, uma potência
de pensamento ou uma intensidade [...]" (Fatorelli, 2003: 33) e o que importa não
é o reconhecer, mas o conhecer. O trabalho de Andujar, conceitualmente, possui
essa qualidade, essa centelha cristalina. O modo como trabalha com a forma, o
enquadramento, as sequências visuais escolhidas, ou mesmo a imagem sozinha,
tudo isso no trabalho de Claudia Andujar conspira para o cristal.
A essa característica cristalina no trabalho de Andujar, soma-se o conceito
de Fotografia Menor (Gonçalves, 2009). Tal conceito, baseado no conceito de
Literatura Menor desenvolvido por Deleuze & Guattari (2014) para pensar a
literatura produzida por Frank Kafka, abarca a possibilidade de produção de
imagens que produzam metamorfoses, propiciadoras que são de novas experiências perceptivas, transformadoras das maneiras de ver e sentir.
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Figura 1 ∙ Claudia Andujar. A última chance dos últimos
guerreiros. Fotografia, Revista Realidade, outubro de 1971.
Figura 2 ∙ Claudia Andujar. Fotografia. Fonte: Andujar (2005).
Figura 3 ∙ Claudia Andujar. Sonhos (1974-2003).
Fusão de imagens. Fotografia. Fonte: Andujar (2005).
Figura 4 ∙ Claudia Andujar. Sonhos (1974-2003).
Fusão de imagens. Fotografia. Fonte: Andujar (2005).
Figura 5 ∙ Claudia Andujar. Sonhos (1974-2003).
Fusão de imagens. Fotografia. Fonte: Andujar (2005).

2. A série Sonhos

Classificada naquilo que André Rouillé (2009) chama de Fotografia expressiva,
e qualificada como artista, Claudia Andujar realiza na série Sonhos o que se
pode chamar de fotografia expandida – aquela que se desapega da referência
determinante do real, apresentando novos horizontes reflexivos. Por meio de
fotomontagens, feitas a partir de transparências de fotografias coloridas e em
preto e branco, oriundas de seu arquivo, Andujar realiza sobreposições e hibridações, criando novas imagens, próximas a abstração. A artista busca, através
da técnica que elabora, apresentar e ampliar aquilo que a simples representação
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autorais, o que a levou de volta as terras Yanomami. Durante a década de 1970,
passou longos períodos na floresta convivendo com os índios Yanomami;
fotografava na tentativa de compreender e conhecer seus ritos, seus mito, a
relação que esses estabeleciam com o cosmo. Claudia Andujar buscava fotografar o imaterial, o invisível, o indizível e as sensações da alma do índio e
da floresta. Para tanto, desenvolveu estratégias técnicas que possibilitassem
resultados estéticos que traduzissem esse imaterial. Lançou mão de filtros,
filmes infravermelhos, subexposições e superposição de imagens, passava
algumas vezes vaselina nas lentes das objetivas, "queimava" partes de filmes na tentativa de revelar o que o simples referente material não mostrava.
Por vezes o ângulo de tomada, o uso criativo dos controles de exposição, a
fragmentação dos corpos se tornavam suficiente para essa tradução, como
se pode observar na imagem da Figura 2.
Em 1978 lança dois livros, um sobre a Amazônia, produzido junto com o seu
então marido, o fotógrafo norte-americano George Love, obra com resultados
visuais e experimentações estéticas que fugiam aos padrões de sua época no
Brasil (Andujar & Love, 1978). O outro livro, Yanomami, a artista realizou sozinha
(Andujar, 1978). Ele é o resultado de sua íntima e intensa convivência com a cultura Yanomami. Após esses trabalhos vieram inúmeros outros livros e exposições.
Artista militante, Claudia Andujar, mesmo expulsa pela Fundação Nacional
do Índio – FUNAI – no final dos anos 1970, das terras Yanomami, não os abandonou. Em São Paulo, onde residia, integrou-se a movimentos em prol da questão
indígena e passou a militar pela criação de um Parque Yanomami, feito alcançado em 1992, com a homologação pelo governo brasileiro da Terra Indígena
Yanomami. Mais recentemente, Andujar tem se dedicado a rever seu vasto
arquivo de imagens, produzidas durante o longo período de convívio com os
Yanomami, retrabalhando-as e resignificando-as. É o que acontece com a série
Sonhos, sobre a qual se refletirá a seguir.
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mimética do real não dá conta: o espiritual e o invisível na imagem, a relação
indissociável entre o índio e a floresta, seus rituais e sua mitologia. O modo
pelo qual a artista realiza seu intento abre espaço para, como já apontado neste
texto, a presença da Imagem-Cristal (Fatorelli, 2003) e de uma Fotografia dita
Menor (Gonçalves, 2009). Potentes e nômades essas imagens levam seus leitores também a sonhar ao trasbordar as fronteiras entre a ficção e a realidade.
As imagens da série Sonhos, com origem nos rituais xamânicos dos Yanomami –
mas não apenas neles – e dentro do compromisso de defesa da causa Yanomami
da artista, fogem da ditadura do referente, da verdade fotográfica abrindo horizontes mágicos e intensos.
Na imagem da Figura 3, por exemplo, a artista, através das técnicas anunciadas acima, justapõe o corpo humano à floresta, o que causa certo estranhamento perceptivo e lacunar. Abre-se daí, para o observador engajado, a possibilidade de uma viagem intensa e suplementar, semelhante à experimentada
pelo índio apresentado na imagem – é possível perceber nesse corpo o transe
dos rituais xamânicos, quando, segundo relatos dos próprios índios (Brandão &
Machado, 2005), o corpo parece flutuar em conexão com o cosmo. A sensação
de unidade é intensa.
Na imagem da Figura 4, observam-se índios reunidos no que parece ser uma
grande maloca, todavia o teto do lugar é substituído por uma invasão de água
e luz – é através do teto da maloca, onde existe uma abertura circular por onde
a luz penetra que os índios, em seus rituais, entram em contato com o cosmo
– como um grande dilúvio a invadir a floresta. Através do trabalho formal da
artista sobre a imagem, fruto de superposições e reenquadramentos o sentido
primeiro das imagens, antes isoladas, é rompido. Tal metamorfose imagética
sugere a necessidade de afirmação e preservação da cultura Yanomami.
Na imagem da Figura 5, mais uma vez a mescla da floresta com o corpo
do índio. Todavia, se faz necessária referência a origem da imagem de fundo.
Trata-se de uma índia grávida de calcinha. Encontra-se encostada na porta de
um caminhão e representa o contato devastador do índio com o homem branco
– a imagem original é em preto e branco e faz parte de trabalho desenvolvido
por Andujar na década de 1980. Mais uma vez, o observador interessado é
tomado por uma espécie de vertigem ao perceber esse corpo recoberto por cascas de arvore e musgo como uma carapaça, única defesa para o fruto de seu
ventre. Está imagem é de uma melancolia profunda, dor e desamparo. Há nela,
todavia, um desejo de Outro, do restabelecimento de um equilíbrio anterior no
agora e no futuro dos índios Yanomami. Essa é a luta de Claudia Andujar através de sua arte: o respeito e preservação da cultura Yanomami.
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Para a construção deste artigo foi necessário refazer o percurso da artista para
entender sua obra, ligada a uma causa, a defesa e preservação dos índios e da
cultura Yanomami. Claudia Andujar afirma: "[...] juntei meus vários talentos
para servir a uma causa que é fundamental na razão de minha vida, considero
os Yanomami meus parentes" (Persichetti, 2008: 28). Na série Sonhos, espécie
de síntese de seu trabalho, Andujar reafirma seu compromisso com os índios
Yanomami, a preservação de sua cultura, ao mesmo tempo em que apresenta
essa cultura (o visível e o invisível) de modo generoso ao observador engajado,
possibilitando a esse último uma compreensão mais holística e espiritual da
existência. Em última análise, o alerta que parece existir na série é de ordem
existencial. Numa leitura possível, as imagens de Claudia Andujar sugerem
que se o equilíbrio homem / natureza for quebrado, a morte virá para todos –
Humanidade / ser humano, tradução de Yanomami em português.
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Resumen: Este artículo pretende analizar

Abstract: This article analyses Samuel Castro´s

la obra escultórica de Samuel Castro bajo la
perspectiva de tres conceptos: recursividad,
modelo y sistema, cuya definición — transversal a otros campos de conocimiento — resulta
afectada a su vez si la revisamos a la luz de este
trabajo artístico. Las obras a las que nos referiremos responden al intento de imbricar en
nuestro propio mundo representaciones del
mismo construidas en una escala menor. Las
instalaciones y dioramas de Samuel Castro nos
muestran cómo a través de la representación
pueden alumbrarse nuevas complejidades y
cómo nuevos mundos son creados mediante
estrategias básicas de miniaturización.
Palabras clave: recursividad / modelos / sistemas / miniaturización / escultura.

sculptural work under the perspective of three
concepts: recursivity, model, and system, whose
definition, transversal to other fields of knowledge, is affected at the same time if we revise it in
the light of this artistic work. The works to which
we refer respond to the attempt to integrate into
our own world the representations of it built on a
smaller scale. The installations and dioramas of
Samuel Castro show how we can figure out new
complexities through representation and how
new worlds are created using basic strategies of
miniaturization.
Keywords: recursivity / models / systems / miniaturization / sculpture.

Mi forma de trabajar trata de reflejar esta condición caótica del mundo contemporáneo. Intento manejar cierta indefinición en los proyectos artísticos que desarrollo para hacerlos adaptables a las circunstancias dinámicas; trato de introducir en ellos replanteamientos y optimizaciones continuamente y hasta el momento mismo de su presentación. Inyectar incógnitas en su formulación permite
ampliar el espectro creativo. (Castro, 2015:38)

Las obras a las que nos vamos referir responden al intento de imbricar en nuestro propio mundo representaciones del mismo construidas en una escala menor.
Las instalaciones y dioramas de Samuel Castro nos muestran cómo a través de la
representación pueden alumbrarse nuevas complejidades y cómo nuevos mundos
son creados mediante estrategias básicas de miniaturización (Figura 1, Figura 2).
Es la eterna y difícil cuestión de cómo el resultado de las transformaciones
simplificadoras operadas sobre la realidad por la ciencia o el arte, terminan por
verter mayor complejidad sobre el sistema ya extremadamente complicado que
deseaban sintetizar.
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La obra de Samuel Castro (n. A Coruña, 1981) — artista y doctor en Bellas Artes
por la Universidad de Vigo — se origina y crece en el cruce de varias estrategias
singulares. Por un lado, la enunciación y la manipulación de las cuestiones que
trata de una manera compleja, esto es, varios niveles aparecen interconectados
simultáneamente en sus instalaciones y piezas escultóricas. En ellas conviven
diferentes registros y tipos de información, diferentes formatos, materiales y
resultados de investigación. Por otro lado, se da en sus proyectos una escasa
reducción de las variables de modo que siempre hay cabida para aquellos elementos descartables en cualquier otra investigación -sea esta del signo que sea
— nos referimos a las anomalías, las irregularidades, los equívocos, las imprecisiones, las especificidades de cada contexto y los límites del artista como sujeto… Al dar cabida a estos elementos, sus resultados trascienden siempre el planteamiento inicial y acogen nuevas variables sorprendentemente descubiertas
en ese proceso. Este modo en que Samuel Castro enfoca su proceso de creación
conlleva también el ejercicio de una metodología de trabajo versátil y procesual
que se refleja en cada uno de sus proyectos, metodología que es practicada de
manera consciente por este artista, que plantea declaradamente su obra como
“una forma de orden que contiene diversos grados de caos” (Castro, 2015:38).
Observamos también en sus obras el desarrollo de un pensamiento sistémico o
relacionaldependientedecadacontextoexpositivojuntoconunabúsquedadesoluciones en campos diversos, lejos muchas veces del dominio estrictamente artístico.
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Figura 1 ∙ Samuel Castro. Encrucijada, 2009. Maqueta suspendida,
materiales sintéticos sobre aluminio, 42 x 38 x 12 cm
Figura 2 ∙ Samuel Castro. Encrucijada, 2009. Detalle. Maqueta
suspendida, materiales sintéticos sobre aluminio, 42 x 38 x 12 cm.
Figura 3 ∙ Samuel Castro. Aproximación al todo, 2006-2010.
Instalación (detalles). Medidas variables.
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Examinaremos las piezas de Samuel Castro bajo la perspectiva de tres conceptos: recursividad, modelo y sistema, cuya definición — transversal a otros
campos de conocimiento — resulta afectada a su vez si la revisamos a la luz de
este trabajo artístico.
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1. La creación como proceso recursivo

Si nos situamos frente a las representaciones que Samuel Castro ha elaborado en
un intento de hacer transitable, de algún modo, la complejidad del mundo que
nos rodea nos topamos de frente con una experiencia de signo contradictorio:
lo que aparentemente habría de ofrecernos una traducción asequible y a escala
de los aspectos complejos seleccionados (paisaje, naturaleza, cultura, organicidad, artificio, estaticidad, dinamismo…) se torna a su vez complicado. Además
de comprender que allí se encuentran plegados, esquematizados, algunos rasgos
aislados de una realidad que ha sido tomada como modelo; hemos de sintonizar
con la complejidad intrínseca del nuevo objeto que estamos observando (oliendo,
escuchando…). Y es desde esta evidencia de incompletud desde donde este artista confecciona sus obras, como proyecciones más simples de lo real pero también
como reflejo de su capacidad de desarrollar un pensamiento complejo.
Las obras de Samuel Castro evidencian que la representación del mundo
operada desde el arte puede concebirse como una dimensión fractal: sus piezas
representan simplificados y a escala, una sucesión de fragmentos de realidad
susceptibles de ser ordenados jerárquicamente en niveles cada vez más profundos e interconexos.
Empleamos el concepto de recursividad (Hofstadter, 1995) en relación con
este modo circular de obrar, a través del que pueden generarse estructuras donde cada una de las partes se refiera a sí misma y a todas las demás a la vez. Esta
es la esencia de la recursividad: la definición de algo en función de versiones
más simples de ello mismo y este es el sentido que alberga el reemplazo de un
fragmento real por un “duplicado” a escala de la realidad al completo, o por una
representación que posea esta vocación de contener la inmensidad cósmica en
sí misma como es la miniatura (Bachelard, 1957).
La reducción de escala constituye uno de los mecanismos que posibilita la
copia de la realidad mediante un isomorfismo, o transformación donde la información sea conservada. Las correspondencias entre lo real en su conjunto y
las “copias” de sí mismo que incluye en su interior abarcan modificaciones de
tamaño, pero también otras variantes. Es esta similitud, en nuestro caso casi
metafórica, entre el todo y sus partes, (el mundo y sus réplicas minúsculas) también es la misma que se da entre la realidad y sus mapas:
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Representaciones también imaginativas que permiten concentrarnos en aspectos de la realidad que de lo contrario se perderían entre los detalles, la simplifican
para enfatizar ciertos aspectos (Briggs & Peat, 1994:31)

Es evidente que si repetidamente vamos incluyendo más detalles en este
mapa mayor sensación de infinitud corresponderá tanto a la realidad que pretendemos cuantificar como a la incesante tarea de representarla. Cuanto más
cerca de lo real se quiera uno mantener, cuanto más pequeño sea el fragmento
que queremos convertir en mapa tanto mayor será inevitablemente el número
de detalles a tener en cuenta.
El punto al que deseamos llegar es a la demostración del importante papel
de las circularidades como mecanismo creativo (Watzlawick & Krieg, 2000).
Esto es, evidenciar cómo los dispositivos de representación pueden dar lugar a nuevas complejidades, cómo nuevos mundos son creados desde el arte a
través de obras que repiten y fragmentan la complejidad total, bajo una estrategia interna de miniaturización. Es lo que aquí denominamos: construcción del
microcosmos como proceso recursivo.
2. Muchas partes y un todo organizado

Podríamos decir que el conjunto organizado formado por la realidad y las réplicas
minúsculas que elabora con tanta precisión Samuel Castro, constituye un sistema en el sentido de que está integrado por muchas partes distintas, articuladas
entre ellas. Nos referimos aquí al concepto de sistema como “totalidad organizada, hecha de elementos solidarios que no pueden ser definidos más que los unos
con relación a los otros en función de su lugar en esta totalidad” (Morin, 1993).
Corresponden también a esta definición de sistema las obras que en sí mismas Samuel Castro plantea como instalaciones donde las representaciones y
los modelos construidos a escala, conviven con otros elementos dispares, se da
la hibridación entre materiales casi siempre reciclados o descontextualizados y
la simultaneidad de códigos y de acontecimientos mínimos interconexos.
Samuel Castro trabaja con diversos códigos a la vez, produciendo un trabajo barroco en su formalización y, al mismo tiempo, con una gran carga conceptual que
lo llevan a una constante revisión de los límites formales. Es precisamente en ese
terreno del límite donde Samuel Castro funciona con soltura, el límite entre lo
mecánico y lo orgánico, entre lo cinético y lo estático, entre el minimalismo y la
profusión formal, entre la pequeña y la gran escala, dando como resultado una
obra compleja, que el espectador debe observar reiteradamente, para captar toda
la riqueza que Samuel Castro despliega en cada una de sus creaciones. (Pérez Bu-
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Figura 4 ∙ Samuel Castro. Aproximación al todo, 2006-2010.
Instalación (detalles). Medidas variables.
Figura 5 ∙ Samuel Castro. Aproximación al todo, 2006-2010.
Instalación (detalles). Medidas variables.
Figura 6 ∙ Samuel Castro. En los caminos de vuelta, 2007.
Escultura cinética. Medidas variables.
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Figura 7 ∙ Samuel Castro. En los caminos de vuelta, 2007 (detalle).
Figura 8 ∙ Samuel Castro. En los caminos de vuelta, 2007 (detalle).
Figura 9 ∙ Samuel Castro. Periferias, 2013. Diorama nocturno,
escalas 1: 44, 1: 50 y 1: 100, 43 x 23 x 18 cm.

3. Modelos para comprender el mundo

Con la serenidad de quien conoce su tarea, Samuel Castro se muestra, como
artista, consciente de estar implicado en el delirante y constante proyecto de
conocer el mundo desde la artificialidad misma de la representación:
Siempre ha sido lo mismo: ordenar el caos […] domesticar lo incierto, generar patrones, categorías y demás modelos de orden para, finalmente, aumentar nuestra
capacidad de anticipación y de supervivencia. (Castro, 2015:144)

Cada una de nuestras representaciones, de cualquier signo, es una figura de la
realidad, una parcela de la misma, es una especie de modelo, mapa o dibujo peculiar
de una situación real: existente o hipotética. Así, comprender una de estas imágenes,
en un primer nivel, sería conocer la situación o el estado de cosas que representa.
Las obras de Samuel Castro van a actuar como modelo desde una doble
perspectiva: no sólo por la reducción de escala que llevan a cabo en este proceso
de simulación continua de lo posible, sino porque ellas mismas se transforman
a su vez en visión del mundo e influyen en nuestro modo de mirarlo y de conocerlo. Son modelos, en el sentido que funcionan como un ejemplo que podemos
controlar; son experimentos, y por tanto, se van transformando en este proceso
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A la inversa de lo que ocurre cuando tratamos de conocer una cosa o a un ser
de talla real, “en el modelo reducido el conocimiento del todo precede a las partes […] la virtud intrínseca del modelo reducido es la de que compensa la renuncia a las dimensiones sensibles con la adquisición de dimensiones inteligibles”
(Lévi-Strauss, 1988). Esta es una experiencia que nos brinda con claridad el tener la posibilidad de ser espectador de una de estas instalaciones que funcionan
como unidad global y compleja a pesar de poseer cualidades desconocidas en
el nivel de los componentes o elementos constitutivos fundamentales (Figura 3,
Figura 4, Figura 5).
De un modo metafórico, diremos que lo que observamos son conjuntos de
sistemas complejos incluidos recursivamente unos en otros: desde la minúscula variante hasta lo que nos iguala o incluso nos supera en términos de escala,
desde lo micro hasta lo macroscópico.
Del mismo modo y bajo esta perspectiva, podríamos concebir el arte — en
sentido amplio — como subsistema que ocuparía un escalón intermedio entre
el sistema del mundo y el subnivel de las representaciones que el artista ofrece
(Figura 6, Figura 7, Figura 8).
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de ensayo-error (Figura 9).
En este sentido, y en contraposición a los modelos científicos (Zalta, 2011);
la especificidad de lo que podemos llamar modelos en lenguaje artístico residiría no tanto en la cualidad de ser un reflejo veraz de aquella parcela de realidad
que pretende explicar, más bien, podríamos alargar la definición de “modelo”
para aplicarla a cualquier obra de arte en un sentido amplio. Así, sabemos que
las obras se brindan también como maneras de experimentar y aprehender el
mundo, pero no como información acerca de éste. La obra de arte es más un esquema de pensamiento y es por eso que en esencia no expresa lo real sino que lo
configura como parte constituyente, ofrece un modelo selectivo de ordenación
de informaciones, sensaciones, incertidumbres…
Conclusiones

Desde el arte se ha dialogado con insistencia, casi hasta la obstinación con este universo complejo que habitamos, a través del flujo incesante de la representación.
El artista — y Samuel Castro como tal — ha asumido el rol de intermediario
entre el mundo y sus infinitas representaciones y ha hecho explícito este el juego de semejanzas que se da entre un microcosmos (como es el objeto artístico)
creado a partir del macrocosmos (mundo). Habría que preguntarse cómo contribuyen estas representaciones que fabrica el arte a nuestra fijación del mundo
y si están relacionadas con una forma específica de asumir la realidad.
Igualmente podemos interrogarnos por las repercusiones de ese modo de
concebir y captar la inmensidad a través de su reducción en términos de imágenes a la medida del hombre. De hecho, la concepción de la miniaturización
como un dispositivo de proyección y de control, encuentra sus antecedentes en
épocas ya muy lejanas. En el mundo antiguo existían un gran número de otro
tipo de maquetas, que no eran de orden técnico-constructivo sino mágico y que
son las que han llegado hasta nosotros (Azara, 1997:38).
Aunque ese halo mágico seguramente haya abandonado al arte, el tipo de representaciones a las que nos estamos refiriendo conservan intacto ese carácter
específico que pertenece únicamente a la miniatura. Lo cierto es que a través de
la reducción de las dimensiones se produce una vertiginosa ampliación de los conocimientos; no sólo con respecto a cuestiones estructurales o geométricas que
se hacen accesibles a la mirada en los objetos de escala reducida, sino también
con respecto a lo que aportan como figuras dotadas de múltiples niveles de lectura susceptibles de ser relacionados con uno u otro aspecto de nuestra realidad
y nuestro pensamiento. En la miniatura descubrimos esa vocación por abarcar
lo inconmensurable a la que desde siempre el ser humano se ha visto abocado.
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Es a través de los procesos de gulliverización, en los formatos minúsculos, en las
construcciones a escala… donde descubrimos que las transacciones entre lo grande y lo pequeño se multiplican y se repercuten, reflejando así la eterna preocupación del arte por capturar la complejidad delmundo en sus representaciones.
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Resumen: Esta comunicación centra su análi-

Abstract: This paper focuses its analysis on the

sis en la pintura de José Carlos Naranjo. El acercamiento a su universo se llevará a cabo a partir desde tres puntos de vista. En primer lugar,
desde la indagación en su imaginario personal
a través de sus espacios nocturnos y sus figuras
de espaldas o en sombra. En segundo lugar,
desde el estudio de su proceso de trabajo a partir de una pintura construida intuitivamente. Y
por último, su vinculación con la tradición de la
historia de la pintura.
Palabras clave: pintura / urbano / nocturno / proceso / tradición.

painting of José Carlos Naranjo. The approach to
his universe will carry through from three points
of view. First, from the inquiry into his personal
imaginary through nocturnal spaces and figures
behind or in shadow. Second, from the study of
his work process from a painting built intuitively.
Finally, his link with the tradition of the history
of painting.
Keywords: painting / urban / night / process /
tradition.

[…] no basta con ver en un cuadro un tema anecdótico, hay que escrutar el mecanismo
individual y social que lo ha hecho visible y eficaz. […] Las obras de arte no son meros
símbolos, sino objetos reales, necesarios para la vida de los grupos sociales (Francastel, 1990:12).

En esta deambulación nocturna por los no-lugares que bordean las fronteras de nuestras ciudades los protagonistas son sorprendidos en actitudes cotidianas. Sin embargo, en mitad de esta orgia despreocupada aparece la amenaza
o la salida hacia lo monstruoso.
1. El imaginario personal

Para referirnos al universo particular de la obra de Naranjo hablaremos en primera instancia del impacto de la cultura visual que impregna nuestra contemporaneidad. Sus influencias de la fotografía se equiparan en gran medida a los
recursos que obtuvieran de ella los artistas pop y fotorealistas:
a) Se encargaba de realizar la imagen bidimensional de un sujeto tridimensional, con
la que se evitaban las síntesis personales de la percepción humana.
b) Aportaba visiones exclusivas como lo borroso o las distorsiones ópticas.
c) Ofrecía una mirada arbitraria, mecánica e impersonal de los sujetos.
d) Se conseguía una resolución del detalle extremadamente precisa.
e) Suponía un filtro que servía para alejarlos del sujeto y poder fijarse en la superficie
de la pintura. (Cantalozella Planas, 2001: 132)

En segundo lugar, las imágenes que toma como punto de partida en su mayoría proceden de Internet, publicidad, prensa,…. Sin embargo y aunque estas
imágenes se puedan englobar dentro de su archivo personal de imágenes crepusculares urbanas, como indica I. Tovar, Naranjo se muestra “más interesado
siempre en la capacidad de esas imágenes para hacerle pensar o para sugerirle
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El presente artículo propone un acercamiento al trabajo pictórico del artista
José Carlos Naranjo (n. Villamartín, 1983). Los siguientes puntos de aproximamiento a su obra trataran de esclarecer su visión acerca del límite entre lo urbano cotidiano y lo irrealidad misteriosa.
En él se evidencia un tipo de trabajo que es reflejo de su tiempo. Las influencias del contexto socio-económico actual por el que atraviesa una generación
que parece navegar por tierra nadie ha dado como consecuencia a una nueva
percepción de lo urbano. Y es que, como indica P. Francastel la imagen artística
se vincula a la cultura donde se produce:
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o fascinarle formalmente, que el tema mismo que representan” (Tovar, 2014:
8). Esta escusa o arranque desde la fotografía para acabar en pintura entronca
con la visión del arte de artistas como Gerhard Richter. Así explica su proceso
de trabajo:
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En 1962 hallé la primera salida; pintando de fotos me eximía de la responsabilidad de
tener que escoger y construir un tema. Me veía obligado a elegir las fotos, pero podía
hacerlo evitando tener que adherirme al tema, es decir mediante motivos poco atractivos e intemporales. (Richter, 1994: 60)

En tercer lugar, las escenas se evidencian a partir de la abrasadora luminosidad del flash de la cámara. Esta luz como indica la plataforma online SCAN
“descubre a sus protagonistas en flagrante acción materializado mediante un
haz de luces blancas y colores ácidos, a modo de plano enfocado, destacando
sobre un fondo oscuro, muy contrastado, inherente al ambiente nocturno”
(SCAN, 2014). La luz funciona a modo de revelador para el espectador nocturno.
No es un destello que adivina senderos por los que transcurrir, sino más bien, es
un resplandor sorpresivo que hace huir a los protagonistas pillados in fraganti.
Otro de los componentes es el concepto de límite por el que Naranjo deambula. Por un lado, la paradoja a la que nos somete a través de sus imágenes.
Como hemos mencionado anteriormente, toma imágenes procedentes de diferentes medios, en ellas los ambientes y las figuras pertenecen a nuestra cotidianidad. Sin embargo, la forma en que se nos presentan está cargada de cierta
irrealidad. La noche, la vegetación, figuras que se divierten o perseguidas por
monstruos,… son los ingredientes de estos aquelarres. Por otro lado, la otra
frontera que se puede evidenciar, es la que se establece entre lo urbano y lo natural. Sus composiciones nocturnas o crepusculares tienen sede, en descampados urbanos donde las luces del horizonte hacen de barrera entre el bullicio de
la ciudad y los encuentros de pesadilla de las afueras. Naranjo parece realizar
un recorrido baudelariano al transitar a modo de Flâneur melancólico ante los
extrañamientos de estos enclaves que se debaten entre la realidad y el sueño.
Se ha de mencionar igualmente a la escritura como otra de sus transposiciones hacia lo pictórico. No podría ser de otra manera que su interés por la palabra
sea la que inunda las ciudades como son los grafitis. Entendidos como gestoscolor, cuestan, a veces, discernir lo que dicen y se tergiversan en sus propias
ondulaciones formales y cromáticas. Son los mensajes con los que los muros
hablan, pero que en Naranjo sirven de textura cromática visual y que llegan a
saltar del asfalto e introducirse a modo de arabesco tatuado en la piel y en las
ropas de sus personajes.
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Figura 1 ∙ José Carlos Naranjo, El Ermitaño (políptico), 2014. Óleo sobre
lienzo. 178 x 146 cm (cada uno). Fuente: http://www.birimbao.es/
Figura 2 ∙ José Carlos Naranjo, El Ermitaño, 2014. Óleo sobre lienzo.
178 x 146 cm. Fuente: http://www.birimbao.es/
Figura 3 ∙ José Carlos Naranjo, El Ermitaño (díptico), 2014. Óleo sobre
lienzo. 178 x 146 cm (cada uno. Fuente: http://www.scan-arte.com/?_
escaped_fragment_=jos%C3%A9-carlos-naranjo/zoom/c1msl/i3sif
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Tras haber realizado este estudio por los componentes generales, cabe la pena
destacar el papel que desempeña la figura en sus trabajos. Si bien en sus primeras
obras existe un interés por la captación psicológica y fisiognómica del personaje,
paulatinamente sus protagonistas irán despersonalizándose y desdibujando sus
contornos para tornarse anónimos y pertenecientes a jóvenes despreocupados
o atemorizados por cuervos y lechuzas. La pérdida del reconocimiento se materializa a través del posicionamiento de la figura, colocándola, generalmente, de
espaldas, o en caso de mostrarla de frente tiende recurrir a la segmentación o a la
silueta que se adapta camaleónicamente al ambiente que la rodea.
Como indica SCAN, estas figuras son “unos personajes anónimos sorprendidos en mitad de la noche en actitudes poco frecuentes y distendidas, generalmente asociadas a una actividad lúdica, despojadas de todo sentido solemne,
algo inusitado en el género pictórico.” (SCAN, 2014) La actitud de captación in
frangati es otro de los rasgos. Los personajes huyen, abandonan sus quehaceres
nocturnos y se adentran en un abismo oscuro. Tan sólo, las figuras que se mantienen sempiternas son las de los brujos y animales flotantes. Tal vez sin miedo
a ser capturados por la luz de la razón en un acto de ser aceptados en comunión
con la parte racional del ser humano.
2. Referencias a la historia de la Pintura

A lo largo de la trayectoria de J.C. Naranjo se hace patente su interés por la tradición que se ha materializado a partir de diferentes enfoques hacia sus maestros
de la historia de la pintura. Para ilustrar su vinculación con otros creadores nos
referiremos principalmente a dos pintores que han servido de nexos de unión
en dos de sus proyectos expositivos que ha realizado hasta la fecha.
El primero de ellos, y puede que sea el que más le ha obsesionado, ha sido
Francisco de Goya. En Naranjo se aprecian los ecos en la forma de utilizar el color, la luz y su difusión reverberante en la forma. Del maestro de Fuendetodos
son famosas sus obras relacionadas con la brujería como las Pinturas Negras o
los Caprichos y Disparates y que suponen el inicio de la modernidad en la pintura. En concreto, para J.C. Naranjo, las obras El Vuelo de Brujas (1797) o el Capricho nº 43 El sueño de la razón produce monstruos (1797-1799) han hecho especial
mella. A partir de la primera obra, ha realizado seis versiones cromáticas tituladas Últimos vuelos (Figura 1). De la segunda, tomó las lechuzas y murciélagos
amenazantes y que acompañan a las figuras de las obras Estudio de Brujos en el
aire II (Figura 2). En el apartado conceptual, también se encuentra relacionado
con Goya, así lo afirma Alberto Hevia:
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Figura 4 ∙ José Carlos Naranjo, Sweet Home, 2014. Óleo sobre lienzo.
130 x 97 cm. Fuente: http://www.scan-arte.com/
Figura 5 ∙ José Carlos Naranjo, El Reto (díptico), 2014. Óleo sobre lienzo.
65 x 50 cm (cada uno). Fuente: http://www.scan-arte.com/
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[…] muchas obras de Goya nos trasmiten la vida callejera de su época, los estados de
ánimo de sus gentes, las fobias y creencias; los trabajos de José Carlos surgen de las
calles de Londres, donde actualmente vive dejando ver lo que siente y observa. Al ser
cuestionado por la gente con la que se cruza, el final son esas instantáneas de rabiosa actualidad trasladadas al papel o al lienzo con una complicidad hecha a veces de
palabras que desvelan situaciones y muestran la atención con que vive el tiempo que
maneja. (Hevia, 2015: 9)

El segundo de sus referentes es Diego Velázquez. Fue utilizado por Naranjo
en su proyecto Ojo por por ojo (2014). En esta exposición, una de las batallas
que se libraban era entre la tradición de la pintura y la contemporaneidad. Un
ejemplo de ello es el díptico titulado El ermitaño (Figura 3) y que hace referencia
al cuervo y al paisaje geológico de la obra velazqueña, San Antonio Abad y San
Pablo, primer ermitaño (hacia 1634). En el díptico de Naranjo se confronta una
escena diurna con dicha ave suspendida con una nocturna de un páramo, en el
que se intuye una figura esbozada.
3. Proceso de Trabajo

Analizando los distintos estratos de capas pictóricas que se aprecian en los cuadros de Naranjo, podemos adivinar que el acto pictórico es entendido como
un laboratorio creativo donde lo depositado sobre el soporte está en continuo
cuestionamiento. No hay un interés manifiesto por tratar de contar una historia específica sino más bien existe un deleite por una búsqueda lingüística en
constante renovación. El punto de arranque de esta indagación, como hemos
comentado, es la fotografía — que él realiza o se apropia –, y que trata de trascenderla para que lo pictórico sea el verdadero protagonista.
De esta acumulación visual que él se apropia y consume, llega a un resultado
final a modo de collage pictórico. Naranjo, comparte en cierta forma el punto
de vista que David Hockney que descubrió a partir de su pintura Invented man
revealing still life (1975) en el que “todo podía convivir en la mirada” (de la Torre
Oliver, 2011:146) ya que dicha obra estaba compuesta por elementos pintados
del natural, apropiados de la historia del arte y hechos de memoria.
Como indica Arthur Danto en Después del fin de arte, el collage se convertirá en la contemporaneidad en su recurso más paradigmático al recoger en un
plano nuevo a dos realidades distintas (Danto, 1999:28) y en esta superposición
estratigráfica se aprecian retazos de otros momentos, de otras obras de la historia de la pintura, incluso de otros lenguajes. Las confrontaciones visuales que
provoca pueden ser contrapuestas a las que realizó el director de cine Lev Kuleshov en los montajes de sus películas, donde dependiendo del orden de las

incorpora imágenes que en el transcurso de la creación pueden no llegar a ser protagonistas, porque el nuevo desarrollo del trabajo le irá dictando las necesidades y prioridades de la composición. De lo que resulta una pintura formada por una serie de estratos, donde todas las imágenes que han incorporándose o ‘pasando’, dejan su huella
y contribuyen a conformar el estado final (Tovar, 2014:8)

Conclusiones

Tras el análisis del estudio realizado, podemos concluir que:
Ante la saturación que rodea nuestra cultura visual se puede seguir aún extrayendo información relevante de nuestro momento actual. Como bien hace J.
C. Naranjo se aprecia una nueva poética de lo urbano, que entronca con la tradición de la historia de la pintura, revelando la salida hacia lo mágico o monstruoso ante la despersonalización del individuo.
Esta acumulación de imágenes las traduce en un proceso pictórico basado
en la superposición de distintas capas y que finalmente evidencian los diferentes tiempos que se han seguido. Indica de esta manera, una preocupación
existente en la contemporaneidad por la deposición de la pintura, más que por
narraciones cerradas.
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anexiones que se realizaran con las escenas tomadas daba como resultado diferentes interpretaciones de la historia. Naranjo realiza estas anexiones a veces
sobre el mismo cuadro. Podemos observarlo en Sweet Home (Figura 4). O bien,
confrontando diferentes cuadros a modo de díptico como El Reto (Figura 5).
En ocasiones el material empleado como soporte juega una importancia
fundamental debido a su necesidad de intercalar imágenes. De ahí que en muchas ocasiones a la utilización del lino, se una la del papel. Aunque no encuentre
diferencia táctil, debido a su preferencia por las superficies pulidas. Cómo él
indica: “el papel encuentro más plasticidad que en un lino. Puedes desgarrar el
papel y volverlo a pegar o incluso componer con diferentes piezas. Hacer collage en definitiva.” (Martin, 2015:5)
El procedimiento arquitectónico que emplea de la pintura hace partir desde
el espacio interior, del fondo, hacia el exterior. I. Tovar describe así su proceso:
“sus obras están elaboradas de manera compleja, a partir de la aplicación de
diversas capas al azar, a modo de imprimación, a veces con brochazos sueltos,
sin una finalidad definida, como si limpiara los pinceles sobre la superficie del
cuadro”. (Tovar, 2014:8)
Posteriormente es cuando comienza a concretar esa textura visual que ha
dejado un tiempo en reposo y que en ocasiones sufre intervenciones fortuitas
de segundas personas. De esta forma:
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Resumo: Este exercício pretende confrontar

Abstract: This exercise aims to confront the first

a primeira abordagem visual de algumas das
pinturas de Isabel Simões com as conclusões de
um discurso mais contemplativo. Apesar destas obras aparentarem refletir apenas preocupações da ordem da perceção visual, produtos
da projeção de condições de luz e perspetiva,
elas são na verdade o resultado da projeção do
ver e do mundo de Isabel Simões. Esta dupla
projeção reflete sobre a pintura, e através da
pintura, dobrando o espaço-tempo e permitindo o encontro entre artista e espetador.
Palavras chave: perceção / pintura / autorreferencialidade.

glimpse over some of Isabel Simões’s paintings
with the conclusions of a more contemplative discourse. While it seems that these works only reflect
visual perception concerns, product of the projection of light conditions and perspective, they are
in fact the result of the projection of Simões’s eye
and world. This double projection reflects about
painting, and through painting, bending spacetime so that artist and spectator meet each other.
Keywords: perception / painting / self-reference.

Introdução

“Há um silêncio na pintura de Isabel Simões que me seduz. Constantes interrogações e muito silêncio em resposta. A sua pintura intriga-me por fazer referência
ao mundo que vemos e, de alguma forma, parecer despertar em nós a consciência do que somos. Ou não somos.”
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Double projection in Isabel Simões’s painting
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Foi com estas palavras que registei a minha primeira impressão sobre a pintura desta jovem artista portuguesa, nascida em Lisboa, em 1981. Isabel Simões
é uma pintora, graduada pela Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, que recebeu o
prémio Fidelidade Mundial Jovens Pintores, em 2007. Rumou a Berlim em 2011,
como bolseira da Gulbenkian e, após alguns anos a viver e a trabalhar naquela
cidade, regressou a Portugal.
Do espaço urbano, ao espaço interior, até à intimidade do seu ateliê, todos são
pretextos para a artista, como refere nas suas palavras, “investigar dentro daquilo
que a pintura é dentro dela própria” (Faro, 2010).
Pelo facto de que a perceção é um conceito que percorre o trabalho de Isabel
Simões, como premissa e como questão que a própria pintura levanta, proponho-me a realizar um exercício de confrontação das minhas perceções iniciais,
a partir de alguns dos seus trabalhos, com uma reflexão mais demorada e incisiva dessa mesma contemplação. A necessidade de captar o primeiro instante da
minha apreciação estética sobre a obra desta artista, procura preservar esse olhar
ainda verde, que se distancia da maturidade da leitura das críticas, descrições e
de outros textos que enformam a nossa interpretação.
Para esse efeito, proponho um trilho por algumas das obras da artista, que não
pretendem ser as mais significativas do seu percurso, mas apenas aquelas que
corporizam um entendimento possível da sua obra.
1. Viagem pelo tempo e a luz

O nosso trilho inicia-se nos trabalhos da série Rules for a subjective sundial, onde
a artista explora a luz e o tempo, numa inesperada lição magistral sobre os fundamentos do fenómeno luz-cor. Apresentando-nos pinturas diurnas e noturnas, Isabel Simões foca-nos à partida na interferência do tempo na qualidade da
luz. No entanto, se considerarmos um mesmo momento em diferentes pontos
do globo terrestre, iremos obter diversas manifestações lumínicas. Não é difícil, pois, de imaginar que a artista se tenha confrontado com as diferenças na luz
solar de Lisboa e de Berlim, mesmo que num ponto preciso do tempo. O espaço, tal
como o tempo, intervém na qualidade da luz, na forma como a recebe e a projeta.
As pinturas realizadas à luz do dia são, naturalmente, providas de cor (Figura
1), uma caraterística que não é intrínseca aos objetos, e que resulta da simples
reflexão de determinados comprimentos de onda, em detrimento da absorção de
outros. Nestas pinturas diurnas, reforça-se o papel fundamental da luz na perceção: seja pelo efeito modelador das formas e do espaço, seja pela vibração cromática que dela decorre, seja pela passagem do tempo denunciada pela qualidade da
luz e pela textura e forma das sombras.

Qual poderá ser a origem de uma diferença de gostos tão radical? Pensando bem, é porque
nós, Orientais, (…) desde sempre nos satisfizemos com a nossa presente condição; consequentemente, não sentimos repulsa alguma pelo que é obscuro, resignamo-nos a ele como
a algo de inevitável: se a luz é fraca, pois que o seja! Mais, afundamo-nos com delícia nas
trevas e descobrimos-lhes uma beleza própria. (Tanizaki, 1999: 49)

Esta rendição à ausência, de que são próximos o silêncio e a sombra, ecoa nas
pinturas noturnas de Isabel Simões, tanto quanto estas questionam os limites da
perceção e do é percecionado. Sem luz, não há cor. Sem luz, nada se vê, o que é
diferente de não existir nada. Assistimos assim à pintura a pensar-se a ela própria, focando as características e os limites da perceção visual, da qual depende
a sua existência, no sentido de cumprir o propósito de ser fruída. E será que a
perceção depende só da projeção de fotões pelo Sol, que viajam no espaço até
atingirem a nossa retina, por ricochete com a realidade? A pintura assegura a sua
existência se estiverem asseguradas as condições para a sua perceção?
Estas pinturas de Isabel Simões não têm a mesma motivação dos pintores
impressionistas e pontilhistas, que se detinham nos efeitos das condições atmosféricas e nos efeitos óticos envolvidos na perceção. A legitimação da pintura
enquanto necessária alternativa à fotografia colocou-lhes, contudo, a mesma
questão com que me vejo aqui confrontada. Para que serve, então, a pintura?
“Para além da circunstância do momento, precisamos de continuar a imaginar os
mundos que foram e os que hão-de vir. É para isso que ela serve”, responde-nos
Bernardo Pinto de Almeida (2002: 74). E porque, com ele, faço parte dos “que
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Nas pinturas noturnas predominam os valores de luz, onde a artista pinta
elementos vegetais monocromáticos sobre papel posteriormente vincado
(Figura 2). A representação de volume surge-nos assim de uma forma tridimensional, necessariamente mais tátil. Na ausência de luz a perceção do espaço
processa-se ao nível do corpo, pelo toque e através da reconstrução mental de
volumetrias e vazios. O papel vincado amplia esses jogos entre luz e obscuridade, em dobragens geométricas que fragmentam as formas e, por essa via, as
enriquecem de contrastes.
Não posso deixar de constatar, a respeito destas pinturas noturnas, dois
elementos que me fazem viajar até à Terra do Sol Nascente. Não só pelo óbvio
recurso às dobragens de papel, que nos trazem à memória as figuras em origami, mas sobretudo pela construção da imagem, que é feita na obscuridade e
pela sombra. O esplendor da sombra é algo que a civilização ocidental, de raízes
judaico-cristãs e assente nos princípios do Iluminismo, negligenciou na sua tradição. Tanizaki discorre sobre estas diferenças entre orientais e ocidentais:
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Figura 1 ∙ Isabel Simões. Sundial #1, acrílico sobre papel,
73x100, 2013 (Exposição Rules for a subjective sundial,
Galeria Caroline Pagès, Lisboa, Outubro-Novembro de
2013). Fonte: www.escalanarede.com/2014/06/07
/isabel-simoes-a-subjectividade-no-relogio-de-sol/

2. O olhar sem memória

Em Visibilidade (Figura 3), o que nos é dado a ver, é um pormenor de um edifício urbano, refletido num fragmento da superfície espelhada de outro edifício.
Trata-se de um jogo de espelhos, uma miragem, em que a sequência de planos
do espaço pictórico não tem correspondência com os planos reais. O espetador apenas acede à imagem de uma forma fragmentada, em sucessivas versões
de reflexos, que por sua vez são um reflexo da visão da própria artista. Por não
conhecermos a realidade original, esta pintura causa-nos o mesmo desconforto
que as imagens ambíguas, em que sempre procuramos uma leitura menos aparente, além da leitura óbvia que o nosso cérebro elege. Da mesma forma, quando
visualizamos a segunda versão dessas imagens, alternar entre uma e outra leitura
parece fácil, pois há uma memória de ambas.
Nesta pintura de Isabel Simões, falta-nos essa memória, que é pertença exclusiva da artista, no ato da recolha do registo fotográfico inicial, e por isso mesmo se
cria esta ambiguidade na perceção do espaço representado.
No entanto, a tela não se limita a reproduzir esse reflexo sem desestabilizar
ainda mais as coordenadas do espetador: a inscrição da palavra “Contemporâneo”,
que surge em baixo em escrita especular, denuncia que o plano da pintura é ele
próprio resultado de um reflexo, que desconcerta as nossas tentativas de nos
localizarmos perante esta imagem.
A ambiguidade desta pintura não se resolve no plano, mas no olhar da
artista. Não se representa a realidade, mas sim a imagem dessa realidade, em

837
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

padecem da mania de imaginar [e] julgam ver quadros em cada coisa” (Almeida,
2002: 18), não resisto a pensar nestes trabalhos de Isabel Simões como sendo
da ordem do fazer: do registo de uma ação, por uma determinada pessoa, num
determinado momento, em determinadas condições. As suas pinturas recriam
condições de perceção, mas também recriam na minha imaginação as condições
da sua produção, que me fazem visualizar a artista no escuro do seu ateliê, sob a
luz de uma lua generosa, pintando nos limites do que lhe é possível ver; ou, em
alternativa, a interromper a sua rotina diária para realizar as pinturas diurnas em
diversos momentos, para exploração de diferentes ângulos e luzes.
Neste sentido, a realidade presente nestas obras “é em si mesma exterior à sua
perceção pelo sujeito, uma vez que é ontologicamente referível ao acto ou às condições determinadas pelo contexto original da sua produção” (Gomes, 2004: 182).
O ato de vincar o papel, ou pintá-lo, deixa um rasto, em que a pintura é a
ponte entre artista e espetador, um buraco negro, onde tudo conflui: objetos,
sujeitos, luz e tempo.
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Figura 2 ∙ Isabel Simões. Night drawing #4, tinta-da-china
sobre papel, aprox. 95×52×12, 2013 (Exposição Rules
for a subjective sundial, Galeria Caroline Pagès, Lisboa,
Outubro-Novembro de 2013). Fonte: www.escalanarede.
com/2014/06/07/isabel-simoes-a-subjectividade-norelogio-de-sol/
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múltiplos reflexos, sob a lente de um olhar que a viveu. Esta aparente distanciação do espetador, pelos obstáculos que são colocados à sua perceção, não lhe
deixa outra alternativa senão encarar a obra como a passagem secreta para o
outro lado do espelho.

Conclusão

A pintura de Isabel Simões é da ordem da dupla projeção, no sentido em que a
artista nos projeta as condições para que a perceção ocorra e para que dela tomemos consciência, nem que seja pelas ambiguidades e constrangimentos que nos
cria. Porém, inevitavelmente, confirma-nos a ideia que Saramago alude no seu
Ensaio sobre a Cegueira (1999: 23), de que os olhos são o óculo da alma (numa clara
elaboração da citação original de Leonardo da Vinci “os olhos são a janela da alma
e o espelho do mundo”), pois o ver da artista é suportado por uma memória, uma
experiência, e mesmo que reprojetado para outros nas mesmas condições, não nos
cria mais do que a sensação de ver pelos seus olhos, pedaços do seu mundo.
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3. O olhar em movimento

Seguindo o nosso trilho, deparamo-nos com mais uma referência à vivência da
artista, fruto da residência artística na Künstlerhaus Bethanien, em Berlim.
A obra Swan Signal (Figura 4) é a anamorfose de um cisne, igual a tantos
outros que se passeiam pelo rio Spree daquela cidade. A artista projeta simultaneamente as condições necessárias para a perceção desta forma, mas projeta em
simultâneo um pedaço daquela que é a sua vivência da cidade. Com a utilização
de pérolas refletoras, Isabel Simões reforça a referência à sinalização dos pavimentos urbanos, que se moldam ao ângulo de visão de um olhar em movimento.
Contudo, não deixa de instigar o espetador para esse exercício de procurar o
ângulo em que a imagem surge na proporção mais natural. Nesta transferência
de testemunho, a artista perde todo o controlo sobre a opção final do espetador,
seja de acentuar a anamorfose, ou de tentar corrigi-la, mas creio que é esse o seu
objetivo: o de tornar óbvias as infinitas possibilidades da experiência da sua pintura e, dessa forma, fazer estremecer a relação entre realidade e perceção.
Em Directions (Figura 5), incita-se novamente ao movimento do espetador
para jogar com a sua própria perceção no alinhamento / desalinhamento das formas, que surgem expostas num canto da galeria, pois este é um dos casos em que
“O assunto da pintura é o olhar que a constitui, que lhe confere sentido” (Corona,
2009: 166). E, mesmo sem qualquer controlo sobre o espetador, a artista desencadeia repetidamente a mesma reação: mas como poderia o nosso cérebro resistir a “consertar” estas formas?
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Figura 3 ∙ Isabel Simões. Visibilidade, acrílico, lápis
de cera e óleo sobre tela, 120×162, 2005. Fonte:
Fundação PLMJ.
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Figura 4 ∙ Isabel Simões. Swan Signal, acrílico, gesso
e pérolas refletoras sobre papel, 270×85, 2011
(Exposição An oblique fiction, na Kunstlerhaus Bethanien,
Berlim, 2011).
Fonte: www.escalanarede.com/2014/06/07/isabelsimoes-a-subjectividade-no-relogio-de-sol/
Figura 5 ∙ Isabel Simões. Directions, acrílico e gesso sobre
papel, 115×277×224, 2011 (Exposição An oblique fiction,
na Kunstlerhaus Bethanien, Berlim, 2011).
Fonte: www.escalanarede.com/2014/06/07/isabelsimoes-a-subjectividade-no-relogio-de-sol/
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Os espaços de Isabel Simões, os que vê, os que expõe e aqueles em que trabalha, surgem na sua pintura como projeções desse mundo, para que nós os reconstruamos sem a experiência visual original. Os traços de autorreferencialidade
na pintura desta artista condensam espaços e realidades da pintura, no próprio
plano da pintura, sendo que as preocupações de Isabel Simões não são tanto da
ordem da representação, mas do questionamento. Segundo Corona,
(…) a autorreferencialidade em pintura tem a função, por sua vez, de remeter aos mecanismos que engendram esta representação, nesse caso, o funcionamento do quadro limite, o
quadro como dispositivo. Nesse jogo especular e oscilatório entre o espaço dentro do quadro
e de fora do quadro, o espetador passa a estar implicado (Corona, 2009: 196).

Sendo o espetador um participante ativo da experiência da pintura de Isabel
Simões, então os seus mundos serão também e invariavelmente convocados, deixando-se levar pelas possibilidades da sua imaginação aos lugares mais longínquos – eu cheguei até ao Japão, recordam-se?
Se, curiosamente, me sinto a olhar pelo buraco da fechadura, como o oftalmologista que Saramago (1999: 23) descreve, devo dizer que a pintura de Isabel Simões,
como objeto exposto no chão ou na parede, funciona antes como um buraco negro,
onde o espaço-tempo se dobra (repare-se na síntese de conceitos incontornáveis
para a artista), e permite o encontro de dois mundos, artista e espetador.
Revisito, por fim, aquele que designei pelo meu primeiro instante estético e
constato como quase intuí alguns dos principais aspetos da pintura da artista, a
que só cheguei após percorrer o trilho deste artigo. A atração, o questionamento,
o silêncio, o paradoxo, a viagem.
“Há um silêncio na pintura de Isabel Simões que me seduz. Constantes interrogações e muito silêncio em resposta. A sua pintura intriga-me por fazer referência ao mundo que vemos e, de alguma forma, parecer despertar em nós a consciência do que somos. Ou não somos.”
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Resumo: Este artigo parte da construção

Abstract: This paper proposes an analysis of the

nominal do tríptico de 2004 da pintora portuguesa Fátima Mendonça com o intuito de
analisar algumas das suas obras à luz de dois
segmentos argumentativos. Primeiro, defender a sinestesia como dimensão na poética
do seu trabalho, segundo, indagar a hipótese
de uma desterretorização do sentido dominante da pintura (a visão) por uma afinidade
com o sentido do tato.
Palavras chave: sinestesia / tátil / pintura.

artwork of the Portuguese artist Fatima Mendonça with the intent to arguing within two different issues. First, defend synesthesia as a poetic
dimension of the work. Second, frame the paintings elements that are more closer to the sense
of touch instead of the sense of vision, which is
considerered the painting dominating sense.
Keywords: synesthesia / tactile / painting.

Introdução

Parede de cobertores de lã, massa de bolos e bocas (2004-2005) é o título de um
tríptico da pintora Fátima Mendonça. À semelhança de outros títulos da autora
estão presentes na mesma construção frásica três sentidos distintos (tato,
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paladar e audição). A composição da referida pintura concretiza-se por linhas
ondulantes e fluídas entremeadas por expressões escritas. Não existe qualquer
objeto representado. Figura na tela apenas uma matéria de natureza indiscernível que nos conecta com a contiguidade de fenómenos percetivos como o
cheiro, sabor, som, calor e textura.
Por outro lado, na generalidade do seu trabalho, surgem como motivos
mãos, bocas, bolos, algodão, lã, carne, chocolate, compotas, borracha, massa,
excrementos, interjeições, gemidos e lamúrias. Todos estes elementos se repetem e conjugam sem nunca serem protagonistas, antes se transformam uns nos
outros em meadas viscosas. É seguindo esta constatação que se intenta afirmar
que a explosão visual das suas pinturas traz consigo indícios que se inter-relacionam com outras modalidades sensoriais. Indaga-se ainda face ao seu diagrama expressivo a possibilidade de contextualização de um Espaço Tátil – em
consonância com a taxionomia determinada por Gilles Deleuze sobre as modalidades de relação entre olho e mão em pintura.
1. Espaço Tátil

A materialidade do traço de Fátima Mendonça percorre a superfície pictórica
em fios e filamentos que ora se emprestam a formas ora são teias, malha, carne
ou massa de bolos. O vermelho, preto e amarelo, cores predominantes, despertam o calor e o cheiro da almofada, da cozinha ou de fábricas imaginárias.
Cama enchida de pezinhos com sapatos de bolo de morango (2004-2005)
é exemplo disso mesmo. É quase violenta a experiência ótica que a pintura
proporciona. A intensidade cromática e a densidade de linhas redistribui, no
desempenho recetivo do espectador, outros sentidos para além do Ver.
Se afirmamos que o universo imagético de Fátima Mendonça é na sua
dimensão pictórica sinestésico não é apenas ao nível da metáfora, implica o
fenómeno de comunicação mas também de perceção.
Em Francis Bacon: Lógica da sensação, obra escrita que o filósofo francês
Gilles Deleuze dedicou à pintura de Francis Bacon, o autor descreve o termo
hifenizado Imagem-Sensação como a coincidência e identidade profunda entre
imagem e sensação quando o que está em causa é a pintura (Deleuze, 2011).
Deleuze encontra em Bacon imagens que concretizam o que entende como
o destino da obra de arte moderna – recusa do paradigma da representação e a
relação entre modelo e cópia; travessia para um campo que excede a vida quotidiana; o propósito da experimentação. Segundo ele a pintura de Bacon é não
figurativa, afirma que este usa a figura como forma sensível. Valoriza a reprodução de forças em detrimento das formas, pois estas atingem o sistema nervoso
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Figura 1 ∙ Fátima Mendonça, Parede de cobertores de lã,
massa de bolos e bocas (tríptico), 2004-2005. Óleo e lápis
de óleo sobre tela, 280×660 cm. Fonte: Museu de Serralves.
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através da violência de uma sensação. Deteta-se assim uma correlação deste
enunciado com a pintura de Fátima Mendonça.
O conceito de sinestesia e a pluralidade das suas tipologias e formas foi
absorvido como elemento de estudo por um universo transdisciplinar de que
são exemplo a neurologia, a psicologia, a literatura, as artes visuais sendo ainda
homologamente aferido como figura da linguagem.
No campo das artes visuais e da sua relação com a ciência e a literatura, o
inter-relacionamento e cruzamento de modalidades sensoriais é pontuado
pela experimentação das potencialidades dos médiuns em convergência com
o seu enquadramento conceptual. Hoje a tecnologia permite um grau de complexidade irrevogável da questão, mas ao longo da história múltiplos foram os
exemplos que a ela se dedicaram. A título de exemplo podem enunciar-se Isaac
Newton ou Alexander Scriabin que procuraram estabelecer correspondências
entre as cores espectrais e as notas de escala musica ou Kandinsky que estabeleceu ligações profundas entre cor, forma e com.
A convocação do termo neste texto não pretende sobrepor-se ou enquadra-se na especificidade nem das ciências experimentais nem das ciências sociais
ou mesmo linguísticas. Contudo não se aparta ao interesse por uma responsável integração proveniente de diversos domínios. A perspetiva que aqui se apresenta enquadra-se apenas no contexto disciplinar do estudo vinculado aos procedimentos implicados na obra artística.
A ideia de sinestesia foca os temas, os títulos e a exploração do médium, ou
seja, a correlação da poética com a estética.
Na história da pintura a relação com os sentidos surge por oposição ao
sagrado e ao divino. Neste campo as cinco pinturas alegóricas resultantes da
colaboração entre Jan Brueghel o Velho e Peter Paul Rubens (1617-1618), são
uma referência matriz que influenciou frutiferamente gerações posteriores. Na
Alegoria do Tato estão representadas diferentes sensações: picada do escorpião,
a carícia de um beijo, a suavidade e o frio metálico das armaduras, transmitindo
simultaneamente dor e prazer. Esta mesma dicotomia percorre toda a obra de
Fátima Mendonça. Aqui, não estamos já diante de representações mas de construções obsessivas, no entanto, o pico do veneno ardiloso coabita com a sensualidade num jogo intenso de contraposições atenuadas ou só disfarçadas com
apontamentos de açúcar e conforto. Os elementos por si desenhados ou pintados são instrumentos de sedução.
As composições pictóricas de Fátima Mendonça desdobram-se em antagonismos, operações propositadas que delineiam contornos semânticos ao
terror, ao desejo e ao aconchego – três estados imiscíveis. A possibilidade de
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Figura 2 ∙ Fátima Mendonça, Cama enchida de pezinhos
com sapatos de bolo de morango, 2004-2005. Óleo e pastel
de óleo sobre tela, 280×185 cm. Fonte: Centro de Arte Manuel
de Brito (2015).
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convivência deve-se à sua capacidade formal e conceptual de articular o vazio e
a saturação, o frio e o calor, a opacidade e transparência, a meninice e os vícios
da idade, a vida e a morte.
A dicotomia sobreposta que não exclui nenhum dos seus elementos é uma
imagem da sua pintura como um todo. Usando como referente o corpo, paisagem exterior e mapa interior tocam-se
A textura é a qualidade mais tangível dos objetos mas é também a mais suscetível de mutações. Os vocábulos que as classificam nem sempre são suficientes. A capacidade de captar o devir matérico dilata-se na sua obra pela fusão,
expansão, explosão, sublimação, encobrimento ou simplesmente comunicação
(Parede de cobertores de lã, massa de bolos e bocas) (Figura 1).
Em Vestido em Godés (2003) e Vestido para a procissão (2003) roupas, tecidos
e próteses concretizam um encobrimento total do corpo. São casulos, têxteis,
táteis, ritmados, enleados, estridentes, claustrofóbicos num exercício que articula a expansividade do gesto com a meticulosidade da repetição.
A pele é a principal interface do tato, comunica calor textura, dor e prazer.
Na experiência tátil existe um conhecimento que se diferencia dos outros sentidos – o conhecimento de ambas as partes – a que toca e a que é tocada, com a
particularidade de poder tocar-se tocando.
Não obstante, poder-se-á afirmar que na dimensão imagética de Fátima
Mendonça se realiza predominantemente uma evocação pictórica do tato. As
mãos voadoras que pontuam recorrentemente as composições, a linha que se
confunde com fios de lã (e se permite coser, bordar, atar ou tecer), volumetrias
estriadas, rugosas, viscosas que não são mais que a matéria expressa da pintura em si e por si.
A afinidade com o sentido do toque que aqui se descortina deve ser também
confrontada face às quatro modalidades de relação entre o olho e mão – háptica,
tátil-ótica, ótica e manual – invariantes sobre as quais Gilles Deleuze, no texto
supramencionado, reconstitui a história da pintura. Para descrever esta taxionomia o autor faz corresponder ao olho os predicados do que se entende por
códigos visuais em pintura (Arte Bizantina, Abstracionismo) e à mão a desordem provocada pela interrupção da gestualidade no espaço pictórico (Arte
Gótica, Pollock). A identificação conceptual do autor recai na sobreposição de
ambos, que descreverá como Espaço Háptico, onde segundo ele, o olhar descobre um modo próprio de tocar, distinto da sua função ótica, ou seja, o sentido
tátil do olho (Deleuze, 2011).
Deleuze sublinha que o uso da cor que privilegia a função háptica do
olho afasta-se dos valores de claro escuro. Segundo ele tal só acontece pela
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Figura 3 ∙ Jan Bruegel o velho e Peter Paul Rubens, Alegoria
do Tacto, 1617-1618. Óleo sobre tela, 65×110 cm.
Museu do Prado, Madrid, Espanha.
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justaposição de tons puros, por relações de tonalidade que opõem o quente ao
frio e geram movimentos excêntricos e concêntricos, de expansão e contração.
A quarta nuance do seu agrupamento – tátil / ótica – descreve-a como a
praxis onde os valores táteis não desaparecem mas são subordinados à visão,
momento que aproxima da arte grega.
Face à taxionomia de Deleuze, arriscamos a situar a pintura de Fátima
Mendonça num quinto segmento que excede estas quatro vertentes – o Espaço
Tátil. Pois muito embora a pintura em questão se aproxime das variante hápticas no que diz respeito ao cromatismo e ao diagrama, contém em potência uma
sobreposição do tato em relação à visão sem no entanto estabelecer correspondência com o Espaço Manual puro.
Conclusão

O território imagético e a dimensão pictórica da obra de Fátima Mendonça permite um enquadramento expressivo que ultrapassa o sentido dominante da
visão estabelecendo uma consonância particular com o sentido do tato. As formas sinestésicas que usa como referente determinam a poética da sua pintura.
Num paralelismo com a exploração que Gilles Deleuze dedicou à pintura de
Francis Bacon retira-se a ideia de nas imagens em estudo a sensação é encarnada
no corpo da figura, o espectador depara-se com a evidência de uma união sensorial.
O fluxo matérico ritmado resultante da tinta, do gesto e dos motivos, na obra
de Fátima Mendonça, desequilibra o doxa do visível no espaço pictórico.
A hegemonia da imagem é um tema recorrente em debates nas últimas
décadas, paradoxalmente, vários pensadores têm reflectido sobre declínio da
visão na cultura ocidental contemporânea e consequentemente a sua suplantação por outros sentidos, nomeadamente o tato.
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Resumo: Oscar Muñoz, desenvolve desde a

Abstract: Oscar Muñoz, developed since the 80s

década de 80 um percurso representativo de
preocupações no âmbito da natureza da imagem, da memória e da identidade individual e
colectiva. Estabelecendo uma relação sofisticada entre visualidade e memória, Muñoz faz
uso de jogos conceptuais onde a ocultação do
visível simboliza o apagamento da recordação
colectiva, construindo assim uma estética do
esquecimento, que paradoxalmente pretende
contribuir para a sustentação da lembrança.
Palavras chave: Oscar Muñoz / esquecimento / memória / fracasso.

a representative route of concern with the nature
of the image, the memory and the individual and
collective identity. Establishing a sophisticated
relation between visuality and memory, Muñoz
makes use of conceptual games where the concealment of the visible symbolizes the erasure of
collective recollection, thus building an aesthetic
of oblivion, paradoxically aiming to contribute
to the maintenance of memory.
Keywords: Oscar Muñoz / oblivion / memory
/ failure.

Introdução
Precisamos esquecer, por razões de legitima defesa e de saúde, mas também há uma necessidade de lembrar. A memória selecciona entre as coisas que devem ser lembradas e outras
que se devem esquecer. E estou a referir-me agora às coisas que acontecem diariamente neste
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país. […] Concordo com a ideia de Roland Barthes: o verdadeiro sentido da fotografia cumpre-se quando o referente desaparece (Muñoz ap. Herzog, 2013: 156).

Nas últimas décadas, o contexto social e político da Colômbia tem sido
marcado por uma luta entre aparências, representações e percepções da realidade, criando um ambiente de sistemática coexistência anestesiada com a
violência generalizada.
Durante mais de 30 anos, Oscar Muñoz tem usado o carácter factual e identitário da fotografia e a possibilidade da impermanência do desenho, para criar
alegorias ou metáforas, muitas vezes alusivas à Guerra Civil Colombiana (anos
60) e a outros problemas sociais da América Latina, sempre de forma subtil mas
incisiva, usando meios que permitem uma abertura conceptual do sentido da sua
obra, que nos transporta sobretudo para uma reflexão universal sobre a vida e a
morte, o que perdura e o que desaparece, o que é lembrado e o que é esquecido.
Ainda que possamos dizer que a arte latino-americana não é formalmente muito distinta
da arte de outros continentes, há contudo temas e uma poética especial, talvez pelo que
disse Octavio Paz: ‘A maioria dos artistas latino-americanos que contam coincidem na
consciência de trabalhar não para, nem em função de, nem por, mas sim desde a América.’
(Muñoz ap. González, 1995: 13)

Parece ser a imersão no contexto latino-americano que acaba por contaminar o trabalho dos artistas contemporâneos que dele fazem parte, inevitavelmente originando reflexões; e não os próprios artistas que fazem a escolha
consciente de ver o seu trabalho definido por esse mesmo contexto. Muñoz
surge dessa imersão como um dos mais fortes artistas contemporâneos colombianos, a par de Doris Salcedo, José Alejandro Restrepo, Maria Fernanda
Cardoso ou Nadín Ospina, entre outros que compõem um mosaico diverso de
reflexões sobre a história social colombiana, e que só nas últimas duas décadas
começam a fazer parte do contexto expositivo europeu. Contudo, a sua caracterização pela expressão “artistas latino-americanos” nunca é suficiente, pois a
importância e alcance do seu trabalho tem vindo a revelar-se transversal ultrapassando fronteiras, e transformando questões político-sociais em problemáticas simplesmente humanas.
No caso de Muñoz, a poética diferenciada que surge do modo como trata o
universo sobre o qual se debruça, parece-me traduzir-se numa estética específica, que designarei de uma “estética do esquecimento” e que se torna paradoxal na sua atitude sisífica de tentar apelar à memória, tendo como desfecho
uma invariável lógica de fracasso. Parece haver sempre, na obra de Muñoz, um
sentido inglório que surge de diferentes formas, mas que se sustenta no uso de
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Figura 1 ∙ Oscar Muñoz, Aliento (parte), 1995-2002.
12 fotosserigrafias com gordura em película sobr espelhos,
20,2 cm (cada). Fonte: www.banrepcultural.org
Figura 2 ∙ Oscar Muñoz, Aliento, 1995-2002.
12 fotosserigrafias com gordura em película sobre espelhos,
20,2 cm (cada). Fonte: www.daros-latinamerica.net
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meios efémeros ou com um simbolismo profundo no contexto artístico, como é
o caso da água ou do carvão (material vegetal, queimado, que dá vida ao desenho, mas que oferece pouca durabilidade à imagem que cria – se não for fixado).
Especificarei três casos: “Aliento” (1995-2002), “Narciso” (2002), e “Projecto
para um memorial” (2004-2005).
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1. Aliento
Ao nascermos, inalamos pela primeira vez, e ao morrer, exalamos pela última vez. Esta
dualidade da respiração só é incompleta ao nascermos e ao morrermos, mas, com certeza,
a inalação incompleta do nascimento completa-se com a inalação incompleta da morte e
entre essas duas operações, transcorre uma vida. No mecanismo do sopro, há uma relação
com o outro e consigo mesmo: quando embacias a imagem com a tua respiração, apagas a
tua imagem, não és mais tu, és a outra pessoa. (Muñoz ap. Herzog, 2013: 156)

A obra “Aliento” é composta por um conjunto de espelhos circulares, aparentemente vazios. Porém quando o observador se debruça sobre eles, para além de
encontrar a sua imagem reflectida, descobre, respirando e assim embaciando o
espelho, que uma outra imagem surge: num momento fugaz a imagem efémera de
uma fotografia (retirada de um obituário) toma o lugar do observador espelhado.
Oscar Muñoz cria assim um mecanismo que estabelece uma relação de
dependência entre a vontade de lembrar os mortos (corporizada pelo respiração do observador, que faz surgir a imagem) e necessidade de continuar a viver
(metaforizada pelo desaparecer do retratado que nos devolve o nosso reflexo).
Esta relação entre o “eu” e o “outro” não é inócua, pois no espaço do espelho,
retratado e observador nunca existem em simultâneo.
A imagem escondida, latente como muitas memórias, é impossível de ser
fixada. Só o acto de respirar (de um outro que não o retratado morto), ou de lhe
soprar vida, a torna visível. Isto obriga o observador a manter uma dinâmica
infrutífera de alternância entre a sua imagem e a imagem do retratado, numa
tentativa de ressurreição que nunca pode durar, pois também o observador precisará de inalar fazendo a imagem escondida de desaparecer.
No caso de “Aliento”, os retratados são indivíduos específicos, únicos, com
uma vida que nos é desconhecida, mas que foi real – agora, a sua imagem breve
é tudo que resta. Assim, olhando-os não podemos deixar de pensar que do
mesmo modo que existimos agora, também eles existiram, e nessa empatia
sentimo-nos obrigados a fazê-los surgir na superfície espelhada, uma e outra
vez, imaginando como seria estar do outro lado do espelho, desempenhando
quase um acto de luto por um desconhecido.
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Figura 3 ∙ Oscar Muñoz, Narciso (frames), 2002.
Vídeo, 3min e 20seg. Fonte: www.universes-in-universe.de
Figura 4 ∙ Oscar Muñoz, Narciso (frame), 2002.
Vídeo, 3 min e 20seg. Fonte: www.universes-in-universe.de
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Contudo, se por um lado Muñoz apela a que nos lembremos e tenhamos a
persistência de manter a memória viva, como se de um artifício de ressurreição
se tratasse, por outro acaba com a ilusão mostrando que tudo o que temos é
uma imagem que se dissolve, um mero vestígio de uma identidade, de alguém
que não recordamos, mas de quem queremos manter uma recordação viva,
uma imagem tornada visível que toma o lugar de uma existência real.
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2. Narciso

“Narciso”, ou os vários Narcisos de Oscar Munõz, radicalizam esta impossibilidade de conservar a memória, impedindo qualquer tipo de intervenção do
observador, perante uma imagem que se distorce até desaparecer. No caso de
“Narciso” estamos perante um auto-retrato do próprio artista, o que não é de
suma importância, se não pela provocação que é feita.
No trabalho de Muñoz, a imagem (ou a visualidade) toma o lugar da memória. Assim, a provocação apresentada em “Narciso”, é a de nos colocar perante
a memória de nós próprios.
A dificuldade que temos em reconhecer o rosto que bóia, desenhado a carvão sobre água, poderia ser a dificuldade que sentiríamos no confronto com a
impossibilidade da permanência de um ‘eu’, que nem mesmo o retrato (pela sua
imutabilidade) é capaz de resgatar. Se o retratado fosse cada um de nós, num
tempo suficientemente distante do presente, seriamos capazes de nos reconhecer? Ou a memória de temos de nós esvai-se como água, fazendo-nos ter uma
breve noção do que outrora fomos?
Muñoz coloca-nos em questão, interrogando a identidade individual de
cada um, e mostrando como essa se constrói tendo como referência uma
memória que, usando a expressão preconizada por Paul Ricoeur, não passa de
uma “rememoração”.
Simultaneamente, o artista obriga-nos a equacionar a possibilidade de uma
existência em que a memória nos é roubada: pela doença, pela tortura ou por
mera sobrevivência, será que somos alguém quando a nossa imagem se escoa
ao ponto do irreconhecível? E se não nos reconhecemos, como podemos conhecer o mundo, e a história deste e de nós nele, mantendo uma memória viva que
nos alerte na construção de um futuro?
A obra de Muñoz é, como dito, indutora de pensamentos vários, envolvendo
sempre uma relação precária entre a realidade e a memória desta, fazendo-nos
desconfiar da nossa capacidade de prestarmos legítimos testemunhos da história individual e colectiva. Falhamos, porém, é inegável que tentamos (tanto nós,
como Oscar Muñoz), e a fotografia ou a representação é disso exemplo, dando
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Figura 5 ∙ Oscar Muñoz, Projecto para um Memorial (frames),
2004-2005. 5 vídeos, 7 min e 30seg. Fonte: www.triennial.ee
Figura 6 ∙ Oscar Muñoz, Projecto para um Memorial,
2004-2005. 5 vídeos, 7 min e 30seg.
Fonte: www.fundacaoeugeniodealmeida.pt
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sentido à expressão citada no inicio deste texto que recorda a ideia de Roland
Barthes de que “[…] o verdadeiro sentido da fotografia cumpre-se quando o
referente desaparece” (Muñoz ap. Herzog, 2013: 156), ou seja, quando a fotografia, ou a imagem, se torna um memorial.
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3. Projecto para um Memorial

Na Bienal de Veneza de 2007, Óscar Muñoz apresentou "Projecto para um
Memorial", composto por cinco ecrãs mostrando uma mão que desenha um
rosto e outro, com um pincel molhado em água, sobre uma superfície de
pedra cinzenta e quente, das ruas de Cali (cidade Colombiana). Terminado
o desenho, a água começa a evaporar e o rosto desaparece gradualmente, até
nada restar. Começa de seguida o desenho de uma nova face, igualmente destinada a desvanecer.
São vários os rostos, rostos de pessoas desaparecidas nos anos de conflito
armado na Colômbia; mas poderiam ser os desaparecidos ou os mortos de
qualquer guerra em qualquer lugar. O processo de desaparecimento é impossível de reverter, no entanto, porque o desaparecimento sempre teve uma componente visual, precisamos de uma evocação prévia, que na verdade nunca se
concretiza, justificando assim a designação desta obra como “Projecto" para
um Memorial – memorial esse, até certo ponto inexistente, por nunca permitir
que o seu sentido “se cumpra".
Deste modo, se a imagem toma o lugar da memória, o desaparecimento do
visível toma o lugar do esquecimento, e uma vez mais, até uma mera reminiscência de alguém, num desenho rápido e instintivo, se apaga também.
Do mesmo modo que Sísifo empurra uma pedra monte a cima, para no seu
cume a ver rolar novamente até à base, empurrando-a uma vez mais, Oscar
Muñoz desenha rosto, após rosto, após rosto. Sempre retratos frontais, como
em documentos de identificação, como se essa fosse a derradeira forma de
reconhecimento possível perante os sistemas sociais que muitas vezes se revelam incapazes de minimizar as mortes em conflitos sociais, e de lembrar as
memórias da nossa história.
Conclusão

Oscar Muñoz trata a memória e a lembrança de forma paradoxal, procurando
que esta sobreviva, através de obras socialmente envolvidas, mas cuja alusão
central é sempre ao esquecimento.

A estética por si criada remete para a transitoriedade da imagem que retemos de acontecimentos e pessoas. Muñoz usa-a com uma sensibilidade e subtileza que tornam as suas obras notáveis, aceitando fracassos e impossibilidades,
em última análise também esperanças, numa abordagem que é, por si só, um
condigno memorial à condição humana.
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Inegavelmente o facto de ter vivido e crescido em Cali, na Colômbia, um país com numerosos, complexos e difíceis conflitos, contribuiu para uma certa perspectiva, uma motivação,
talvez, uma necessidade de explorar isto até certo ponto no meu trabalho. Porém, sempre
considerei que uma obra de arte requer desenvolvimento e não pode ser sustentada apenas
por isto. O desenvolvimento desta realidade, destas experiências, elevando-as a um nível
poético, a um nível universal e a um nível que se relaciona com a linguagem artística, é mais
ou menos o que venho a explorar no meu trabalho. (Muñoz ap. AA.VV., 2009: 155-6)
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Resumo: Qual o papel da criatividade nas dinâ-

Abstract: What’s the role of creativity in Cat-

micas de criação do chef catalão Ferran Adrià?
Pode o seu processo criativo configurar uma visão enformada pelo design e pela metodologia
projectual? Este artigo procura compreender a
abordagem criativa com que Adrià inicia uma
revolução na alta cozinha, cujo motor é o processo criativo (inerente à concepção, execução
e consumo do seu trabalho), e que conjuga o
pensamento científico com uma forte dimensão artística na criação dos pratos e no planeamento de toda a experiência.
Palavras-chave: Ferran Adriá / criatividade
/ processo de design.

alan chef Ferran Adrià’s creative dynamics?
Can his creative process offer a vision built
by design and design methods? This article
tries to understand Adrià’s creative approach
which started a revolution in haute cuisine,
fuelled by the creative process (concerning the
conception, execution and consumption of his
work), which combines scientific thinking with
a strong artistic dimension in the creation of
dishes and the whole experience’s planning.
Keywords: Ferran Adriá / creativity / design
process.

1. A criatividade como fluxo

Entende-se criatividade como a capacidade de gerar ideias novas e identificar possibilidades alternativas na resolução de problemas ou na procura de
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A abordagem intelectual e filosófica de Ferran Adrià (1962-) faz uso de estratégias criativas idênticas às utilizadas pelos designers e a criatividade é colocada
no centro da dinâmica produtiva do restaurante el Bulli (1961-2011), detentor
de três estrelas Michelin e considerado o melhor restaurante do mundo no Top
50 da revista Restaurant (2002, 2006-2009). O desenho como meio para desenvolver o pensamento criativo é indicativo de um entendimento da criatividade
como fluxo, formalizada como um exercício alargado e em constante mutação.
Para o chef, o seu processo criativo serve um propósito duplo; por um lado funciona como uma ferramenta, usada para produzir e transmitir conhecimento e,
por outro lado, traduz-se em resultados materiais, que sintetizam o seu olhar
inovador na alta cozinha (Jouary, 2013).
Ferran Adrià forjou uma linguagem própria que deu corpo à última grande
revolução no campo da gastronomia. A denominada cozinha tecno-emocional,
um termo cunhado pelo jornalista gastronómico Pau Arenós, resultou de uma
convergência entre conhecimentos científicos (de onde provem a sua componente ‘molecular’), os campos da arte e do design (que contribuem com vocabulários e processos criativos) e a dimensão sensorial. Essa aproximação aos
meios artísticos ditou a participação na exposição D Day — le design aujourd’hui
em Paris, no Georges Pompidou (2005), o Lucky Strike Designer Award, um importante galardão de design atribuído pela Raymond Loewy Foundation (2006)
e o convite para integrar a Documenta 12, em Kassel (2007). Para o seu processo
criativo convergem contribuições de diferentes áreas disciplinares, com a criatividade a funcionar duplamente como ponto de partida (i.e., suscitando a procura de abordagens inovadoras) e de chegada. A cozinha assume-se como uma
linguagem artística, trazendo a actividade quotidiana de comer para um nível
intelectual e sensorial e aproximando a gastronomia da arte. Pela ponderação
colocada também no pensamento científico e tecnológico, no ‘saber fazer’ e na
interdisciplinaridade característica do seu trabalho, Ferran Adrià produz uma
união proveitosa entre artesanato, arte e tecnologia, suscitando um paralelo
com a metodologia projectual do design. Este artigo procura explorar o entendimento muito particular da criatividade trabalhado por Adrià e as semelhanças entre a sua abordagem metodológica e as idiossincrasias do processo criativo do design.
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respostas para uma questão (Sternberg, 2006). Ao longo do tempo, a natureza
obscura da emergência das ideias é perceptível no entendimento corrente da
inspiração artística como algo divino, apanágio apenas de alguns “escolhidos”
e impossível de explicar. Com o aparecimento de abordagens como a perspectiva sistémica da criatividade muda-se o foco do indivíduo criativo para um
conjunto de condições necessárias ao surgimento de novas ideias, sua concretização e validação (Csikszentmihalyi, 1999). Nesta perspectiva, a criatividade
é vista como um conceito alargado que resulta da interacção entre aquilo que
é criado, o indivíduo criador e o contexto sociocultural em que o processo tem
lugar. A criatividade implica assim a conjugação por vezes difícil de vários elementos: a vontade de fazer algo novo e a capacidade de realizá-lo, a aceitação
do público e o reconhecimento de valor pelo campo específico em que a criatividade acontece.
No universo de Ferran Adrià esta noção global de todo o sistema criativo
está muito presente, assim como uma ideia-chave, frequentemente repetida no
seu discurso e na sua produção literária, é que para criar é necessário não copiar
(Táscon, 2015). Esta ideia orientadora de todo o trabalho no el Bulli terá partido
de uma frase proferida pelo chef francês Jacques Maximin numa conferência a
que Adrià assistiu em 1987. Apesar disso, é sua convicção que quem cria, inevitavelmente copia, quer seja da própria natureza, de construções humanas ou de
algo criado por outros. A diferença está entre incorporar contribuições técnicas
ou ideias de outros no seu próprio discurso ou simplesmente reproduzir de forma automática as criações de outros sem admitir a cópia.
Na sua proposta para compreender a criatividade e o modo como esta é aplicada, Ferran Adriá utiliza uma pirâmide criativa (Figura 1) como esquemática
para enunciar os diversos níveis em que a criação acontece: na base dá-se a reprodução directa das receitas (i.e. a evolução das receitas já criadas), num nível
intermédio acontece uma criatividade combinatória, capaz de integrar conhecimento existente e combiná-lo em novas receitas (e.g. substituindo os ingredientes ou a técnica utilizada) e no vértice da pirâmide encontra-se a criatividade técnico-conceptual (i.e. que aplica uma técnica e um conceito novo com vista
a um resultado inovador).
No topo encontra-se o nível criativo máximo, onde se desenvolvem as receitas a partir do zero, com a criação de técnicas e conceitos novos. É aqui que
Ferran Adrià coloca o seu exercício criativo, considerando que no vértice da pirâmide criativa se encontram apenas um número muito reduzido de chefs. A pirâmide criativa permite estabelecer uma escala para a criatividade e estabelecer
os pressupostos necessários para que cada estádio criativo tenha lugar.
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Figura 1 ∙ Ferran Adrià, Pirâmide Criativa, 2012.
Exposição Ferran Adrià e o el Bulli: risco, criatividade
e liberdade. Fonte: elBulliFoundation.
Figura 2 ∙ Processo criativo do el Bulli, 2012.
Exposição Ferran Adrià e o el Bulli: risco, criatividade
e liberdade. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Ferran Adrià, Diagrama de
empratamento, 2012. Exposição Ferran Adrià
e o el Bulli: risco, criatividade e liberdade.
Fonte: elBulliFoundation.

Ao enunciar a sua ideia de criatividade na cozinha, Adrià explana o papel
desta dimensão na criação, mas é o modo como tal se verifica, a criatividade
aplicada, que determina a forma como o trabalho é executado segundo um método pré-definido. Assim, é através do processo criativo (que assenta na definição de um conjunto de passos, cumpridos metodicamente) que o chef concebe,
desenvolve e implementa um resultado final e tem a garantia que este segue os
princípios e valores da sua cozinha.
2. O processo criativo como veículo

No modelo de processo criativo desenvolvido no el Bulli (Figura 2), as ideias
‘procuram-se’ (através de métodos de pesquisa) e/ou ‘têm-se’ (por via de dinâmicas intuitivas). Após o aparecimento da ideia, é necessário testá-la e experimentar diferentes possibilidades, um passo importante que conduz à análise e
reflexão, essenciais a todo o processo. Quando se copia obtém-se uma réplica
enquanto que para inovar é preciso explorar e questionar cada aspecto do que

3. O desenho e a representação visual como discurso

Ferran Adrià iniciou uma revolução na cozinha, não apenas na utilização de ingredientes novos e alimentos diferentes, mas sobretudo na concepção do prato, na construção do menu e no planeamento da experiência global vivida pelo
cliente. Estas dinâmicas inovadoras foram sendo produzidas através da utilização massiva de desenhos, diagramas e outras experiências, funcionando como
uma forma de traduzir o vocabulário da cozinha para o domínio visual (Figura 3).
Com o intuito de optimizar o processo criativo, Adrià adopta linguagens características das disciplinas artísticas, apropriando-se dos seus códigos, meios
e suportes, o que juntamente com o carácter “técnico-conceptual” do seu processo criativo e a dimensão projectual do seu trabalho tornam possível compreender uma proximidade às artes. Ao discutir as contribuições entre as áreas
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o restaurante é para chegar ao conceito do que o prato deve ser (Hamilton &
Todolí, 2009).
Neste modelo de processo criativo do el Bulli verifica-se um paralelo com o
processo de design, já que este surge explanado em esquemas compostos por
um conjunto de fases elementares: problema — análise — síntese — execução —
produção — avaliação (Swann, 2002). Tal como no processo criativo do el Bulli,
que começa com uma ideia que é testada, analisada, prototipada e implementada, também no processo criativo do design se verifica um encadeamento de
etapas semelhante.
À semelhança da gastronomia, que considera o cliente ou consumidor, o design é uma actividade orientada para o cliente ou utilizador pelo que o resultado
do seu processo criativo tem que seguir uma função ou satisfazer as expectativas criadas. A metodologia projectual põe em prática um conjunto de princípios
e práticas, traduzidos em etapas (i.e. as dinâmicas e os procedimentos específicos que compõem o processo de design), procurando a melhor solução para
cada situação (Cross, 1993) e configura um processo criativo muito próprio. Ao
reconhecer a natureza única do processo de design tal permite que diferentes
campos disciplinares possam ser explorados a partir de uma perspectiva de design, como é o caso da gastronomia (Raymond, 2009).
Os suportes e vocabulários utilizados para desenvolver as ideias e colocar
em marcha o processo criativo no design passam frequentemente por meios de
representação visual capazes de descrever e explicitar a ideia. Esta visualização
confere à ideia uma dimensão “material” essencial para que esta possa ser comunicada a outros mas igualmente importante para o desenvolvimento e incremento do próprio processo criativo.
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disciplinares artísticas e gastronómicas podem encontrar-se diversas sobreposições: 1) o processo criativo assume-se como meio para organizar e transmitir
conhecimento, significado e significação (e.g. através de dinâmicas de pensamento convergente/divergente, análise/síntese conducentes a um resultado
final); 2) o papel da dimensão visual permite explicar a criatividade como um
processo de trabalho que sustenta o resultado final (e.g. nos desenhos utilizados
pelo chef); e 3) a utilização de “alfabetos” próprios das artes (e.g. a cor e a composição) oferece um contributo para uma linguagem própria da gastronomia.
4. Gastronomia e design

Os processos de preparação de alimentos e a prática do design têm muitos aspectos em comum, sendo que nalguns projectos conjuntos o papel de um chef
e o de um designer se confundem (Cf. Guixé, 2010; Adrià, 2010). Pode dizer-se
que os processos criativos são idênticos e que a dimensão projectual que caracteriza o design e a gastronomia (e.g. a alta cozinha) explicam a aproximação entre ambos.
De igual forma, a estrutura, hierarquia e valores associados ao processo
criativo de ambos apresentam similitudes, com designers e chefs a integrar procedimentos alicerçados na experimentação e a adoptar uma postura reflexiva
face ao seu trabalho. A experimentação das opções possíveis estabelece uma
dinâmica criativa (i.e., uma tentativa consciente de encontrar uma resposta
para um problema formulado previamente) que muitas vezes obriga à criação
de protótipos, tanto no design como na gastronomia. Ao longo do processo, a
utilização destes protótipos permite que as ideias se tornem tangíveis e, portanto, mais fáceis de apreender por todos os intervenientes.
No seu trabalho, designers e chefs têm de considerar factores semelhantes
(contexto e público são condicionantes que influenciam o resultado) e as escolhas que vão sendo feitas privilegiam sempre umas opções em detrimento de
outras, o que é determinante para o restante processo. Assim, pode afirmar-se que no design e na gastronomia, os processos criativos são análogos sendo
possível traçar um paralelo entre os passos sequenciais efectuados ao projectar
num domínio ou noutro.
Conclusão

Não obstante as especificidades próprias de cada disciplina, gastronomia e design estão ambas presentes nas actividades do dia-a-dia (sendo transversais
à sociedade, cultura e economia) e muitas vezes resultam na criação de algo
concreto a partir da existência de um projecto. A relação estabelecida entre as
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dimensões tecnológica, científica e artística da cozinha de Adrià encontra na
criatividade um gerador de todo o processo de criação, fornecendo um meio
para a formalização de um contexto de trabalho particular. A abordagem a partir da ciência combinada com contribuições do campo da arte, com vista à concepção, execução e implementação de um resultado concreto apresenta uma
configuração análoga ao design.
No el Bulli cada prato resulta de uma abordagem fortemente marcada pelos conhecimentos científicos e pela evolução tecnológica mas é igualmente
resultado das emoções (i.e. dá-se especial relevância à dimensão sensorial
associada aos alimentos). A criatividade assume um papel preponderante no
processo ao disponibilizar um meio capaz de reunir e organizar as dimensões
científica, tecnológica e artística da alta cozinha de Ferran Adrià. Coloca-se a
ênfase nos processos criativos como capazes de criar um contexto de trabalho
onde a ciência e arte se encontram e convergem para um resultado concreto, à
semelhança do design.
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Resumo: Neste artigo irei debruçar-me sobre

Abstract: In this communication I’ll analyze.

alguns projetos desenvolvidos pela artista
argentina Claudia Contreras que, através
da arte têxtil (costura, bordado ou colagem)
trabalha a partir de referências ao período
do terrorismo de Estado na Argentina (19761983), expondo as várias faces da violência,
cumplicidades e sombras que pairam num
espaço de intersubjetividades partilhadas.
Palavras chave: arte têxtil / terrorismo de estado / intervenção artística / memória.

some projects developed by the Argentine artist
Claudia Contreras. Using textile art techniques
(sewing, embroidery or collage) she works from
references to the period of state terrorism in Argentina (1976-1983), exposing the various faces
of violence, complicity and shadows hovering on
a shared space of intersubjectivity.
Keywords: textile art / state terrorism / arts
intervention / memory.

Mi práctica como artista (…) trata acerca de temáticas que me atraviesan desde lo perceptual a lo conceptual: la Violencia, el Poder, la Identidad, el Feminismo, la Educación, la
Memoria en proceso de construcción permanente del cuerpo individual al cuerpo social
(Contreras, apud. Corvalán, 2014).

Afirmando-se como pertencente à “geração dos desaparecidos” a artista
aborda, ao longo do seu percurso, as várias faces da violência desde a violência
de género ao terrorismo de Estado que marcou a história do seu país. De fato, na
sequência do golpe de estado de 24 de março de 1976, sobe ao poder uma junta
militar que irá governar a Argentina durante sete anos, num regime marcado
pela guerra suja, responsável pela tortura e desaparecimento de adversários
políticos, (em números que ascenderam a milhares de pessoas), rapto e adoção
forçadas de recém-nascidos e outros crimes de lesa humanidade.
No âmbito do seu percurso artístico a utilização dos têxteis (quer de forma
direta quer num sentido mais amplo) constitui-se como um eixo estruturante
que urde aspetos de natureza plástica/estética e autobiográfica com uma intervenção simultaneamente artística e cívica, reveladora de incontáveis práticas
de intolerância e crueldade. Os atos de entrelaçar, coser, bordar ou a introdução, nas suas obras, de esquemas de costura ou bordados retirados de revistas de lavores femininos, assumem-se simultaneamente como exercícios de
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Claudia Contreras (n. 1957, Buenos Aires) desenvolve um percurso artístico
e vivencial multi situado tanto geograficamente como plasticamente. O processo de formação desenrola-se entre a Argentina e Espanha onde residirá,
em Madrid, entre 1978 e 1982, (período que no seu país será marcado pela ditadura militar de Jorge Videla). Entre 1974 e 1976 frequenta a Escuela Nacional
de Bellas Artes de Quilmes e a partir de 1978 a Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando em Madrid. Regressada à Argentina em 1983, após a queda do
regime termina completa a sua formação na Escuela Nacional de Bellas Artes
Manuel Belgrano e na Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova.
Atualmente vive e trabalha em Buenos Aires onde desenvolve um processo
de criação, materializado em séries de trabalhos (incorporando desenho, pintura, colagem, arte têxtil, instalação, animação digital e vídeo) que exploram
um universo de referências à violência (considerada nas suas múltiplas vertentes) e cruzam vivências pessoais, memória histórica e biográfica, considerando
a arte como terreno de afirmação identitária, ativismo cívico e político. O papel
interventivo confiado à criação artística está bem patente nas suas palavras:
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1. A “geração dos desaparecidos”
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subversão (ao relatar e denunciar desaparecimentos e assassinatos através de
formas de expressão associadas a estereótipos de domesticidade e submissão)
mas também de cura já que, através da arte há uma sutura/cicatrização das feridas infligidas ao tecido social.
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2. O têxtil como espaço de fratura

Explorando o universo têxtil como modalidade de expressão artística (não só
o tecido, as linhas, botões, etc… mas igualmente os instrumentos de trabalho a
ele ligados como tesouras ou máquinas de costura), Claudia Contreras propõe
uma reflexão acerca da memória da história recente da Argentina (impedindo o
seu apagamento no espaço das intersubjetividades coletivas) que se intersecta
com subtis sugestões autobiográficas na problematização das construções
identitárias de género e do papel social da mulher/artista.
Associado até ao século XX às “artes menores” ou “artes aplicadas”, o têxtil
configura-se como espaço de ambiguidades que, na tradição artística ocidental,
entrecruza questões culturais, estéticas, de género, sociais, já que sobre si recai
uma representação das atividades manuais como formas de diminuir a importância do trabalho feminino (remetida para um espaço da domesticidade).
Contudo, no contexto da arte contemporânea irrompe como um dispositivo
(não só técnico e plástico mas também simbólico) capaz de mobilizar uma crítica aos próprios moldes em que se desenhou a historiografia da arte, os modelos e normas sociais de género, “raça”, religião, classe, etc. Há na utilização de
elementos associados ao universo têxtil um potencial de transformação, onde
a criação de imagens-objetos provoca um confronto com estereótipos, fantasmas, receios, expetativas e construções de ordem identitária, cultural e social
– que da esfera individual do artista trespassam para o domínio das intersubjetividades partilhadas.
Por outro lado, o domínio da autobiografia assume-se como um plano discursivo por excelência onde, a partir de experiências individuais são evocadas
situações de violência, repressão (sexual, cívica, política, religiosa, cultural,
etc…), memória histórica, estereótipos culturais e sociais, discursos dominantes e minoritários. A este nível a prática artística desempenha um papel de destaque enquanto modalidade capaz de expor e desmontar os processos sociais e
culturais de opressão – legitimados como verdades universais – e propor discursos contra-hegemónicos.
Claúdia Contreras propõe, através da manipulação de materiais, técnicas e
elementos associados ao têxtil, um ethos que assenta na capacidade da arte se
assumir como um lugar de expressão de convicções de ordem estética, ética,
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política, mas igualmente emocional e afetiva subvertendo a imagem de uma
domesticidade e feminilidade(!) a que a costura, o bordado ou a tecelagem
foram associados, possibilitando finalmente, o desenvolvimento de uma crítica
contundente aos discursos hegemónicos e misóginos.
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3. Memória e Denúncia

Resiliência é o título de um vídeo e de uma obra que evocam a memória dos
“desaparecidos” durante o regime ditatorial e terrorismo de Estado de que
praticou durante os anos de 1976 a 1983. O primeiro mostra o processo de
trabalho que esteve na base das séries “Rancho”, “Rosario”, “Remover
Cielo y Tierra”, “Santo Sudário”, “Esclavas para María”, “Documentación
Confidencial” ou “Resiliência”. Aqui ao mesmo tempo que são mostrados
os processos de trabalho, evocam-se nomes de pessoas sequestradas e feitas
desaparecer durante a ditadura.
Todas estas obras têm por base as listas com os nomes e números de processo de pessoas desaparecidas durante o período do terrorismo de Estado
argentino publicadas pela Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP) no livro “Nunca Más".
Nas séries “Rosario”, de 1999 (Figura 1), “Esclavas para María” e “Remover
Cielo Y Tierra” (Figura 2 e Figura 3), ambas de 2001, tiras de papel contendo
nomes e números de “desaparecidos” são enroladas formando contas que posteriormente irão tomar a forma de um terço, ornamentar um par de chinelos ou
integrar um ábaco matemático.
Já a peça Santo Sudário, de 2004 (Figura 4 e Figura 5), consiste num pano
onde alguns dos fios que compõem a trama são substituídos por tiras de
papel, recortadas das listas da CONADEP com nomes, números de registo
e datas de expediente. A presença destas referências aos argentinos torturados, mortos ou cuja identidade foi suprimida e substituída por um número
durante a ditadura (com destaque para o rapto de crianças, posteriormente
adotadas de forma ilegal) em objetos do quotidiano, assumindo ou não uma
conotação religiosa, conferem-lhes um sentido funesto já que não deixam
de lembrar e sublinhar as cumplicidades quotidianas com os atos de terrorismo de Estado. Claudia Contreras irá desenvolver esta ideia de Primo Levi
(2010) na obra “Se isto é um Homem” da cumplicidade civil, as zonas cinzentas caracterizadas pela capacidade do individuo, perante determinadas
circunstâncias, se transformar num idiota moral e atuar de tal modo que se
torna, ele próprio, um cúmplice direto da instauração e manutenção de um
regime totalitário e repressivo.
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Figura 1 ∙ Claúdia Contreras, Rosario, 1999.
Figura 2 ∙ Claúdia Contreras, Remover Cielo Y Tierra, 2001.
Figura 3 ∙ Claúdia Contreras, Remover Cielo Y Tierra (detalhe).
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Neste sentido, através de meios tecnicamente despojados mas impregnados
de sentido, a artista tece um conjunto relações que denunciam a cumplicidade
da Igreja Católica na Argentina com o governo militar (e em muitos casos a participação direta dos seus membros em atos de repressão contra os opositores ao
regime de Jorge Rafael Videla). Objetos que integram os rituais da oração como
o rosário ou pedaços de pano transformados em indícios do martírio (o sudário)
são aqui evocados como provas desta conivência com o terrorismo de Estado.
Da mesma forma, o ábaco (que em algumas culturas orientais está simbolicamente dividido entre céu e a terra) inverte igualmente o sentido lúdico de
contar e somar e transforma-se num dispositivo mnemónico que induz sistematicamente a uma recontagem do número de pessoas torturadas e desaparecidas durante este período (estimado em 30.000). O título da obra, para além
da apropriação do simbolismo acima referido, evoca igualmente a incessante
procura das crianças raptadas, por parte de movimentos como as Madres de
Plaza de Mayo ou Abuelas de Plaza de Mayo que reclamam justiça.
Aqui, a prática artística entendida como forma de tornar tangível uma ideia/
conceito é coincidente com o ato de denunciar já que ambos convergem num
duplo apelo às “provas” materiais dos crimes cometidos e das forças que os perpetraram e/ou apoiaram. A apropriação de formas familiares vem assim tornar
presentes na memória do espetador, as ausências a invisibilidade daqueles que
pereceram às mãos da ditadura, procurando restaurar uma identidade apagada
(ou remetida para um número de série).
Esta denúncia será mais explícita na série “Documentación Confidencial”
de 2004 (Figura 6). Aqui a artista utiliza pastas plásticas para documentos, timbradas com o símbolo das Forças armadas Argentinas e identificadas como pertencendo ao Ministério do Interior – Registo Nacional de Pessoas – onde se destaca
a referência “documentação confidencial”. Claudia Contreras recorta pequenos furos que irá bordar e inserir contas de papel ou recortes circulares das listas de nomes no interior dos invólucros. A utilização do bordado introduz uma
estranheza na composição ao confrontar a dimensão manual, artesanal, do
bordado e a linguagem tipográfica dos envelopes, tornando-os presenças perturbadoras que, jogando com a docilidade atribuída às “artes da agulha”, evoca
histórias de horror que marcaram o quotidiano e as vidas privadas de milhares
de famílias. Furar e coser assumem uma dupla conotação entre o ato de infligir
dor e de curar. Para a artista o bordado prefigura-se como uma forma de suturar
as feridas sociais que permanecem abertas no presente de muitos argentinos.
Nas suas palavras:
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Figura 4 ∙ Claúdia Contreras, Santo Sudário, 2004 (detalhe).
Figura 5 ∙ Claúdia Contreras, Santo Sudário, 2004 (detalhe).

Figura 6 ∙ Claúdia Contreras, Documentación Confidencial,
2004 (detalhe).

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

875

Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

876

El bordado también tiene que ver con la reparación… Cuando yo estoy bordando siento que
estoy cociendo (Contreras apud Rosa, 2013)

A palavra “Resiliência” (Figura 7). composta por letras tridimensionais
surge como uma espécie de síntese destas séries desenvolvidas a partir do
final da década de 1990. Integrando tiras de papel com listas de nomes configura uma espécie de memorial que condensa passado e presente, impregnado
a identidade das gerações que experienciaram a repressão de forma direta ou
com ela foram coniventes. Ao mesmo tempo esta obra surge no rescaldo do
governo de Carlos Saúl Menem durante a década de 1990 marcado por acusações de corrupção, cujas políticas económicas se saldaram numa elevada taxa
de desemprego, mas sobretudo pela sua ação no campo político onde o indulto
aos ex- ditadores Jorge Videla e Emílio Massera (entre outros condenados por
crimes cometidos durante a guerra suja) constitui um duro golpe na reclamação
de justiça pelas atrocidades de que foram responsáveis diretos ou indiretos.
Aqui “Resiliência” sintetiza a necessidade de, através da arte, desenvolver uma atitude civica ativa e (re)construtiva que entendida, nas palavras da
artista, permita uma reflexão critica em torno da memória histórica recente
como “(…) un trabajo responsable, intentando reparar el tejido social desgarrado, roto por la violencia del Terrorismo de Estado, y por las decisiones
políticoeconómicas, de los sucesivos gobiernos democráticos pos-facto”
(Contreras, apud Rosa, 2013).
4. Cumplicidades

O políptico “Luciérnagas Curiosas” (2013), (Figura 8, Figura 9 e Figura 10)
composto por pedaços de mapas da Argentina e Espanha, botões, fragmentos de roupas de bebé, unidos através de colagem e costura, simula um conjunto de vestidos e outras vestes de criança onde são bordados pequenos
bichos e mapas de cidades. A obra retoma e aprofunda a reflexão da memória
histórica da violência de Estado durante a ditadura militar designadamente
uma das suas vertentes mais perversas: o sequestro, ocultamento da identidade, desaparecimento e adoção ilegal de bebés e recém-nascidos filhos de
detidos ou “desaparecidos” e nas sequelas que estes acontecimentos deixaram na sociedade argentina atual (de que a ação da organização Abuelas de
Plaza de Mayo se destaca).
Filha e neta de modistas, Claudia Contreras está familiarizada desde muito
jovem com o universo têxtil, aprofundando este conhecimento através da formação no âmbito das artes plásticas. Nesta série assume o sentido artesanal e
a manualidade do processo artístico como eixos estruturantes que lhe permite

Figura 7 ∙ Claúdia Contreras, Resiliencia, 2004.
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Figura 8 ∙ Claúdia Contreras, Luciérnagas Curiosas, 2013.
Figura 9 ∙ Claúdia Contreras, Luciérnagas Curiosas,
2013 (detalhe).
Figura 10 ∙ Claúdia Contreras, Luciérnagas Curiosas,
2013 (detalhe).

(…) Todos sabíamos (…) había una complicidad civil, de la cual el más claro ejemplo fue la
apropiación de niños. Un bebé que es apropiado nació en la clandestinidad, entonces había
una partera que era cómplice, un enfermero que era cómplice, un portero de ese hospital que
era cómplice. Y a la casa de militar o de cualquier familia usurpadora, había un portero
que vio entrar a una mujer con un bebé y que durante nueve meses no le vio la panza, familiares que aceptaron con naturalidad esta situación (…) Hubo una cadena de complicidades (Contreras, apud Rosa, 2013).

Em “Luciérnagas Curiosas” os fragmentos de mapas que formam parte das
peças, tornam-se metáforas da perda e do encontro que cruzam a memória dos
raptos com a própria trajetória de vida da artista.
Nestas roupas de bebé toda a sua aparente candura é suprimida quando percebemos que exorcizam de forma subtil a ausência física configurando-se como
presenças espectrais e sinistras que nos interpelam numa reclamação de justiça.
Nota Final

Estes projetos, que integram um percurso mais amplo de Claudia Contreras
entretecem e suturam várias camadas de significado. A memória da violência
perpetrada pelos militares durante o autodenominado Processo de Reorganização
Nacional, entrecruza-se com referências à violência de género, que neste caso
é também política, dada a importância dos movimentos feministas na construção democrática da Argentina durante o inicio da década de 1970 e depois violentamente reprimidos. Aqui, exploração plástica do universo têxtil assume-se
como um ato de subversão e problematização das relações entre as artes plásticas, identidades de género ou as hierarquias que ainda imperavam (embora de
forma por vezes subterrânea) entre arte e artesanato. Por outro lado, a costura
e o bordado, materializam uma relação social de género, transversal aos domínios particulares i.e. domésticos, laborais, etc., através das quais as atividades
desenvolvidas por mulheres foram socialmente subalternizadas.
Assim, subvertendo a docilidade (e domesticidade) associada as têxteis,
confere-lhe um protagonismo inusitado, sublinhando a importância que as
subjetividades femininas assumiram nos contextos da criação/intervenção
artística/política bem como as cumplicidades que ao nível das vivências quotidianas, possibilitaram a implantação, desenvolvimento e ação do regime
repressivo na Argentina.
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convocar o universo das vivências quotidianas, interpelando as relações entre
a esfera particular e os mecanismos de repressão do Estado formando uma
“cadeia de cumplicidades”. Nas suas palavras:
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Resumo: Como estar presente em cena, a

Abstract: How to be present on the scene, every

cada momento de uma peça, sem que outros
pensamentos, sensações e emoções desviem
a atenção do artista da experiência em ato?
Inquietação das artes do corpo na contemporaneidade, o ator brasileiro Gustavo Sol,
na obra Objeto descontínuo, produz estados
alterados de consciência que, na relação com
sensores de eletroencefalografia e o software
Isadora, criam poéticas performáticas em arte
e tecnologia em tempo real. Uma investigação
sensorial que parece tensionar o conceito de
efeitos de presença de Gumbrecht.
Palavras chave: sensorialidade / estados alterados de consciência / efeitos de presença.

moment of one piece, without other thoughts,
sensations and emotions diverting the artist’s
attention of the experience in act? Restlessness
of the body’s arts in contemporaneity, the Brazilian actor Gustavo Sol, in the work Discontinuous
object, produces altered states of consciousness
that, in connection with electroencephalography
sensors and Isadora software, create performing poetry in art and technology in real time. A
sensory research seems to tension the concept of
presence effects of Gumbrecht.
Keywords: sensoriality / altered states of consciousness / presence effects.
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‘Objeto descontínuo’,
criação de sensorialidades
em ato por Gustavo Sol
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Sensorialidades em ato

Como estar em cena efetivamente presente, em cada momento da apresentação de um trabalho artístico, sem que outros pensamentos, sensações e emoções desviem a atenção do artista da experiência em ato? Inquietação que atravessa as atuais discussões estéticas nas artes do corpo – dança, teatro, performance –, o ator Gustavo Sol (Gustavo Garcia da Palma), de São Paulo (Brasil),
vem radicalizando no sentido de pesquisar e revelar para o público a ocorrência
efetiva de estados alterados de consciência, a partir do cruzamento entre arte e
tecnologia, com o objetivo de criar poéticas performáticas.
Na peça Objeto descontínuo, sua mais recente criação e foco de suas pesquisas no doutorado em Artes Cênicas na Escola de Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo (ECA/USP), o ator acopla em seu corpo um aparelho médico de eletroencefalografia que capta alterações de estados do corpo,
enquanto ele está em cena, transformando-as em variações matemáticas.
Esses estímulos são codificados no software Isadora e, através dele, fazem com
que o computador reaja às vibrações corporais e projete sons e vídeos, os quais
inspiram e modificam também os estados de presença do ator. Os gráficos gerados pelos sensores são exibidos numa tela junto à cena, na qual o público pode
ler, em tempo real, as variações de estados relativas à excitação instantânea,
frustração, estado meditativo e concentração.
Um processo de contínua criação de sensorialidades, a desnudar e evidenciar processos neuromusculares e perceptivos do ator no momento em
que a experiência estética é vivida. Um laboratório ao vivo, cuja elaboração artística parece ter relações com o que o teórico alemão Hans Ulrich
Gumbrecht denomina como produção de efeitos de presença. O desejo
dessa composição textual é tensionar as experimentações de estados alterados de consciência, em Gustavo Sol, e o conceito de efeitos de presença,
no sentido compreender os modos como uma abordagem sensorial pode
potencializar as artes que fazem do corpo um lugar de experiência na contemporaneidade para além de territórios ontológicos.
1. Olhar investigativo e poéticas performáticas

Para criar poéticas performáticas na conexão entre arte e tecnologia, o desejo
de Gustavo Sol é investigar modos nos quais o artista produza efeitos de presença em que a atenção do corpo esteja toda voltada para a construção de estados alterados de consciência, resultando em criação cênica. Para isso, Sol realiza um trabalho de preparação com atores e bailarinos que consiste em desenvolver um “olhar investigativo”, com o qual é possível deixar o corpo mover-se,

2. Objeto descontínuo, composições em arte e tecnologia

Para evidenciar o envolvimento do ator nos procedimentos de atenção e criação de estados alterados de consciência com o uso contínuo do “olhar investigativo”, Gustavo Sol criou a peça Objeto descontínuo. A obra caracteriza-se como
um laboratório ao vivo, na qual o público pode acompanhar os estados sensoriais do artista através de uma tela que projeta em gráficos as variações de suas
sensações, a cada cena. A peça tem sete blocos de experimentações poéticas
que friccionam as relações entre arte e tecnologia e pode ser assistida através
de um link disponibilizado na publicação de Palma (2013).
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ao mesmo tempo em que o artista se percebe movendo. Não é um abordagem
técnica focada na repetição de ações, ritmos, fluxos e tensões e no controle do
corpo que, ao fim, possam se tornar uma segunda natureza do corpo. O foco
desse treinamento corporal está na observação de um jogo contínuo entre sentir
as alterações de estados no corpo e deixar essas mudanças reverberarem, num
constante e simultâneo trânsito entre a atenção em si e ao mundo/ambiente.
Para Gustavo Sol (Palma, 2013; Moraes, 2012), trata-se de um aprofundamento a respeito da percepção do funcionamento fisiológico do corpo, nos
quais os estados alterados de presença são criados a partir de uma complexa
relação entre processos musculares, pressão gravitacional, impulso, usos
da respiração e da voz, relaxamento do corpo e atenção. Essa rede sensorial,
quando feita com o “olhar investigativo”, sempre em tempo real, propicia ao
artista estar integrado de tal modo ao corpo, em suas decisões e reverberações
poéticas, que não há como desconectar-se da experiência estética. Ao contrário, para Sol, o risco dos treinamentos que desenvolvem técnicas de usos do
corpo que geram uma segunda natureza, ainda que com foco nos estados físicos do corpo, a exemplo de Constantin Stanislavski, Jerzy Grotowski e Eugênio
Barba, é justamente a possibilidade de se elaborarem estados automatizados,
podendo o artista desconectar-se, em certa medida, do que está efetivamente
realizando com seu corpo.
Ao invés de ligar-se a imagens de emoções ou a automatismos por repetição,
Sol articula uma rede sensorial dinâmica, no tempo presente, direcionado para
as sensações do corpo. Assim, o “olhar investigativo” consiste em um procedimento de construção poética que libera o corpo de uma construção de dramaturgia com roteiro, imagens e partituras fechadas, para abrir o corpo do artista
a uma atenção performática num fluxo de relações com o mundo, em estados
alterados de presença, nas respirações produzidas, nos processos sensório-motores que se desdobram a cada instante.
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As cenas são divididas em objetos, que se caracterizam como experiências.
Em uma delas, o ator faz a leitura de uma carta pessoal, tendo ao fundo imagens de um batizado, e os estados de frustração e excitação do ator deformam a
imagem e mudam a intensidade da música, respectivamente. Em outro objeto/
cena, a imagem de um bebê é projetada no espaço e vai até o rosto do ator por
um comando captado pelos sensores e codificado pelo software. Há, ainda,
uma cena na qual a respiração é usada de modo a alterar o metabolismo e a produzir estados sensoriais que mudam a qualidade da música e também a intensidade do vídeo, bem como o artista manipula a projeção de ondas de pixel em
áreas do corpo que sofrem espasmos musculares.
Tratam-se de diálogos instáveis entre os sistemas biológico e digital, uma
vez que os processos desenvolvidos em cena não têm uma partitura e uma
marcação temporal totalmente fechada. A complexa rede sensorial, que modifica os estados fisiológicos do corpo acontecem a cada experimentação de um
modo específico, mesmo dentro de uma estrutura cênica previamente definida
em cenas, o que, por sua vez, altera as intensidades e durações com que vídeos
e sons são projetados no ambiente. A maneira como o corpo reage e encontra
caminhos para os efeitos de presença são gerados em ato. Segundo Gustavo Sol,
Para o intérprete, isso desloca o foco de atenção das questões técnicas para as questões concretamente sensíveis e ao mesmo tempo impregnadas de subjetividade, e o trabalho de criação não acontece separado ao trabalho de percepção técnica. (Moraes, 2012:88)

Uma relação entre técnica e subjetividade que se estende também para o
encontro entre o corpo e as máquinas que compõem a peça Objeto descontínuo.
Isto porque, as questões técnicas estão efetivamente em diálogo com uma perspectiva de criação em ato de poéticas performáticas, não estando o corpo submetido à tecnologia. Ambos, corpo e máquina, afetam-se mutuamente no sentido de produzir uma experimentação estética, em seus ritmos, fluxos, variações físicas e matemáticas, cujas composições são combinadas de modo diferencial a cada apresentação.
3. Presença, entre efeitos e conceitos: desafio à ontologia na arte

O teatro físico desenvolvido por Stanislavski, Grotowski e Barba, e que desdobra-se nas investigações de Gustavo Sol, abriu um vasto campo de diálogo entre
as artes do corpo no século XX. De tal modo que muitos dos artistas da dança, do
teatro e da performance fazem uso de abordagens corporais semelhantes, com
maior interesse pelo processos perceptivos da corporeidade. Nesse sentido, Sol
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Figura 1 ∙ Fotografia de Filmes para bailar, da peça Objeto
descontínuo, 2013, com direção e atuação do ator Gustavo Sol,
São Paulo, Brasil.
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Figura 2 ∙ Fotografia de Filmes para bailar, da peça Objeto
descontínuo, 2013, com direção e atuação do ator Gustavo Sol,
São Paulo, Brasil.

Conclusão

Se para Gumbrecht, presença é o que se vive corporalmente e produção refere-se ao que se traz para diante de si, produzir presença parece poder ser definida
como uma experiência em ato. Uma proposta que ressoa nas propostas de criação de poéticas performáticas no trabalho de Gustavo Sol, tanto no que diz respeito à preparação do artista, como na relação que ele desenvolve com o espectador. Afinal, em Objeto descontínuo, artista e público assumem o momento
presente como lugar de produção de experiência, num fazer-se e desfazer-se
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acredita que a perspectiva sensorial desses diretores teatrais contribui, ainda
hoje, para se pensar em uma desontologização das artes.
Ao invés das abordagens e dos treinamentos técnicos surgirem para codificar e responder à questões dramatúrgicas, as artes se colocam como propositoras de questões ao mundo contemporâneo, operando no limiar dos paradoxos como condição para a criação de poéticas. Sendo assim, uma técnica não
é um fim em si e nem assegura que uma obra artística se configure como uma
experiência estética.
A atenção, com o “olhar investigativo” no trabalho de Gustavo Sol, consiste
em mais um elemento compositivo do treinamento do artista que o liga à construção de estados poéticos, fazendo-o presente e conectando-o consigo e com o
ambiente no momento da apresentação de uma obra. Um modo de perceber as
artes do corpo que atravessa dança, teatro e performance.
A perspectiva de uma desontologização de técnicas e especificidades entre
linguagens artísticas, com suas normas e padronizações, e a noção de presença
em ato, curiosamente, tem perpassado não só as discussões em Arte, como
também em outras áreas do conhecimento, entre elas as Humanidades. O autor
alemão Hans Ulrich Gumbrecht (2010) vem chamando atenção dos pesquisadores em artes do corpo ao tratar, nas humanidades, da noção de produção de
presença em seus recentes escritos. Presença está ligada, para o autor, àquilo
que se pode experimentar fora de uma linguagem, dizendo respeito à ritmos,
volumes, vibrações, sensações que não encontram nas palavras um modo de
serem explicadas, constituindo uma outra sensibilidade.
Os efeitos de presença, em Gumbrecht, estão relacionados às experiências
vividas, às percepções físicas, àquilo que nos retira do mundo cotidiano e nos
faz friccionar e deslocar situações e experiências já conhecidas, dadas, normatizadas. Estar presente, nesse aspecto, é viver uma experiência antes de qualquer possibilidade de interpretação, julgamento, controle, padronização, imagens e dramaturgias prévias.
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contínuo de sensorialidades que se constituem em ato, em efeitos de presença
que evidenciam o corpo como campo experimentação. Um tipo de trabalho
artístico que potencializa a arte e a vida ao assumir os riscos de uma desterritorialização de linguagem para aprofundar na complexa rede sensorial de uma
corporeidade que transita entre técnica e criação.
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Tempo deve ser nada sem
texto: mediações entre arte
contemporânea, ciência
e tecnologia na obra
de Eduardo Kac
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Resumo: Este artigo reflete sobre o trabalho de

Abstract: This article reflects upon Eduardo Kac's

Eduardo Kac na série de 'Holopoemas' criados de 1983 a 1993. São analisadas as questões
referentes a participação inerentes ao seu trabalho. A discussão sobre a inserção do aparato
tecnológico nas atividades artísticas também
é fundamental neste estudo, assim como as relações entre realidade e virtualidade presentes
em seu trabalho que também são investigadas.
Palavras chave: Participação / tecnologia /
holopoema.

work in the 'holopoems' series created from 1983
to 1993. It analyses the issues related to participation, inherent to his work. The discussion about
the inclusion of technological apparatus in artistic activities is also key in this study, as well as
the relationship between reality and virtuality
present in his work that are also investigated.
Keywords: Participation / technology / holopoem.

Introdução

A partir de uma discussão acerca do papel da instituição no campo da arte, discussões sobre diferentes dispositivos e como estes se comportam nesse contexto contemporâneo começam a serem lançadas. Seguindo os conceitos do
“outro novo” de Ronaldo Brito (2005), a arte contemporânea vai responder ao
processo de institucionalização das vanguardas do modernismo – onde se buscava estar sempre à frente do contexto atual e fora de uma instituição – assumindo-se como parte de um contexto de inevitável institucionalização, abrindo
caminho para que práticas artísticas comprometidas com a reflexão crítica
tomassem como uma de suas principais preocupações o funcionamento do dispositivo de modo amplo.
Em paralelo, a arte assume as exigências revolucionárias ocasionadas pelo
avanço do capitalismo, e passa a incorporar as formas de reprodução técnica,
tanto imagéticas quanto sonoras e textuais surgidas no séc. XIX com as transformações dos meios de produção, à sua prática (Benjamin, 1969). E nesse processo, começa-se a questionar o modo de inserção desse aparato tecnológico na
arte, que leva à problematização da situação espacial da obra de arte.
Eduardo Kac é um artista contemporâneo que vem desenvolvendo sua pesquisa adentrando as possibilidades que a tecnologia permite à sociedade contemporânea. Inicia seus trabalhos com a arte digital a partir dos anos 80, chegando
à arte transgênica com auxílio da engenharia genética, onde foi o precursor de
tal modalidade a partir de 1999. Seus trabalhos levantam a discussão de como o
homem contemporâneo convive com a progressão tecnológica questionando também, a alteridade desses espaços e formulações que são feitos artificialmente. Mas,
em particular o que interessa a este artigo é a série “Holopoemas” – constituída de
cerca de 23 poemas no período de 1983 a 1993 – que defende a holografia como uma
mídia temporal, aproximando o debate em torno da holografia ao do cinema.

Cinema é a arte de organizar um fluxo de eventos audiovisuais no tempo. É um evento-fluxo, como a música. Há ao menos quatro mídias com as quais se pode fazer cinema –
filme, vídeo, holografia e código digital estruturado–, da mesma maneira que há muitos
instrumentos com que se pode fazer música. É claro que cada mídia possui propriedades
distintas e contribui de maneira diferente para a teoria do cinema; cada uma delas expande
nosso conhecimento acerca do que o cinema pode ser ou fazer (Youngblood, 1989: 27)

Neste texto, Youngblood posiciona a holografia dentro de uma discussão do
cinema, pensando nela como uma mídia que trabalha a imagem na dicotomia do
tempo-espaço, e não como uma imagem tridimensional. Porém, os hologramas,
diferentemente do cinema e da música, não estão submetidos à um fluxo temporal único, eles não possuem meio e fim, e sim são percebidos de acordo com como
o corpo se posiciona no espaço, e com sua velocidade ao percorrer o olho pelo
objeto. Na série “Holopoemas”, o autor da obra traz o poema, mas sua montagem
será feita pelo espectador. Insere-se neste contexto as noções de participação e
“obra aberta” trazidas por Helio Oiticica. O autor se torna um “propositor”, e a
obra que se constrói a partir da relação criada com o espectador.
Em seu texto “Esquema Geral da Nova Objetividade”, de 1967, Oiticica
aponta dois tipos de participação: a “participação sensorial-corporal” e a participação “semântica”. O autor discorre sobre a importância da participação
do espectador diante o conceito de “obra aberta”, onde busca-se distanciar o
espectador da “pura contemplação transcendental”, ligada a ideia moderna de
relação entre o espectador e a obra.
Esses dois modos de participação buscam como que uma participação fundamental, total,
não-fracionada envolvendo os dois processos, significativa, isto é, não se reduzem ao puro
mecanismo de participar, mas concentram-se em significados novos, diferenciando- se da
pura contemplação transcendental. Desde as proposições “lúdicas” às do “ato”, desde as
proposições semânticas da “palavra pura” às da “palavra no objeto”, ou às de obras “narrativas” e as de protesto político ou social, o que se procura é um modo objetivo de participação. Seria a procura interna fora e dentro do objeto, objetivada pela proposição da
participação ativa do espectador nesse processo: o indivíduo a quem chega a obra é solicitado à contemplação dos significados propostos na mesma – esta é pois uma obra aberta.
(Oiticica, 1967: 162-3)

A “participação semântica” defendida por Oiticica retira o leitor do posicionamento passivo nos espaços expositivos e o recoloca como um agente ativo,
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Gene Youngblood em seu artigo pensa as relações entre imagem digital e
cinema. Youngblood defende que:
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1. O leitor participador
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Figura 1 ∙ Eduardo Kac, QUANDO?, 1987/88.
Holograma de 40 cm criado em computador. Coleção do artista.
Fonte: www.ekac.org/allholopoems.html
Figura 2 ∙ Eduardo Kac, HOLO / OLHO, 1983. Reflexo de
holograma montado em madeira e acrílico. Coleção UECLSS,
Universidade de Essex, Reino Unido. Fonte: www.ekac.org
/allholopoems.html

A holopoesia dá continuidade à poesia experimental, mas trabalha a palavra como forma
imaterial, ou seja, faz da palavra um signo capaz de se transformar ou de se dissolver no ar,
rompendo com sua rigidez formal. Assim, livre da página ou dos objetos, a palavra invade o
espaço do leitor, obrigando-o a lê-la de uma forma dinâmica: o leitor precisa se movimentar
ao redor do texto, ele precisa descobrir o sentido e a relação que as palavras estabelecerem
entre si observando-as em pleno ar. Deste modo, a leitura do holopoema se dá aos saltos, irregularmente, descontinuamente, variando segundo diferentes pontos de vista. (Kac, 1989)

Os espectadores de Kac diante aos 'holopoemas' questionam o espaço, a
palavra. Essas escritas que fogem do papel e se colocam na projeção do espaço
se remodelam a partir do momento em que o espectador se move, reformulando
do estado inicial da palavra. A obra se torna fluída e depende que o espectador
perceba a necessidade de sua própria fluidez ao examinar a obra para que ela
amplie seu significado. A troca de movimentos físico (espectadores) e virtuais
(holopoemas) ampliam o espaço e o trabalho proposto pelo artista (Figura 1).
Uma característica do holograma, explorada por Kac, é a leitura binocular.
O olho direito não lê a mesma palavra que o olho esquerdo – diferente do que
ocorre ao ler um livro impresso –, cada olho percebe uma palavra, ou letra, diferente, o que ocasiona em uma leitura descontínua e mutável:
Criar textos estruturados luminosamente no espaço, para serem “lidos” com os dois olhos,
cada um, enviando ao cérebro informações diferentes de acordo com as posições relativas
do observador, é o ponto de partida de uma pesquisa que tacteia seu próprio campo de
expansão. Diante de um holopoema, o cérebro está constantemente mudando o modo de
“montar” mentalmente o texto, com base nos inputs recebidos durante as diferentes fixacões dos olhos sobre as letras no espaço. Estamos diante de uma nova maneira de pensar o
poema, em que as palavras assumem configurações oscilatórias em tempos e espaços variáveis e pré-programados. (Castro, 1987)

Com as holopoesias, Kac explora as possibilidades da poesia para além dos
limites formais herdados dos neoconcretistas, com o intuito de criar uma poesia que, além de ser visual, esteja em sintonia com as mudanças sociais e tecnológicas de seu tempo, como a noção de pensamento imaterial, que se tornou
viável devido aos avanços tecnológicos.
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que questiona, interage, desdobra e ressignifica as obras, fazendo com que o
leitor vire um espectador.
Oiticica escreve seu texto no fim dos anos 60, referindo-se aos artistas
dessa época. Os poetas neoconcretos nas décadas de 50 e 60 realizaram diversas experiências em relação ao uso da linguagem, explorando o uso de outros
materiais como madeira, vidro, acrílico e metal. Com seus holopoemas, Kac
continua explorando as possibilidades da linguagem na poesia:
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2. A luz ilude a lente

A holografia foi descoberta por Dennis Gabor em 1948, e na década de 60 surgiram os primeiros experimentos artísticos com o uso desta nova tecnologia. Mas
é com o barateamento dos custos dos filmes de iodeto de prata e desenvolvimento dos emissores de laser e necessários que esta prática passa a ser adotada
também no Brasil. O pioneiro desta prática é Moysés Baumstein que em 1982
monta a Videocom, um laboratório holográfico.
O uso da holografia na arte não foi meramente apenas um modismo, uma
aderência a novidade, o uso de novas tecnologias sempre esteve presente na
história da arte, o artista busca utilizar novas formas de produção, explorando
ao máximo as possibilidades destes novos aparatos tecnológicos. O artista aqui,
propõe diálogos entre a arte e os novos aparelhos, explorando suas possibilidades ao máximo, lançando questionamentos tanto sobre estes dispositivos,
quanto sobre o fazer artístico.
Kac inicia seus holopoemas em 1983 com a obra intitulada Holo / Olho, em
colaboração técnica com Fernando Catta-Preta. Este holopoema foi apresentado na primeira apresentação de holopoesia no Brasil, no Salão Nacional de
Artes Plásticas no MAM do Rio de Janeiro, em 1984 (Figura 2).
O primeiro holopoema, Holo / Olho, de 1983, feito com Fernando Catta Preta. É uma combinação de anagramas que fazem a palavra holo espelhar a palavra olho e vice-versa. Este
espelhamento, entretanto, foi planejado para que fragmentos do poema contivessem letras
suficientes para formar todo o sentido: tanto holo quanto olho. A disposição das letras no
espaço foi holografada cinco vezes: cada holograma foi fragmentado e os cinco hologramas
foram remontados em uma nova unidade visual. Este holopoema representou a tentativa
de recriar, na sua própria sintaxe, uma estrutura que correspondesse ao modelo holográfico, segundo o qual a parte contém a informação do todo e vice-versa. (Kac, 1989)

Em HOLO / OLHO, Kac recria os reflexos de um holograma e o monta em outra
superfície – madeira e acrílico – na tentativa de recriar em outro suporte, a experiência holográfica. Nela, Kac utiliza como sintaxe do poema o princípio do holograma
de que uma parte contém a informação do todo. Fazendo com que o espectador
consiga produzir uma síntese que não seria alcançada em três dimensões.
Em 1987, Kac produziu juntamente com Ormeo Botelho o holopoema
Quando?. Este holopoema foi criado digitalmente através de um software
fractal. Nesta obra, Kac e Botelho criam um fractal que gira no interior do
holograma, ampliando o espaço de 360º em quase 720º. Se trata de um filme
holográfico de 360º, dentro de um cilindro acrílico de também 360º, o que
ocasiona da ampliação do espaço quando o fractal gira (Figura 3, Figura 4,
Figura 5, Figura 6).
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O texto pode ser lido de qualquer ângulo, ou seja, em paralaxe. Da direita para
esquerda lê-se: A LUZ / ILUDE / A LENTE / LENTA / MENTE, da esquerda para
direita, lê-se: A LENTE / ILUDE / A LUZ / MENTE / LENTA. E outras leituras
também são possíveis dentro dessa obra (Kac, 1989). As palavras não são dadas de
uma só vez, são concebidas a partir da movimentação do fractal no interior do holograma. A palavra é fluida, a construção de sentido é múltipla. Apresenta-se aqui ao
espectador a palavra como forma abstrata. Ao girar, o fractal potencializa o efeito
de texto como imagem, alterando o tempo de leitura e apreensão do texto. O espectador percebe a palavra que flutua num espaço imaterial. Perde-se a concepção de
uma palavra num ambiente físico, tátil, e cria-se a noção de leitura no espaço virtual.
Por sua velocidade em relação aos outros processos históricos, a nova associação de realidade gera fortes transformações no processo cognitivo, biológico
e social do indivíduo.
O campo de tecnologia do século XXI permeia o corpo desde a modificação
orgânica até a espacial, como também, o entendimento e a vivência deste meio.
Este século anuncia além de uma pós-história, uma pós-biologia, que se acopla
de diversas formas a sistemas artificiais em uma nova reformulação de realidade. O termo “Realidade Misturada (RM)” (Milgram, 1994) surge de uma realidade que mistura o ambiente real ao virtual, fazendo a continuação da Realidade
Aumentada (AR) (que seria a realidade física expandida pelo ciberespaço, como
por exemplo, a possibilidade de expandir a geografia física através de interfaces) e
a Virtualidade Aumentada (VR) (virtualidade expandida ao físico como próteses
e as próprias interfaces que realizam diversas outras funções a princípio humanas), a RM se faz real projetando variadas possibilidades que transitam entre o
meio físico e virtual, ampliando a capacidade de acontecimentos e avanços, “o
híbrido soma propriedades do ciber e torna-se cíbrido” (Domingues & Venturelli,
2007: 140), ou seja, o processo de reconfiguração do sistema social dentro das
disponibilidades técnicas mostra a realidade em outro patamar, não somente
física ou virtual, mostra e reafirma o nosso cotidiano cercado por processos artificiais dos mais variados, e por vezes imperceptíveis, a realidade é entrelaçada com
a virtualidade continuada que projeta um novo espaço, tempo e corpo. As holografias se inserem neste contexto de maneira transversal, onde necessitam dos
dois espaços para existir, sem delimitações entre o real e o virtual, se associando
às novas condições de espaço surgidos do acoplamento do indivíduo em dispositivos tecnológicos que permitam trânsitos entre os espaços e facilitam e ampliam
as capacidades do cotidiano com esta soma de plataformas.
Mediante a nova compreensão de espaço inserida através da tecnologia na
sociedade, as relações entre espaço real/virtual surgem como dicotomia, porém,
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Figura 3 ∙ Eduardo Kac, QUANDO?, 1987/88.
Holograma de 40 cm criado em computador. Coleção do artista.
Fonte: www.ekac.org/allholopoems.html
Figura 4 ∙ Eduardo Kac, QUANDO?, 1987/88.
Holograma de 40 cm criado em computador. Coleção do artista.
Fonte: www.ekac.org/allholopoems.html
Figura 5 ∙ Eduardo Kac, QUANDO?, 1987/88.
Holograma de 40 cm criado em computador. Coleção do artista.
Fonte: www.ekac.org/allholopoems.html
Figura 6 ∙ Eduardo Kac, QUANDO?, 1987/88.
Holograma de 40 cm criado em computador. Coleção do artista.
Fonte: www.ekac.org/allholopoems.html
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torna-se – atualmente – uma unicidade que permeiam o indivíduo e suas relações
e afazeres cotidianos. Kac questiona a temática desde os anos 80, ao provocar o
movimento dos espectadores diante de seus hologramas, com isso aumentando
as possibilidades de seus poemas, o poema que antes preso no papel de forma
estabilizada e concreta, agora se torna espontâneo e variável, e posiciona e adentram individuo neste espaço onde realidade e virtualidade se complementam.
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Conclusão

Inserção de novas tecnologias, aliadas a um pensamento científico, assim como as
noções de participação, são questões pertinentes dentro da arte contemporânea,
esta que se caracteriza por seu caráter questionador do fazer artístico e dos dispositivos da arte. Desde os anos 60, a arte explora seus limites aliando suas práticas
às de outros campos que não os específicos da arte, explorando as fronteiras entre
arte e vida. O estudo sobre os holopoemas trazem interessantes questionamentos
dentro deste contexto. Kac faz uso de novas tecnologias em sua obra, descontextualizando seu uso pré-concebido, trazendo-as para o contexto da arte. A holopoesia busca uma desconstrução da leitura linear, contínua, nela, o leitor se torna
atuante, torna-se um espectador participativo. E insere-se também, o conceito de
realidade virtual, muito pertinentes ao contexto social em que nos inserimos.
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Resumen: El objetivo de este artículo es acer-

Abstract: The aim of this article is to approach

carse a la obra “Habitar las obsesiones” de
Yolanda Ríos, abordándolo desde la relación
interfacial, las manos y el silencio como métodos de construcción espaciales. Para eso,
se desarrollan diferentes enfoques teóricos
relacionados con la arquitectura, la pintura y
filosofía. Concluye este recorrido conceptual
reflejando la unidad común que conforma la
obra en su polisemia: La idea de que relacionarse o evitarse entre cuerpos es un modo de
construir espacios.
Palabras clave: arquitectura / cuerpo / espacio.

the work “Habitar las obsesiones” which is made
by Yolanda Rios. The text aproachs it with the
intefacial sphere, the hands and the silence as
spatial construction methods. For that, different
theoretical sights to architecture, painting and
philosophy are developed. This conceptual way
concludes reflecting the basic unit that makes up
the work in its multiple meanings: The idea that
ralated or avoided between bodies is a manner
of builing spaces.
Keywords: architecture / body / space.

Silencio cómplice que a la vez recorre dos sillas enfrentadas bajo una mesa, alrededor de la cual, se expande una aparentemente frágil construcción de naipes. Levantamientos que llevan implícito otro silencio tenso a la hora de generar estructuras cuya resistencia pende de la respiración y habla de sus creadores. Cualquier soplo, cualquier movimiento en falso, hará perecer su equilibrio.
La obra de Yolanda Ríos (Moaña, 1979) titulada “Habitar las obsesiones”
(Figura 1 y Figura 2) nos ofrece los indicios de un juego expandido que no respeta los límites de la mesa como fin de “tablero lúdico”, sino que se desborda
hacía la modificación de su entorno, generando grandes tabiques transformadores de miradas, silencios y espacios.
2. Cara a cara

¿Qué espacio divide el muro de naipes una vez construido? ¿Cuál es el propósito
por el que dos en una mesa se hayan propuesto el juego excesivo que acaba en
aislamiento?
La mesa y las sillas se establece como un dispositivo cuya zona privilegia a
las caras y las manos para generar espacio íntimo. Entre los diversos modos de
coexistir con individuos en un espacio dado, encontramos el “espacio íntimo
interfacial” (Sloterdijk, 2011: 135) como aquel espacio que es generado a partir
de un encuentro entre rostros y el “Quirotopo” como el generado mediante las
manos (Sloterdijk, 2006: 280).
Estos espacios faciales y manuales se conciben como unas localizaciones a
posteriori a una relación mutua entre personas. Alejándose del término físico
del espacio ya presupuesto o independiente a los cuerpos que en el se sitúan, la
creación de espacialidades se genera a partir de diferentes métodos en relación
a los cuerpos que interactúan en reciprocidad. (Sloterdijk, 2011: 541)
En este juego de dos en el espacio íntimo de encaramiento no existe lugar
para personas ajenas. Terceros son dirigidos, en el mejor de los casos, a impresiones laterales de este encaramiento en la mesa. La obra titulada “La resurrección de Lázaro” de Aelbert van Ouwater (Figura 3) guarda similitudes con la
dinámica de visión que ofrece estas perspectiva lateral en la obra de Yolanda.
En el cuadro aparecen figuras de asistencia enmarcadas por una ventana en
un segundo plano a la escena principal, que ven a través al igual que el espectador
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Los efectos ideológicos de mayor éxito son aquellos que carecen de palabras y no demandan más que un silencio cómplice (Bourdieu, 1977: 188).

899

1. Introducción

900
Arte pela Perspetiva dos Criadores: o VII Congresso CSO’2016, isbn 978-989-8771-33-9

ve por la “ventana” enfrentada que es el propio cuadro (Stoichita, 2005: 20). Esta
pintura genera un mirada que empieza en el espacio exterior donde se situa el espectador a través del interior pictórico para luego finalizar hacía la representatividad de otro espacio exterior, más allá donde se encontraba el observador. Ese atravesar el cuadro como un encadenamiento de espacios no es ajeno a épocas más
recientes como por ejemplo los “Concetto spaziale” de Lucio Fontana o en Gutai
con Saburo Murakami atravesando una fila de bastidores con su cuerpo (Figura 4).
En la instalación de Yolanda, se hace presente el posicionamiento del observador apartado del espacio interfacial, similar a las figuras de asistencia que ven por las
ventanas el espacio interior de la escena central. Más allá de la escena entre caras,
otros voyeurs podrán intentar ver lo que sucede en el interior de “Habitar las obsesiones” sin llegar a formar parte de la esfera de intimidad que ofrece el mobiliario.
Otros modos de ver como el de soslayo, de posicionamientos oblicuos en
el espacio o a escorzo de la construcción aumentan la pérdida de visión de lo
que está al otro lado, esto es debido a la perspectiva demasiado fugada del diseño (Figura 5). Desde estos últimos posicionamientos, las paredes entramadas
dejan de ser ventanas para transformarse en muros opacos que sugieren una
solidez arquitectónica.
La celosía actúa o como modulador de lo que fue un espacio de intimidad
con un feedback de miradas o como en el cuadro de Albert van Ouwater, vertiendo una visión que acerca al espectador al espacio interior principal, sin esperar
respuesta por el o los que pertenecen a ese interior.
Cabe ahora preguntar si el juego que excede de la mesa hacia una arquitectura leve es un método de incomodidad para aquellos que son ajenos y participes al diálogo espacial íntimo dual. Y si realmente este par se conforman en su
distanciamiento con desigualdad o como encuentro amable entre ese límite de
naipes. Ya que en la esfera sensible de proximidad bipolar entre rostros no sólo
se mantiene una relación afable entre los mismos, sino que pueden existir bloqueos y escudos faciales relacionados con las máscaras, los muros (Sloterdijk,
2011: 177), las evasiones, el juego y donde el ver pasa a un vigilar.
3. Dos vías al espacio incómodo

Alejada del posicionamiento de fondo inocuo entre los cuerpos que la habitan,
las construcciones de naipes que conforman la instalación recuerdan que la arquitectura no sólo gira en torno a los que la residen, sino que intercepta y condiciona sus actitudes y experiencias.
El objetivo trata de analizar las dos vertientes conceptuales que confluyen en la
pieza: Las actitudes del cuerpo como constructor de arquitectura o la construcción
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Figura 1 ∙ Yolanda Ríos Coello, Vista general de Habitar las obsesiones,
2013, Instalación. (Cartón piedra, madera y cola). Facultad de Bellas Artes
de Pontevedra, España. Fuente cedida por la autora.
Figura 2 ∙ Yolanda Ríos Coello, Vista lateral de Habitar las obsesiones,
2013, Instalación. (Cartón piedra, madera y cola). Facultad de Bellas Artes
de Pontevedra, España. Fuente cedida por la autora.
Figura 3 ∙ Aelbert van Ouwater, detalle de La resurrección de Lázaro, 1455,
Oléo sobre tabla. Gemäldegalerie de Berlín, Alemania. Fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/Albert_van_Ouwater
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Figura 4 ∙ Saburo Murakami, Laceration of paper 1955. Performance.
(Papel, bastidor) Fuente: http://l0vro.tumblr.com/post/40185850585/
murakami-saburo-laceration-of-paper-1955
Figura 5 ∙ Yolanda Ríos Coello, Vista en detalle de Habitar las obsesiones,
2013, Instalación. (Cartón piedra, madera y cola). Facultad de Bellas Artes
de Pontevedra, España. Fuente cedida por la autora.
Figura 6 ∙ Dan Graham, Alteration to a Suburban House, 1978. Maqueta
(Madera pintada, tejido, plástico, fibra vulcanizada, papel y cristal).
Moma collection, Nueva York. Fuente: http://www.renaissancesociety.org/
exhibitions/314/dan-graham-selected-works/
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de espacios como generador del cuerpo pasivo (Sennett, 2007: 18), entendido este
último concepto como aquellos individuos sensibles a las relaciones espaciales
que entre ellos se establecen en directa relación a la visión, escucha, olfato o tacto.
3.1 Juego de miradas en silencio cómplice

Si bien en anteriores apartados se aborda el espacio que se genera entre la
proxémica de los cuerpos en relación a sus modos de mirar “uno en frente del
otro” o “de soslayo”, la pregunta se centra ahora en ¿qué muro es el que divide
ahora esos espacios generados, y por lo tanto, esos cuerpos?
La pantalla es el concepto clave a la pregunta anteriormente formulada, se
trata de una superficie transformadora de la vista que la atraviesa. Zola designaba a la pintura la función de pantalla que dada a su transparencia sutilmente
subjetivista por las percepciones o carácter del autor, dejaba ver tras de sí alguna representación (Stoichita, 2005). Pantalla que desde el impresionismo comienza a conformarse hacía un tamizado donde la mirada quedase interceptada sin poder atravesar la supuesta nitidez del cuadro.
A la inversa, la arquitectura jugará con pantallas opacas, muros cuya función
importante es la de aislar un interior íntimo a un exterior público. Ofreciendo
puntuales transparencias y huecos de tránsito interiores/exteriores como puertas, ventanas o balcones. Pantallas que desde la “Casa Warnsworth” hasta la obra
de Dan Graham, “Alteration to a Suburban House” (Figura 6) se hace presente
que “la ventana se ha ampliado hasta cubrir todo el muro” (Colomina, 2006: 195).
Entre estas dos superficies que van intercambiando sus cualidades hasta
formar casas transparentes y cuadros opacos, encontramos la celosía como esa
pantalla intermedia que recoge tanto lo íntimo del muro sin rechazar la capacidad escópica de la ventana.
Actitudes del ver sin ser visto que toma el panoptismo de Foucault y que hacen de la pieza abordada una revisión acerca de la función de la arquitectura
a través de cuerpos pasivos, cuyo mecanismo de vigilancia se introduce hacía
la complicidad de un silencio entre dos. ¿El mejor método de vigilancia no es
aquello que se introduce y mimetiza con el espacio más íntimo entre personas y
que tienen como vigilante a sus compañeros más cercanos?
Lo que va más allá de las arquitecturas que el pensador francés ya calificaría
de “viejos esquemas simples del encierro y de la clausura” (Foucault, 1998: 218)
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El viejo esquema simple del encierro y de la clausura — del muro grueso, de la puerta sólida que impiden entrar o salir — comienza a ser sustituido por el cálculo de las aberturas,
de los plenos y de los vacíos, de los pasos y de las transparencias (Foucault, 1998: 218).
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es el posicionamiento que ofrece la obra de Yolanda cuando nos topamos con
una construcción cuya única entrada al interior es la de un espacio donde cabe
la posibilidad de encaramiento con otro cuerpo. Ya no es la idea de vigilar pasando desapercibido. Tampoco la de terceros que observan y cuyos posicionamientos tratados anteriormente no llegan acoplarse íntegramente entre visión
y privacidad en la obra. Es la idea de vigilar y ser vigilado por el dúo intimo en
intimidad. Se trata de un juego de miradas vigilantes en un silencio cómplice.
3.2 Juego de mesa en silencio tenso

La metodología de este tipo de construcciones opera desde el silencio tenso
como forma de llevar a cabo una arquitectura que en apariencia se debería derrumbar por cualquier voz o gesto brusco. Metodología que además ya no se
centra en la vigilancia y modos de ver de un espacio interfacial, sino desde la
posibilidad de las manos en construir distancias o acercamientos partiendo del
tablero que ofrece la mesa hacia un exterior más amplio.
Si Lucio Fontana o Saburo Murakami rasgaban o atravesaban con su cuerpo y
gesto el cuadro como pantalla que da a otro espacio. ¿Es posible seguir los mismos pasos de apertura en esta arquitectura de apariencia frágil? ¿Y que puede
significar atravesar esta obra?
Este enfoque diferente se da en la instalación como un método de aislación
mediante la construcción con las manos. Desde actitudes corporales creadoras
de espacio, se puede tratar de la materialización de un silencio incómodo entre
dos, levantando un frágil tabique de desconexión. Del mismo modo, algunos
juegos de mesa se pueden entender como un evitar verse cara a cara, esquivar
silencios incómodos y palabras mediante la evasión de las manos ocupadas que
manipulan o construyen sobre la superficie compartida.
La instalación radica es el hecho de que aparte de generar el testimonio de
un juego de naipes entre dos, también deja tras de sí la consiguiente transformación del modus espacial en ese juego y su habitar. Se podría definir que lo
que dos han construido en conjuntos es, en definitiva, lo que les separa.
Como materialización de los límites de proxémica y de confianza que se ofrece hacía el público, quien pretenda “romper el hielo” con el que construye al otro
lado de la mesa deberá derrumbar la arquitectura, y por tanto el silencio, que la
mantiene estable.
4. Conclusión

“Habitar las obsesiones” parte de la mesa como eje central que divide los actos de la vista y de la mano a dos conclusiones: desde la vista, se establece el
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espacio interfacial como base donde se construye un dispositivo del acto de ver
en sus dos vertientes (ver — ser visto) y de modo (ver — no ver). Desde estos
actos se aporta un enfoque que dialoga con métodos de vigilancia sociales. Autovigilancia que se diluye imperceptiblemente en la esfera íntima y que junto
con las celosías hacen patentes que “la incapacidad de cuestionamiento es lo
que convierte a la arquitectura en una de las estructuras ideológicas y una de
las representaciones del poder más eficaces y poderosas” (G. Cortés, 2010: 25).
La obra toma las pantallas necesarias para poder modular la mirada según la situación
que ocupe el cuerpo espectador en el espacio. La celosía construida se mueve entre
la pantalla nítida que según Zola debería conformar la pintura como ventana, hasta
la arquitectura cuya pantalla opaca aisla de un exterior público a un interior íntimo.
Ideas que durante el curso de los años el cuadro se tamiza y la arquitectura se trasluce,
manteniéndose la celosía como un mediador que agrupa cualidades de los dos últimos.
Desde la mano, la metodología que genera toda la estructura de la obra se enfoca
en una construcción obsesiva cuyo medio y fin es evitar el encuentro interfacial.
La obra no se traduce aquí a construcciones de vigilancia, sino en la aislación que
confiere la mano en su hacer evasivo.
Juego de miradas, de manos, de habitar un espacio, la idea esencial de construcción en la pieza se mantiene, pese a los diversos enfoques que se han recorrido, como una ayuda de vincular y desvincular los cuerpos que generan su
espacio. Construir no es sólo una unidad en la tríada del habitar y pensar heideggerianos, sino que también construir es coexistir entre un “nosotros” y un
aislarse de “otros”. “Habitar las obsesiones” alude a que relacionarse o evitarse
entre cuerpos son también modos de generar espacios.
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Resumen: Nos adentramos en el universo de

Abstract: We enter in the universe of mythologi-

las fábulas mitológicas de la cultura popular
de occidente, donde toman protagonismo el
reino animal, ya sea por la presencia del gato
negro, del chivo o aquellos otros que tienen
relación, bien por el hábitat nocturno o su pelaje o plumaje negro, para presentar a través
de nuestro artículo la obra del artista finlandés
Pekka Jylhä. El interés generado atiende a los
contenidos fenomenológicos vinculados con
la oscuridad y su concepción a través del arte
contemporáneo, donde a su vez, subyacen concepciones sobre la dualidad de las cuestiones
existencialistas que el hombre se ha plantado
desde el principio de los tiempos.
Palabras chave: Pekka Jylhä / oscuridad /
chivo / fenomenología / arte contemporáneo.

cal fables of western popular culture, which has
taken leadership the animal kingdom, either
by the presence from the black cat, the goat or
those that are related, for the overnight habitat or their black’s fur or feathers, to present
through our article the work of Finnish artist
Pekka Jylhä. The interest generated serving the
phenomenological contents linked with darkness and his conception through contemporary
art, which in turn, underlying ideas about
the duality of the existential issues that man
has been planted since the beginning of time..
Keywords: Pekka Jylhä / dark / goat / phenomenology / contemporary art.

1. Universo fantasmagórico

La necesidad de categorizar y de establecer unos límites para identificar un
acontecimiento que desde un punto de vista racional no se sustenta, el hombre
ha recurrido tanto a los mitos como a las leyendas, siempre en base a sus creencias, siendo la religión cristiana en occidente la doctrina predominante, para
dar explicación a estos fenómenos, que a priori eran vinculados con la magia y
con el misterio.
Podemos afirmar que la mitología popular, sobre todo la que nace de la tradición folclórica, también se nutre de seres procedentes de antiguos tradiciones paganas que hunden las raíces de su nacimiento en las religiones que se
extinguieron con el paso del tiempo, pero que sin embargo dejaron un rastro
de su existencia a través de individuos legendarios que conservaron muchos
de los atributos de los antiguos dioses, permaneciendo así en la memoria colectiva (Martín Sánchez, 2002: 99). El carácter existencialista de las posibles
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La configuración conceptual de la fenomenología de la oscuridad, entre otras
atenciones, se basa en las misteriosas leyendas históricas y fábulas, que a su
vez, están cargadas de simbolismos que el hombre ha extrapolado a la cotidianeidad para dar respuesta a sus preocupaciones más inmediatas sobre la existencia en el mundo.
A través de las creencias sobrenaturales y las distintas percepciones que han
transcendido a lo largo de la historia sobre la concepción de los lugares relacionados con la oscuridad, así como de los animales de color negro, bien por
su plumaje o por estar relacionados con el hábitat nocturno, se ha configurado
una lectura, que desde una percepción artística-visual podemos definir como
peyorativa en cuanto a su relación con otros elementos.
Y es desde esta visión de la oscuridad para con el hombre que se presenta
nuestro artículo, donde en primer lugar realizamos una aproximación conceptual y simbólica sobre las configuraciones de las que se nutre la obra de Pekka
Jylhä, para comprender y poder (re)pensar el universo fantasmagórico que engloba sus piezas. De la misma forma, las inquietudes con conexiones existencialistas proyectadas hacia el contexto cotidiano y contemporáneo de la sociedad,
será objeto de análisis en cuanto a su vinculación con el arte y las propuestas de
pensamiento que del mismo se deriva. Para ello, realizaremos un recorrido por
tres de sus obras, que desde nuestra percepción, (re)presentan, tanto en su morfología conceptual como en la fisicidad de la pieza, las formas de ver y entender
el mundo, la vida y la muerte.
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respuestas que se proponían dar a los hechos acontecidos convivía con el misterio, y porque no, con la superstición, que otorgaban al mito la capacidad de
despertar los miedos ancestrales del hombre. No obstante, si nos situamos en el
plano racional, el miedo derivado de lo sobrenatural, como pueden ser los seres
fantásticos procedentes de leyendas o bien con raíces religiosas, puede ser justificado por la existencia del miedo a la muerte, y el miedo a ser devorados por
aquellos depredadores que se encontraban al acecho en las oscuras e intensas
noches de invierno en los bosques. Es así como la mitología se torna real, dando lugar a la creencia del hombre-lobo, así como de las brujas y los aquelarres,
entre otros.
Es una palabra derivada del vasco: Aker-Larren-Larrea que significa: Macho Cabrío.
Era una reunión a media noche llamada también SABBAT y en donde seguidores de
Satanás, lo adoraban con rituales, orgías sexuales, canibalismo y otras aberraciones,
también llamada Abaceas o Abacias, Nictelias, Bacanal y entre las antiguos atenienses Antesterías (Garibay, 2005: 35).

Desde la antropología estos ritos o prácticas han sido catalogados como reminiscencias procedentes de ritos paganos, como por ejemplo el de culto céltico. Conformaban las prácticas llevadas a cabo en el campo, a las afueras de
las ciudades cuando caía la noche, por las brujas y brujos, quienes utilizaban
sustancias químicas, ungüentos vaginales o rectales así como sapos o setas para
conseguir el éxtasis a la vez que veneraban al macho cabrío negro que les proporcionaría la riqueza y los poderes sobrenaturales deseados.
El aquelarre, el misterioso ritual de las brujas, alcanzó su máxima consolidación en
el imaginario popular entre los siglos XIV y XV, absorbiendo expresiones culturales y
religiosas muy diversas, y llegando a constituir uno de los fenómenos más emblemáticos de la brujería. (…) de la estructura del aquelarre no fueron ajenas las influencias
de creencias populares, supersticiones, tradiciones y antiguas formas religiosas (por
ejemplo las Bacanales), interpretadas por los inquisidores como expresiones del culto
al diablo. (Centeni, 2012: 54)

Estas manifestaciones de carácter culto que tenían lugar a partir del ocaso,
han contribuido al enriquecimiento negativista de la fenomenología de la oscuridad, siendo a ésta asociada a las diferentes creencias, o mitos, que de ellas se
han derivado. A ello se añade todas aquellas configuraciones proyectadas desde tiempos primitivos de los miedos ancestrales que la humanidad ha mantenido a lo largo de su existencia. Se manifiesta mitológicamente la idea mística o
simbólica de la conjunción del principio masculino de la vida, representado por
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Figura 1 ∙ Pekka Jyhlä, El chivo expiatorio, 2005. Instalación
realizada con cabra disecada, tela y bomba de aire.
Exposición Arctic Hysteria en el DA2 de Salamanca, 2010.
Fotografía extraída del catálogo: http://es.scribd.com/
doc/29161843/ArcticHysteria-catalogo
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Figura 2 ∙ Pekka Jylhä, Me gustaría entender, 20002001. Instalación realizada con liebre disecada y metal.
Exposición Arctic Hysteria en el DA2 de Salamanca, 2010.
Fotografía extraída del catálogo: http://es.scribd.com/
doc/29161843/ArcticHysteria-catalogo
Figura 3 ∙ Pekka Jylhä, No es demasiado tarde, 2009.
Instalación realizada con liebres disecadas y luz cenital.
Exposición Arctic Hysteria en el DA2 de Salamanca, 2010.
Fotografía extraída del catálogo: http://es.scribd.com/
doc/29161843/ArcticHysteria-catalogo

Resabio no casual de ello parece encontrarse en el demonio medieval cristiano, dotado de una pata y cuernos caprinos; lógicamente, los servidores diabólicos, brujos y
brujas, montan en machos cabríos. Igualmente comprensible, desde esta perspectiva,
resulta el sacrifico del chivo expiatorio, sobre el que se descargan todos los pecados y
crímenes del pueblo, para purificarse de ellos mediante la inmolación del emisario,
que en esta concepción se torna en la antítesis del cordero: animal impuro y demoníaco, debe ser degollado y asperjar con su sangre el templo profanado con inmundicias
(Folch, 2000: 142).

Las interconexiones que se establecen entre los distintos elementos que
utiliza Jylhä para construir sus piezas, se ven contaminadas por aquellas otras
provenientes de la memoria del colectivo popular cargada de simbolismos y relacionadas con el culto y el misterio. Es decir, a través del uso de la taxidermia
da vida al cuerpo inerte de un chivo, o de una liebre, que ya tiene en su origen
connotaciones intrínsecas, probablemente relacionadas con creencias en la
existencia tras la vida terrenal y la llegada de la muerte. El universo de las obras
se construye por lo tanto mediante cuestiones dualísticas existenciales, desde
una visión antropológica y filosófica, con un pensamiento “oscurantista”, en el
sentido ontológico del concepto.
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el macho cabrío, con el principio femenino, representado por las brujas (OrtízOsés, 2007: 40). No es de extrañar que el culto a las divinidades de ultratumba
tenga lugar durante la noche, ya que las principales descienden de ella, como
ocurre también en la práctica de la hechicería (Cuadrado, 2008: 113).
Como consecuencias más inmediatas del contexto donde predomina la oscuridad, o aparecen elementos que relacionan el hábitat nocturno con la propia
fisiología del color negro, así como su simbología, se podría decir que se presenta en primer lugar lo tétrico y lo fantasmagórico. Nos referimos concretamente
a la situación en la que se encuentra el espectador cuando contempla la pieza
artística y a las primeras impresiones que de la acción se perciben.
La riqueza de la cultura popular ha legado la historia que de las fábulas han
transcendido sobre la relación existente entre el chivo y la demonología, siendo
éste considerado la personificación del diablo y a su vez catalogado como animal análogo a los procesos fenomenológicos de la oscuridad.
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1.1 El chivo expiatorio, 2005

Sumergirnos en la obra de Jylhä, como simple espectador que contempla una
pieza de arte, conlleva la necesidad de plantearse cuál es el lugar que ocupamos para reflexionar sobre aquellas cuestiones que desde la simbología de los
elementos presentados se proyectan. Si bien, el análisis visual a priori, se correspondería con aquellos planteamientos sobre la naturaleza y el reino animal.
La presencia del animal disecado nos advierte que en primera instancia estuvo dotado de vida, por lo tanto de realidad, y si nos detenemos en un análisis
más profundo descubriremos el misterio que se esconde tras la representación
de esa vitalidad que no está tan alejado de la muerte.
En la pieza titulada Chivo expiatorio, 2005 (Figura 1), presentada en MoMA
PS1 de Nueva York en 2008, propone al espectador sumergirse en un universo tétrico y fantasmagórico mediante la presencia de la imagen escultórica del
chivo, añadiendo una mayor significación a la escena, además de provocar una
cierta incertidumbre en cuanto a la “realidad” presentada. Es a través del animal exhibido simulando una vida real que tuvo lugar pero que se ha extinguido
con la llegada de la muerte, que crea la dicotomía que invita a reflexionar y dialogar sobre la dualidad existencial, quizás como complementos indisociables
para entender aquellos fenómenos que preocupan a la humanidad. Por lo tanto,
la muerte, la encontramos en la pieza con un carácter positivista, o como una
prolongación de la vida, a través de la práctica taxidermista que el artista utiliza. Impulsa al espectador a (re)pensar la vida para con la muerte, y viceversa,
y en las conexiones que están intrínsecamente relacionadas con la naturaleza.
La configuración formal de la propia pieza, teniendo en cuenta la estrategia de
posición de los focos lumínicos que proyectan nuevas zonas de umbra y penumbra, genera nuevos espacios, nuevos territorios, y nuevos lugares de encuentro
de convivencia dualística. La presencia del volumétrico objeto flotante de color
negro, como si de un globo terráqueo se tratara, podría relacionarse con el peso
de la historia, con el peso de la tradición arraigada que nos condiciona en la
forma de ver y entender el mundo.
1.2 Me gustaría entender, 2000-2001

En la misma línea de carácter oscurantista, en esta ocasión, condicionada por
el título, Me gustaría entender, 2000-2001 (Figura 2) estaría relacionada con el
conocimiento, o en su defecto con la falta del mismo.
A lo largo de la historia, una de las acciones que se ha llevado a cabo con
la principal intención de acabar con la historicidad y el pensamiento, ha sido
la quema de libros como plan de aniquilación y destrucción del conocimiento,

1.3 No es demasiado tarde, 2009

Más allá del sugerente título que da nombre a la siguiente obra, donde Jylhä
nos atenta de una posible racionalización de los elementos que se presentan, es
mediante la geometría predominante de las figuras la que da lugar a interpretaciones que pueden ir más allá de las teorías existencialistas que hasta ahora
hemos mencionado. Sin embargo la presencia de la muerte de nuevo se hace
eco de la simbología en la disposición de las liebres disecadas donde la unión de
sus extremidades delanteras, haciendo alusión a una postura anatómicamente
humanizada, se suman para constituir un círculo que es iluminado cenitalmente en un espacio donde predomina la penumbra (Figura 3).
Más allá de su concepción físico-científica, la luz es la herramienta mediante la cual el hombre se identifica sensorialmente con el espacio, de forma que
éste se visualiza, y a la vez se construye. Un elemento fenomenológico constructivo y estructural que permite la comunicación a través de la imagen que a
lo largo de la historia ha sido cuestionado por numerosos estudios físicos, científicos, artísticos, entre otros, para unificar y definir la verdadera percepción de
la luz, con connotaciones simbológicas relacionadas con la razón.
Como si de un ritual se tratara, como si la búsqueda de la verdad procuraran, los animales alzan la vista hacia la luz que proviene de “arriba”, dejando
atrás la oscuridad que les rodea, alejándose de la vida para alcanzar la muerte. La cosmogonía de la luz y de la oscuridad son representadas a través de la
convivencia y lo comunitario, a través de la fuerza de la unión para alcanzar un
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desestimando el principio del concepto de “durée” que H. Bergson (1972) desarrollara. Desde la reflexión: “la vida ha de entenderse mediante la duración”
(Vidal, 1998: 68), para mantener la memoria ontológica y no alcanzar el desconocimiento a través de un planteamiento destructivo que no contempla el
porvenir, como una oscuridad que apela a la destrucción como arma y al vacío
como complemento, como se puede observar en esta pieza.
Conformada por una liebre disecada de color blanco, como complemento
antagónico del color negro, situada ante un objeto de forma circular, en este
caso de color negro, como símbolo de la infinitud y la profundidad de la filosofía
que se presenta, reflexiona sobre el misterio existencial de la vida. De nuevo, el
entendimiento y el conocimiento de la ontología de la existencia del universo se
exhiben a través de un animal, la liebre, y a través de la representación cromática, o en este caso acromática del blanco y el negro, la dualística luz/oscuridad;
animal/hombre; blanco/negro, generando cuestiones por qué no, relacionadas
con el fundamentalismo cultural (Stolke, 1994).
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objetivo común, que probablemente se corresponda con la prolongación de la
existencia.
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Conclusiones

Teniendo en consideración la ontología de la concepción dicotómica luz-oscuridad de Hegel (1980), que afirma que la pura la luz y la pura noche, son ambas
dos vacíos que son la misma cosa, situaremos las resonancias simbólicas que
de la obra de Jylhä emanan en una misma concepción. Es decir, aquellas cuestiones de carácter existencialistas que yacen de las obras aquí presentadas pertenecen al imaginario colectivo de la simbología de la luz y de la oscuridad en
el mismo grado, siendo antagónicos entre sí y complementándose entre ellos.
Como indicásemos en un principio, las casuísticas que se plantean en cada
una de las propuestas que Pekka Jylhä nos presenta, se desarrollan en un universo construido mediante la dualidad existencial, desde una visión antropológica y filosófica, donde subyace los miedos ancestrales que siguen ocultos tras
el pensamiento racional del hombre.
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Resumen: El artículo establece una relación

Abstract: The article establishes a relation be-

entre los temas, los materiales y los elementos
utilizados en la obra de la artista valenciana
Ángeles Marco con “los no lugares” de Marc
Augé. Se analizan dos de sus series “El tránsito”
y “El salto al vacío” buscando las similitudes
con esos lugares no antropológicos que Augé
denominó “los no lugares”. También se establece una analogía de la artista valenciana con
la artista contemporánea Monika Sosnowska.
Palabras clave: escultura / arquitectura / no
lugar / metáfora.

tween the topics, the materials and the elements
used in the work of the Valencian artist Angeles Marco with “the non places” of Marc Augé.
There are analyzed two of his series “The traffic”
and “The jump to the emptiness” looking for the
similarities with these not anthropologic places
that Augé named “the non places”. Also there is
established an analogy of the Valencian artist
by the contemporary artist Monika Sosnowska.
Keywords: sculpture / architecture / non place
/ metaphor.
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El vacío y la soledad
del “no lugar” en la obra
de Ángeles Marco
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Introducción

La artista Ángeles Marco (Valencia 1947-2008) cursó estudios de Bellas Artes en
Valencia y ejerció como docente en la facultad de Bellas Artes de Valencia desde 1976.
Disfrutó de varias becas para la ampliación de estudios en Italia, Francia, Alemania
y Suiza. Desarrolló su carrera artística a través de un lenguaje muy cercano al mundo
arquitectónico. El uso de materiales y elementos relativos a la arquitectura ha sido
una constante en su trabajo. Además, ha encontrado en el recurso metafórico su
gran aliado para desarrollar y enriquecer su labor. Muchas de sus obras son espacios
simbólicos de tránsito, donde cabe la posibilidad ilusoria de ir de un lugar a otro,
subir, bajar, saltar o desplazarse, acciones donde la presencia humana está implícita
y donde se dejan entrever cuestiones existenciales. El vacío, la caída, el desequilibrio
y el deslizamiento definen las ideas con las que la escultora trabaja constantemente.
1. El Salto al vacío y El tránsito

En la obra de Ángeles Marco destacan dos series escultóricas estrechamente
conectadas entre sí que ha desarrollado durante los años 1986 y 1989. Por un
lado, el tema de Salto al vacío (Figura 1) y por el otro, El tránsito (Figura 2 y Figura
3), el primero se caracteriza por hacer referencia a elementos como el trampolín,
el puente o la escalera mecánica, que le sirven de imágenes vehículo en las que
inserta la problemática concreta que surge de los objetivos de la autora, y en el
segundo utiliza el pasillo, la autopista, los accesos u elementos como las cajas
de cera o el asfalto líquido como imágenes referente, evidenciando un proceso
de transformación, donde el existencialismo se sitúa como una problemática
constante en su obra. Ambos hacen alusión a elementos industriales de carácter
arquitectónico, ligados a aspectos urbanos y que actúan como dispositivos de acción
o como metáforas de transformación, donde se puede pasar de un estado a otro.
La figura del vértigo se inserta en ese juego de tránsitos y de saltos al vacío, en el
que la seducción y el miedo al salto están presentes (son dos caras de la misma
moneda) como si el vacío fuese una atracción constante. En palabras de la artista:
(…) se encuadran dentro de una actitud existencialista, en tanto en cuanto adoptan
como claves los problemas de la angustia, la soledad, la carencia de fundamento, etc.,
pero también se acercan a posturas neoestructuralistas (Derrida, De Man, ...) (Marco,
1998: 26).

En estas dos series la autora explica que se da un cambio en el tratamiento
del espacio virtual. El espacio está tratado y organizado en base a una narrativa
visual determinada, siendo ellas las que generan espacio, quienes lo determinan.
En series anteriores era el propio sitio el que le configuraba sentido a la obra pero

2. La escultura como “no lugar”

Se propone una visión de las obras de Ángeles Marco en relación a los espacios
que el antropólogo Marc Augé denominó los “no lugares”. Éstos son espacios del
anonimato, lugares sin identidad ni historia que la sobremodernidad produce,
son lugares idénticos, sin elementos singulares con los que se pueda distinguir
uno de otro. Augé apunta en su libro Los no lugares:
El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde
reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación (Augé, 2008: 84).

Ángeles Marco propone espacios de tránsito como pasillos, escaleras, puertas
o espacios de elevación como el ascensor y el trampolín. Elementos presentes en
todos esos “no lugares”, en esos espacios no relacionales, de confluencia anónima,
donde los individuos se desplazan de un lugar a otro, donde se evidencia la soledad
de la sociedad contemporánea. Ascensores, escaleras mecánicas y materiales como
el hierro o el asfalto definen adecuadamente lo que configura un “no lugar”. Según
Augé mientras los lugares antropológicos crean lo social orgánico, los no lugares
crean la contractualidad solitaria. “Un mundo así prometido a la individualidad
solitaria, a lo provisional y a lo efímero, al pasaje (…)” (Augé, 2008: 84).
Se podría entender la serie El tránsito en relación a los no lugares definidos
por Augé. Ángeles utiliza elementos como el pasillo, la autopista, cajas de cera
o de asfalto líquido, accesos y coberturas para llevar al espectador hacia lugares metafóricos en los que la iconografía arquitectónica resulta profundamente
evocadora. Sus esculturas omiten cualquier referencia directa al cuerpo o al ser
humano pero éste se sitúa implícitamente en ellas. Son las personas las que circulan por pasillos, por escaleras mecánicas que suben y bajan o se lanzan desde
trampolines, es el ser humano el que se interroga por cuestiones existenciales.
3. La construcción de metáforas

La metáfora es uno de los recursos que Ángeles utiliza para hacer que los espectadores
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“ahora es el espacio quien está dotado de sentido por la obra” (Marco, 1998: 27).
En cuanto a los materiales frecuentemente utilizados por Ángeles Marco están
el hierro, el caucho, el asfalto y el acero entre otros. El hierro lo usa como estructura
sustentadora, como un elemento de ingeniería, mientras el caucho lo utiliza por su
versatilidad, es maleable y al mismo tiempo presenta características de integridad. Deja
que la fuerza de la gravedad se ocupe de dejar caer algunos elementos, los pliegues
son el resultado de la inercia física de la gravedad y no de algo forzado por la autora.
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Figura 1 ∙ Ángeles Marco. Torre. Palanca, 1986
(Serie: Salto al Vacío). Hierro. 224x47x55 cm. Fuente:
Marco (1990).
Figura 2 ∙ Ángeles Marco. Escalera mecánica, 1987
(Serie: El tránsito) Hierro, pintura. 280x28x150 cm.
/ 20x27x47 cm. Fuente: Marco (1990).
Figura 3 ∙ Ángeles Marco. Escalera mecánica, 1987
(Serie: El tránsito) Hierro, pintura. 280x28x150 cm.
/ 20x27x47 cm. Fuente: Marco (1990).

Así aparece la creación de un espacio “espiritual”, “mental”, en lugar de una “descripción” espacial, un espacio que se corporeiza de nuevo y de alguna manera a la vez en el
espíritu, mente del espectador (Baraño,1992, 30).
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fluyan hacia otros lugares. Utiliza este recurso para detonar sensaciones, recuerdos,
o incluso lo que está por venir, el vacío de no saber que pasará, la indeterminación y
la posible caída. Para ello construye pequeñas piezas que funcionan como detonadores de posibles acciones, saltar, traspasar, recorrer, subir, bajar… Siempre posibilita
acciones ilusorias en sus esculturas. Ángeles concede un valor esencial a la metáfora,
así como al concepto de vacío, influenciada por los filósofos postestructuralistas
como De Man o Derrida. Para De Man la realidad es ilusión revelada por la metáfora.
En la actualidad artistas como Monika Sosnowska (Polonia, 1972) trabajan desde
los mismos intereses que Ángeles Marco como son el lenguaje arquitectónico,
los materiales asociados a la construcción, el espacio humano implícito en todos
esos trabajos, así como el juego de la escala y la metáfora. Pero Monika utiliza los
elementos arquitectónicos de un modo diferente, los transforma en algo blando,
los desfuncionaliza apelando a nuestra mente más que a la posibilidad de un uso
físico. Mientras Ángeles realiza esculturas tanto en pequeño formato como a una
escala mayor siempre nos está llevando a un posible uso de los mismos, pero la
artista polaca prescinde de ese posible uso al constreñir, deformar y doblar esas
construcciones que antes posibilitaban un desplazamiento, como las escaleras,
los puentes… ahora esa imagen nos lleva hacia metáforas de imposibilidad de uso.
Monika Sosnowska trata el espacio como un medio para sus obras, concediendo
gran importancia al lugar específico donde se van a situar. Generando un diálogo
con la obra y con su lugar de exposición. Si con Ángeles Marco es la imaginación
y el poder evocador de sus esculturas quien nos lleva mentalmente hacia otros
lugares, en el caso de Monika Sosnowska es la escala y la posibilidad de recorrer
esas construcciones de forma más física y real, la que nos conduce hacia poéticas
similares. Aunque en el caso de la obra Stairway (una escalera de caracol, habitualmente situada en el exterior de los edificios utilizada como salida de emergencia o
como acceso para los bomberos), esa posibilidad se torna imposible ya que la escalera está doblada y deformada. La artista polaca trabaja construyendo elementos
arquitectónicos y los libera de la funcionalidad, aunque la escala sea humana, no
sirve para utilizarlo de forma habitual sino para evocar un espacio mental. Trabaja habitualmente con materiales pesados como el cemento o el hierro pero sus
esculturas no son pesadas sino todo lo contrario, son ligeras y de aspecto blando.
Mientras Ángeles Marco trabaja desde postulados existencialistas, donde sus
esculturas evocan lugares mentales, que se ocupan de detonar sensaciones y pensamientos relacionados con la angustia existencial: la soledad, la angustia...
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Monika Sosnowska también apela a un espacio mental, pero desde una posición
de análisis de la ciudad y el desarrollo urbanístico. Ambas desarrollan metáforas
urbanas que han extraído de su alrededor.
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Conclusiones

El presente artículo indaga en las relaciones que se establecen entre las estructuras y
temas elegidos por la escultora valenciana Ángeles Marco y los no lugares que define
Marc Augé. Estos no lugares son aeropuertos, estaciones de tren, autopistas… son
lugares de confluencia anónimos, que no existían en el pasado sino que son lugares
contemporáneos, son lugares donde se refleja la soledad de la condición humana.
Y es desde aquí donde se establece la relación con la obra de la escultora, Marco
realiza construcciones que hablan de la soledad de la humanidad, del miedo, de
la ansiedad, y del salto al vacío como metáfora. Utiliza elementos arquitectónicos
que sirven de dispositivos para interrogarnos sobre la existencia humana. El uso o
la construcción de determinados elementos como el asfalto, el caucho o las escaleras mecánicas son principalmente esos elementos presentes en los no lugares de
los que nos habla Augé. Pura contemporaneidad, no son lugares antropológicos,
sino lugares con elementos repetidos, similares, casi copias unos de otros, de aeropuerto en aeropuerto no sabríamos decir en que país estamos, todos parecidos,
donde permanecemos por un período de tiempo determinado y donde sólo tiene
sentido estar ahí para realizar una acción concreta, en este caso viajar en avión.
En la actualidad, muchos y muchas artistas trabajan desde los mismos intereses que Marco. La utilización del lenguaje arquitectónico y los temas relacionados con la construcción en las ciudad, con su desarrollo y crecimiento
son una constante en artistas como Monika Sosnowska. Ésta se ha dejado influenciar por la construcción en su país, por los elementos de la arquitectura
modernista. El legado del constructivismo y el suprematismo también son una
referencia fundamental para Sosnowska. Sus construcciones activan la memoria,
bien con ansiedad, o con asociaciones hacia las construcciones no conclusas.
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CSO’2016: parallel activities
Exposição de livros e publicações dos congressistas no átrio da Faculdade.
Exposição “Dias a fio” patente de 21 de março a 9 de abril de 2016 na Galeria da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Exposição com 102 obras + projeção vídeo,
do coordenador do congresso, João Paulo Queiroz.
Curadoria: Luísa Santos.
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A proposta do congresso CSO’2016 mantém-se como de início,
há sete anos atrás, quando foi lançado o primeiro destes congressos:
desafiar os artistas e criadores a publicarem artigos sobre outros
artistas, contemporâneos ou não. Os idiomas de trabalho, português ou
espanhol, permitiram delimitar um espaço alternativo à hegemonia do
mundo da arte contemporânea: afinal os artistas de Portugal não
se conhecem uns aos outros, tal como sucede como os de Espanha,
do Brasil, da Argentina, Perú, Venezuela, México, Filipinas, Timor,
Angola, Moçambique, Colômbia… etc. Mais ainda: os artistas
de cada um destes países não conhecem muitos dos artistas dos
outros países recíprocos.
Nesta edição de 2016, a partir da chamada de trabalhos lançada
em abril de 2015, foram submetidos à Comissão Científica do
Congresso CSO’2016, 186 submissões das quais foram apresentadas
ao Congresso Internacional “Criadores Sobre outras Obras”
CSO’2016 um total de 105 comunicações.
Esta proposta “Criadores sobre outras obras” é uma proposta
que se pretende original e disruptiva: é uma ação de resistência
face à hegemonia (Hall) das gramáticas de reconhecimento (Véron).
Faz-se discurso sobre arte, discurso de legitimação, mas utilizando
procedimentos de resistência. A plataforma reúne os artistas, em
presença, no Congresso, e por escrito, nestas actas, nas revistas
académicas. É assim uma plataforma de conhecimento que ao longo
dos anos já publicou mais de 900 artigos sobre outros tantos artistas
deste arco de expressão cultural descentrado. Assim se prossegue,
com alguma persistência, procurando encontrar, promover e concretizar
espaços alternativos de legitimação, que permitam completar os
contributos e neles incluir os seus principais agentes: os criadores.
Afinal são os próprios artistas que melhor sabem avaliar as suas
referências, as suas influências, as suas ‘afinidades electivas’.
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