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Arriscar: performance,
inter venção, hibridação

Queiroz, João Paulo (2014) “Arriscar: performance, intervenção, hibridação.” Revista :Estúdio,
Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 14-19.

At risk: performance, intervention, hybridism
Editorial
João Paulo Queiroz*

*Par académico interno / diretor da Revista :Estúdio. Artista Visual e professor universitário.
Afiliação: Portugal, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e Estudos de Belas-Artes. Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058 Lisboa, Portugal. E-mail: joao.queiroz@fba.ul.pt

A hibridação é um processo de mistura que justapõe diferenças e funde singularidades criando novas espécies. As suas instâncias podem ser mitológicas,
religiosas, (Eliade, 1965), poéticas (Ovídeo), lendárias (Propp, 2003), oníricas,
históricas, culturais (Hall, 1992; Bhabha, 1994), artísticas. E também se atualiza
no que concerne à cultura pós moderna, cultura de massas e de supressão de
privilégios, no contexto multicultural do Pós colonialismo (Bahbha, 1994) e da
crítica do orientalismo (Said, 2001).
A Revista Estúdio adensa-se na pluralidade de contributos e referências
(Portugal, Espanha, Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, Uruguai, Venezuela)
e com esta pluralidade entretecem-se testemunhos artísticos de interpelação,
descoberta e, inevitavelmente, hibridação.
O artigo “Berna Reale: a importância do choque e do silêncio na performance,” de Susana Rocha (Portugal), apresenta uma performer, Berna Reale (n. 1965,
Brasil) que utiliza a intervenção urbana com uma forte intuição cenográfica radical: ossadas humanas, o corpo exposto na vulnerabilidade dos corvos, o corpo
morto, o corpo açaimado mas poderoso: para além dos discursos de género há
um posicionamento político de confronto teatral onde os adereços são tão reais
quanto a cidade.
As cidades são o suporte para os grupos de arte de rua de Buenos Aires e

15
Queiroz, João Paulo (2014) “Arriscar: performance, intervenção, hibridação.”

San Pablo que Julio E. Pereyra & Valeria Lepra (Uruguai), apresentam no artigo “Prácticas artísticas colectivas: en[tre] el arte y la política.” Os grupos F3F e
GAC assumem a biopolítica (Foucault, 1994) como área crítica de intervenção,
nomeadamente quanto ao segregacionismo. As mensagens são impressas em
cartazes, financiados com os 2.400 euros da participação na Bienal de Veneza.
O texto “Acreditar ou não na arte,” de Eduardo Vieira da Cunha (Rio Grande
do Sul, Brasil), transporta a intervenção para a representação. Os desenhos polémicos de Gil Vicente em que o artista justapõe ações dos média com figuras dos
média, cria inversões de sentido que mostram na sua superficialidade, a superficialidade dos sentimentos mediatizados. O artista transforma-se na sua peça, ou
a peça ganha risco de vida, como Pigmaleão nas metamorfoses de Ovídeo.
Mariana Piñar & Fernanda García, em “Instantes, intuición e interpretación
en la obra de Concha Romeu” (Espanha), apresentam a obra de Concha Romeu,
peças que desafiam classificações, entre o objeto e o livro de artista, onde 50
mulheres, 100 mulheres, se aglomeram no anonimato, fazendo-se materiais.
O artigo “Universos mínimos: La poética de Liliana Porter puesta en escena” de María Silvina Valesini (Argentina), transporta-nos aos pequenos universos da artista argentina radicada nos EUA há 50 anos, Liliana Porter (n. 1941).
Através de práticas combinatórias e deslocamentos de escala consegue apresentar mundos encantados que ocultam a violência através das escalas.
Teresa Matos Pereira, em “Kiluanji Kia Henda: Ficção, Ironia, Desconstrução” (Portugal), apresenta o trabalho do angolano Henda, que através de
fotografias como Balas e satélites (Huambo), ou as séries fotográficas que condensam numa só imagem diversas camadas de sentido histórico e identitário,
desvelando um certo tipo de orientalismo desajustado no mesmo sentido em
que Edward Said (2001) o critica.
Também é um sentido de crítica orientalista que é visitada pelo artigo «Un
lugar para las imágenes. El cuerpo como enunciación en la obra Selknam (yo
/ el otro) una fotoperformance de Juan Carlos Romero,” de María Guillermina Valent (Argentina), onde se discutem as séries fotográficas de Juan Carlos
Romero. As suas auto representações ficcionadas tomam a miscigenação, a
multiculturalidade e a hibridação como tema de questionamento identitário,
revisitando o povo Elknam, nómadas da Terra do Fogo.
Cláudia Matos Pereira (Rio de Janeiro, Brasil), no artigo «Povos Indígenas em Quadrinhos: o olhar etnográfico-semiótico do artista brasileiro Sérgio
Macedo” toma o trabalho de Sérgio Macedo (n. 1951) que publica o primeiro
livro de histórias em quadradinhos brasileiro, “o Karma de Gargot.” Os
seus trabalhos documentam os povos indígenas, ouvindo as suas histórias e
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apresentando-as com um desenho apurado -- usando, nos anos 80, meios como
o aerógrafo, meios hoje tornados obsoletos pelas aplicações informáticas.
O texto «Semiosis antropófaga e hibridación cultural en la obra de Ana de Orbegoso,” de Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza & Rosa Gonzales (Peru)
debate também o olhar etnográfico e a hibridação etnocultural. Ana Obregoso
revisita, através de fotomontagens, imagens religiosas de virgens da escola de
Cuzco, Peru, (autores como Diego Quispe, Basilio Pumacallao, Diego Cusi, entre outros) tornadas, na sua aparência, nativas, introduzindo a questão do género e da ancoragem local à teologia da libertação, forma de discurso pós colonial.
Isabel de Albuquerque (Portugal), no artigo «O Corpo como suporte privilegiado de Ornamento” introduz formas mais radicais de joalharia, onde a marca
na pele passa a ser significante: as escarificações, cicatrizes, piercings, queimaduras, passam a integrar a linguagem da joalharia contemporânea, na obra de
Inês Nunes, Tiffany Parbs, Madeleine Furness, e Teresa Milheiro. O corpo é,
mais que hibrido, suporte plástico significante.
O artigo “Acácia Maria Thiele: Territórios interditos no feminino” de Luís
Herberto Nunes (Portugal) introduz as micronarrativas e autorrepresentações
de Acácia Maria Thiele (n. 1964) que expõem de modo assertivo temas da condição humana, e do feminino enquanto discurso (Butler, 2006)
Marta Negre, no texto “Los territorios de la imagen” (Espanha) introduz o
trabalho desenhado, fílmico e fotográfico de Patricia Dauder (n. 1973), que explora a não forma ou a não narração como recursos expressivos construindo um
universo consistente e envolvente.
O texto “Impresiones de plata: Discurso e imagen en la obra del pionero de
la fotografía Colombiana, Melitón Rodríguez,” por Véronique Mondéjar (Colômbia), apresenta a obra do fotógrafo Melitón Rodríguez (1875-1942) com influências eruditas dentro da tradição picturalista, explorando luzes, texturas e
suportes, assim como cenografias cuidadas, com o recurso a duplas exposições
de efeito mais ou menos didático, moralista e edificante.
Paulo Gomes, em “Os 15 Pincéis de Ema M” (Rio Grande do Sul, Brasil) debate
a obra da pintora Ema M / Margarida Prieto.. Esta reflexão de um artista brasileiro
sobre uma autora portuguesa é um dos resultados visíveis dos Congressos CSO e
das revistas entretanto publicadas, como a Estúdio. O trabalho de Ema M revisita o
tenebrismo dos assuntos barrocos, quer espanhóis, quer franceses. Os objetos são
alegorias ao seu potencial expressivo e ao seu conhecimento, e aguardam, depois
de terem sido estudados, utilizados, ou aguardam também uma possível utilização. Entretanto, os objetos esperam o pensamento e a ação, com os homens, na sua
vaidade. A arte é uma alegoria da superação da morte, que vence os seus materiais.
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O artigo “Ressonâncias: a pintura interventiva de Rui Macedo,” por Zalinda
Cartaxo (Rio de Janeiro, Brasil), apresenta, também pela mão de uma autora
brasileira, um autor português, Rui Macedo, com obra prolífica e provocadora,
plena de metalinguagens sobre a arte e o discurso legitimador da arte, instalando e disfarçando as suas obras nos museus. O discurso estatizante do museu
napoleónico é submerso por mecanismos pictóricos de trompe l’oeil, num labirinto de metamorfoses em que a obra se transforma em obra, outra instância de
Pigmalião, outra incursão de Ovídeo.
Carlos Rojas & Paco Lara-Barranco, no artigo “Paco Pomet: la ‘restauración’
de la mirada en la pintura” (Espanha), debate a obra do granadino Paco Pomet (n.
1970) que importa para a sensualidade pictórica os universos monocromos da televisão e dos seus absurdos figurativos e narrativos, ora documentais, ora ficcionais.
Neide Marcondes & Nara Martins, no texto “Da América Latina para o mundo global contemporâneo: as obras intrigantes de Claudia Casarino” (São Paulo, Brasil), apresentam as foto performances e instalações sobre o discurso da
moda e do género de Claudia Casarino: o corpo feminino veste-se de noiva e
desempenha trabalhos domésticos com elegância. Os seus vestidos sem corpos
apresentam-se como utilidades potenciais e ao mesmo tempo vestígios de atividades, revisitando o tema dos problemas de género (Butler, 2006).
Na secção dos contributos por convite da direção editorial da revista Estúdio, são apresentados 11 artigos originais.
O artigo “Apontamentos sobre Paulo Nazareth como um ‘locatário da cultura’,” por Maria do Carmo Veneroso (Minas Gerais, Brasil), apresenta o trabalho
de um artista viajante, Nazareth (n. 1977), que coloca em prática uma estética
relacional (Bourriaud, 2009), nos seus percursos através de continentes, como
nos “cadernos de África” em que um percurso entre a África do Sul e a cidade de
Lyon na França, é empreendido. A autora estabelece ligações entre este percurso, onde os rótulos das garrafas de água consumida no percurso são coligidos,
com as apropriações ready made de Lotus Lobo ou Jac Leirner.
Ronaldo Oliveira (Paraná, Brasil), em “O Sentido Dialógico e Transformador da Obra de Mônica Nador” estabelece uma ligação entre o legado de Paulo
Freire (1987) e a obra interventiva junto dos bairros informais de Mônica Nador
(n. 1958) naquilo que é aqui designado por “estética conectiva” definida como
aquela que “busca estabelecer relações com o outro de modo a torná-lo visível
para si e para muitos outros.” O tecido social é o suporte, a relação, e o sentido.
O texto “Custodia del vacío: la negación de la imagen en la obra de Irma
Álvarez Laviada,” por Juan Carlos Meana (Espanha), ausculta, sob o ângulo de
uma “estética da negação,” a obra de Irma Álvarez (n. 1978). Questionando ora

18
Queiroz, João Paulo (2014) “Arriscar: performance, intervenção, hibridação.”

a vertente formalista, ora a vertente processual, o autor incorpora os termos lacanianos de real, objeto, vazio, prazer, desejo. O olhar será uma variante corporal do objeto, e a arte um discurso que reprime, ou substitui a fractura entre os
olhares — o do sujeito, e o espelho que a obra acaba por constituir.
Marilice Corona (Rio Grande do Sul, Brasil), em “Adriana Maciel: arquiteturas
da pintura.” Toma como assunto as representações de Adriana Maciel (n. 1964)
e especificamente os vazios arquitetónicos, percorrendo a estética do espaço enquanto suporte retórico ou mnemónico, ou enquanto ilusão pós renascentista.
O artigo “A Coisa em Si do Viver a Arte de Oriana Duarte,” por Orlando
Maneschy (Amazónia, Brasil), revisitamos as performances de Oriana Duarte
executadas em lugares de grande circulação e significado comunitário, como
A sopa de pedras, ou A coisa em si, no Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, Pará,
para depois serem apropriadas e deslocadas através do seu registo, para dispositivos expositivos.
Joaquín Escuder (Espanha), em “La epidermis de lo intangible: los registros
de grafía lumínica de la obra de Inma Femenía,” debruça-se sobre as instalações meta-linguísticas de Inma Femenía: a pele, a marca, o brilho, o ecrã, e o
aprisionamento da imagem são debatidos em torno do desafio da materialidade da luz.
O texto “Tipo.PT e Portuguese Small Press Yearbook,” de Catarina Cardoso
& Isabel Baraona (Portugal), apresenta um projeto de plataforma em torno da
temática do livro de artista, tema que foi já tomado como objeto em um dos
números anteriores da Revista Estúdio (nº6, de dezembro de 2012). O projeto
articula um anuário de auto-edição e livro de artista, e um arquivo online, que
conta já com c. de 280 fichas técnicas disponíveis correspondentes a objetos situáveis neste campo.
O artigo “As xilogravuras de Amilton Damas e seu processo de formação,”
de Ronaldo Oliveira (Paraná, Brasil), parte da metodologia desenvolvida no
Brasil por Cecília Salles, a crítica genética (uma aplicação da semiótica aqui dotada de uma dimensão temporal), para debater a obra em xilogravura polícroma de Amilton Damas (n. 1979). As suas matrizes precárias, reutilizadas,
Agora no campo da litografia, Maristela Salvatori (Rio Grande do Sul, Brasil), no texto “Obra gráfica de Paulo Chimendes: produção e inserção de 1971 a
1984” toma a obra de Chimendes (n. 1953) como instância para o estudo influência maior de Iberê Camargo junto dos grupos artísticos do Sul do Brasil.
O artigo “Un paseo en la modernidad Suramericana: Relaciones y situaciones en el trabajo de Jaime Gili,” por Josep Montoya (Espanha), estabelece
ligações entre as longitudes latinoamericanas, tomando as abstrações neo
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modernas inseridas nos contextos urbanos informais de Caracas, do artista venezuelano Jaime Gili (n. 1972).
José Cirillo (Espírito Santo, Brasil), no texto “Chumbo em Anos de Chumbo:
o lirismo combate a ditadura” aborda a influência que os anos mais duros de
ditadura militar exerceram na obra de Raphael Samú (n. 1929), especificamente
analisando sob o prisma da crítica genética um dos seus painéis de cerâmica,
aquele que marca o campus da UFES, Universidade Federal de Espírito Santo.
A Revista Estúdio começa a apresentar, ela mesma, alguns marcantes sinais
de hibridação, no melhor dos seus sentidos: há aqui artistas e autores que estabeleceram, ao longo dos últimos cinco anos de publicação ininterrupta, teias de
conhecimentos e cumplicidades com milhares de quilómetros de distância. São
relações novas e inesperadas: brasileiros debruçam-se sobre jovens criadores
portugueses, espanhóis debruçam-se sobre artistas venezuelanos, entre outras
novas afinidades. É este um dos aspetos fundadores do projeto Estúdio. Nascidas desta aventura artística, a Revista Estúdio é uma nave que transporta ideias,
testemunhos, e perspetivas, trilhando novos horizontes.

1. artigos originais
original articles
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Resumo: O presente artigo dá a conhecer o
trabalho da artista contemporânea Berna
Reale, incidindo particularmente na sua obra
performativa. Destacam-se nesse contexto
duas características marcantes nas suas performances: o choque como meio de comunicação, e o silêncio perante a violência.
Palavras chave: Berna Reale / performance /
choque / silêncio / arte contemporânea.

Abstract: This article presents the work of the

contemporary artist Berna Reale, focusing particularly her performative pieces. In that context
two striking features are analysed: the shock as a
means of communication, and silent in the presence of violence.
Keywords: Berna Reale / performance / shock /
silence / contemporary art.

Introdução
Com a chegada do novo milénio muitas foram as inovações disseminadas pela
Europa, com novas economias emergentes que se têm vindo a afirmar no mundo
da arte. O multiculturalismo, realidade mais presente em estudos académicos
que no panorama artístico maioritariamente ocidental, se recuarmos poucas

1. Berna Reale
Não podendo ser considerada uma artista jovem, é com surpresa que em 2012,
o público brasileiro descobre o trabalho de Berna Reale (1965, Belém — PA, Brasil). Até então sem projecção considerável, é aquando da sua vitória do Prémio
Pipa, categoria on-line (e posterior nomeação para finalista em 2013), que a
obra da artista acende o interesse da crítica, e desperta a curiosidade do universo artistico brasileiro.
Usando a performance, o vídeo e a fotografia como média, Berna Reale magnetizou atenções com a capacidade de acutilância das suas obras, que
de forma consagrada foram exibidas no MAR (Museu de Arte do Rio), em Setembro de 2013. A exposição “Vazio de Nós”, reflexão sobre a vulnerabilidade humana, apresentou cinco videos de performances realizadas pela artísta:
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décadas, é cada vez mais notório, cruzando contextos artísticos distintos e informando um público especializado, que não mais aceita estereótipos estéticos.
A performance, “(…) meio ideal para transmitir a miríade de ideias que
emanava de sítios tão diferentes” (Goldberg, 2012: 288), ganhou nova projecção e, “por ser predominantemente visual, a tradução não constituía um problema; por ser efémera, apresentava-se como instrumento perfeito para fugir
ao controlo dos governos em países onde a actividade artística era considerada
politicamente subversiva” (Goldberg, 2012: 288). Nasceu assim uma nova cena
artística florescente: quer fosse na Rússia, na China, na Índia ou no Brasil, as
performances criaram impacto do outro lado do mundo; e continuam a criar.
Em diversas expressões da arte contemporânea, o choque como instrumento de comunicação tem-se revelado uma mais-valia na captação de atenção do
público, seja este especializado ou sem ligação particular ao universo artístico.
Contudo, na obra performativa de vários artistas actuais, o choque não é usado
apenas como sedução do olhar e da atenção. O enquadramento político ou social de muitas das performances que temos vindo a assistir, oferece-lhes a justa
validade na acção de chocar, pois revela-se como uma aproximação à realidade
ou a criação de uma metáfora legítima. O trabalho da artista contemporânea
Berna Reale nasce no seio desta conjuntura.
Ao longo do presente texto será referido o contexto particular da obra de
Reale, artista brasileira que reside e trabalha em Belém do Pará (Brasil), cidade
que apresenta graves problemas sociais. Serão tidos em consideração dois pólos relevantes ao seu trabalho: o choque, provocado por metáforas apropriadas
subjacentes às suas performances; e o silêncio, denotado na recepção do público e, enquanto preocupação expressa da artista em situações de violência.
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“Limite Zero”, “Palomo”, “Ordinário”, “Soledade” e “Americano”. O centro
nevrálgico do trabalho de Reale é, como a própria aponta “a violência calada”,
cometida sobretudo em frágeis sectores do tecido social.
Tomemos como ponto de partida a performance “Ordinário”, onde a artista
transporta, num carro de mão, ossadas abandonadas de vítimas de homicidio
não identificadas. Trabalhando (também) profissionalmente como perita criminal, Berna Reale acede a um conjunto de ossos de cerca de 40 índividuos,
que transporta atravessando o violento e populoso bairro de Jurunas (na área
metropolitana de Belém) (Figura 1). Estes restos mortais sem identificação, são
frequentemente encontrados por agentes policiais em cemitérios clandestinos,
produto da elevada taxa de homicídios no Brasil. A performance é uma denúncia a esta realidade, e um confronto entre os vestígios de homicídios com o local
onde habitam possíveis perpretadores de tais crimes.
Sem que o público que assiste à passagem da artista tenha reações assinaláveis, sendo o silêncio a postura mais comum, em última análise, assistir ao
vídeo da perfornance faz-nos pensar que mesmo depois da morte, a última indignidade é o esquecimento.
2. Choque e Silêncio
Habituada a criar situações que podem causar tensões com forças policiais
(alertadas para o risco do seu trabalho), Berna Reale corporizou em 2009 uma
das performances que mais perigo apresentou à sua integridade física. “Quando todos calam”, servirá para melhor compreender o impacto do choque e do
silêncio na obra da artista (Figura 2).
Na zona portuária do mercado Ver-o-Peso em Belém (Brasil), uma mulher
nua, coberta de visceras, jaz deitada, enquanto abutres atacam a carne espalhada pelo seu corpo. Durante uma tarde, Berna Reale expôs-se deste modo ao
olhar silêncioso dos feirantes que observaram a cena ameaçadora, protagonizada pela artista.
Quando inquirida sobre quais as violências que mais a afliguem, Berna não
exista em responder:
A violência silenciosa ou a que é observada em silêncio, sem dúvida é a que mais
me angustia. Silenciosa no sentido mais amplo possível, silenciosa no que diz respeito
à tortura, aquela cometida entre paredes, a silenciosa por parte dos espectadores e
silenciosa por meio do poder (Reale apud Fonseca, 2013)

25
Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 22-30.

Figura 1 ∙ Berna Reale (2013), Ordinário. Vídeo
de performance (frame), 3’13’’.
Figura 2 ∙ Berna Reale (2009), Quando todos calam.
Fotografia de performance, 66 × 100 cm.
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Figura 3 ∙ Berna Reale (2012), Limite Zero.
Vídeo de performance (frame), 3’45’’
Figura 4 ∙ Berna Reale (2012), Limite Zero.
Vídeo de performance (frame), 3’45’’
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“Quando todos calam”, retira a violência do interior de quatro paredes, e de
forma metaforizada expõe os vários ataques cometidos em segredo. O silêncio
da “vítima/performer” é só comparável aos dos espectadores, que aceitam o
seu papel inerte no espectáculo do ataque. Só os necrófagos se agitam.
Desde os anos 90 que a questão da arte enquanto fenómeno onde o público
pode adquirir uma postura participativa se tem levantado. Esta participação ou
colaboração procura tanto uma aproximação dos públicos, como um envolvimento social dos mesmos, e a performance surgiu como uma das expressões
mais potenciadoras desta interacção. Contudo, através das suas performances,
Berna Reale parece ser capaz de imobilizar o público. Se aceitarmos a máxima de Theodor Adorno “every work of art is an uncommitted crime”, o público
das performances de Berna, torna-se participativo pelo testemunho da analogia a um crime, no qual decidiu não intervir: torna-se testemunha silenciosa, e
portanto envolvida no crime/performance. Materializa dessa forma a suprema
aflição da artista.
Se contemplar abutres debicarem vísceras do corpo de um artista, pode por
vezes parecer mais surpreendente do que chocante para um público de sensibilidade mais contida, será difícil atribuir à visão de um corpo carregado como
um animal a caminho de uma matança, qualquer outro adjectivo.
Em “Limite Zero”, os pés e mãos de Reale são amarrados a uma barra de
ferro, como se de um animal morto se tratasse (Figura 3, Figura 4). Retirando-a de um camião refrigerado, indivíduos que se assemelham a enfermeiros ou
a talhantes, passeiam-na pela cidade, onde o público pára para observar a sua
passagem. As reacções são uma vez mais passivas; nulas. Como se uma razão
justa estivesse subjacente ao tratamento extremado de um ser humano.
É oportuno compreender que nesta dinâmica de acção (performance) e
reacção (silêncio) está envolvido um mediador que contribui para a ausência
de tomada de posição do público: o choque. Contudo, é também necessário
compreender, que embora o público possa percepcionar que as performances
de Berna Reale são um evento programado (acompanhado por câmaras, fotógrafos e eventualmente presença policial), a aceitação da performance tanto a
nível visual como emocional, não conduz a nenhuma tentativa de intervenção
do público no sentido de a impedir. E o facto é que as performances são realizadas em espaços públicos, sem que a noção de espaço privado possa resguardar
a artista de possíveis acções imprevisíveis.
É o choque justificação suficiente para a ausência de tomada de posição? É
o espanto paralisante ao ponto calar vozes de defesa ou protesto? Ou é a provocação de choque apenas uma atitude transgressiva por parte da artista que
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Figura 5 ∙ Berna Reale (2012), Palomo.
Vídeo de performance (frame), 3’00’’
Figura 6 ∙ Berna Reale (2012), Palomo.
Vídeo de performance (frame), 3’00’’

Conclusão
A performance, por vezes caracterizada como arte poética e efémera ganha
com Berna Real, e polarizada pelo choque e silêncio, um carácter impositivo e
inolvidável. Reflectindo sobre a violência silenciada a artista contemporânea
brasileira, procura despertar consciências, comunicando com o seu público
através do choque ou confronto visual que as suas performances provocam.
Partindo por vezes dos problemas sociais inerentes ao lugar onde vive e actuando tanto como perita criminal como artista visual, Berna Real convida à interpretação de metáforas performativas de carácter universal onde, por vezes,
o próprio público parece tomar parte enquanto testemunha silenciosa de actos
de violência. Berna subverte o carácter participativo da performance tornando-a num acto onde a intervenção do público é a “não acção”.
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procura dar uma maior materialidade ao acto performativo? É o público silencioso que detém o poder de impedir a violência encenada nas performances, ou
a ausência de poder é apenas um prolongamento da realidade quotidiana? Mais
importantes que as respostas, parecem ser as questões levantadas pelas performances de Berna Reale, que constantemente sondam o limite da apatia humana.
Ainda a propósito das relações de poder e do silêncio, atendamos por fim à
performance “Palomo”. Filmada durante o amanhecer, “Palomo” mostra um
centro de cidade quase deserto, com os seus estabelecimentos comerciais fechados e com a maioria dos habitantes ainda dentro de casa. Quase remetendo
para uma cidade onde foi decretado um recolher obrigatório, apenas uma figura de autoridade se passeia a cavalo pelas ruas. A artista montada num cavalo
vermelho enverga roupas negras de aparência semelhante às usadas por corpos
de intervenção policial (Figura 5, Figura 6). Exibe ainda um açaime, objecto intimidatório, que ao invés de refrear o animal, amordaça e controla a mordida da
figura autoritária representada.
De forma poética, Berna Reale crítica o poder institucional abusivo e instalado na sociedade, que de forma opressiva se impõe. Ainda que o açaime impeça que esta figura “ataque” é também sinal da violência que lhe é intrínseca, da
mesma forma que a sua montada imponente lhe confere estatuto e força.
Nesta performance a abordagem da artista difere. Ao público (escassamente presente), não é oferecido o papel de testemunha mas antes de potencial vítima, desta figura prestes a investir perante sinal de desordem. Na verdade o
público encarna o papel que lhe é destinado no quotidiano: é colocado à mercê
de poderes e figuras elevadas, intocáveis e ameaçadoras. No entanto… espanto
ou choque, e sobretudo o silêncio para além do trote do animal, mantém-se.
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Resumen: Con este trabajo nos proponemos

Abstract: With this work we intend to review

rever los elementos de producción de dos
colectivos artísticos latinoamericanos, el
“Grupo de Arte Callejero”, y el “Frente 3 de
Fevereiro” (Brasil) a partir de sus trabajos en
el espacio urbano.
Palabras clave: espacio urbano / arte y política / público.

the elements of two Latin American groups, the
“Grupo de Arte Callejero” (Argentina) and the
“Frente 3 de Fevereiro” (Brazil) from their jobs in
the urban space.
Keywords: urban space / art and politics / spectators.

Introducción
Señalar algunas características del trabajo de los colectivos “Grupo de Arte Callejero”, y el “Frente 3 de Fevereiro”:
1 — La elección de temáticas relacionadas con el conflicto urbano partiendo
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de un compromiso activo con la realidad política de sus respectivos países.
2 — Su trabajo en el campo de acción urbano, tomando elementos propios de
este o desarrollándolos dentro del mismo.
3 — El uso mínimo de recursos, con los que ambos colectivos han logrado en
sus respectivas acciones, un máximo impacto en el público.
Ambos colectivos parten de la observación de los conflictos sociales que se
desarrollan en sus espacios urbanos. Toman partido y desarrollan acciones en
consonancia con su postura. Estas acciones mantienen una clara relación con
Meireles a partir de su obra “Inserciones en circuitos ideológicos”.
Vale hacer la aclaración de cómo entendemos al público, en el marco de acciones directas en la calle. Dicho público puede configurarse por un transeúnte
distraído, alguien que entra en un aula, va al estadio o espera un tren; siempre
esta noción de público supone un observador que entra en relación interpelando lo producido y en este proceso construye sentidos y establece relaciones de
intercambio con otros, proponiéndose a sí mismo como agente, en tanto productor de sentidos posibles. Es en este sentido que buscaremos los puntos de
encuentro entre estos dos colectivos que desarrollan su actividad en dos de las
urbes más complejas de América Latina como lo son Buenos Aires y San Pablo.
1. Lo político
Lo político entendido como lo que ocurre en la polis, a sus habitantes y entre
ellos, es desde hace mucho tiempo uno de los temas principales del arte contemporáneo y, en Latinoamérica, ha tenido un desarrollo particularmente intenso. Este ha sido el tema que artistas, museos, bienales y encuentros del cono
sur han elegido con insistencia llamativa. Podemos señalar múltiples encuentros en la última década en Sudamérica donde ese ha sido el foco de atención
con diferente nivel de explicitación o intención en las propuesta o marcos conceptuales (Cuadro 1).
O los muchos artistas que reflejan en su obra la circunstancia política en sus
más variadas acepciones, por ejemplo Roberto Jacoby, Regina Galindo, Doris
Salcedo o Rosângela Rennó. Las cuestiones relacionadas con la convivencia, los
derechos sobre el cuerpo, la relación con el otro y con el Estado, los problemas
de lo biopolítico, se han afianzado en el campo artístico, reforzando en los artistas el rol de partícipes activos de los cambios sociales de su lugar y época.
Tomar como material de trabajo la conflictividad sociopolítica, ha sido el
camino que el Grupo de Arte Callejero (GAC) en Buenos Aires y el Frente 3
de Fevereiro (F3F) en San Pablo han elegido para desarrollar sus líneas de trabajo. Ponen en tensión aquellos elementos que constituyen lo que puede ser

Año

Actividad

Título

2002

25° Bienal de Sao Paulo, Brasil

Iconografías Metropolitanas

2003

Mesa redonda, Malba, Buenos Aires, Argentina

Arte rosa Light o arte Rosa Luxemburgo

2004

26° Bienal de Sao Paulo, Brasil

Territorio libre

2006

Bienal Internacional de Performance, Chile

El cuerpo y el otro

2006

27° Bienal de Sao Paulo, Brasil

Como vivir juntos

Encuentro Internacional Medellín 07, Colombia

Prácticas artísticas contemporáneas.
Espacios de hospitalidad

2007

Inauguración del Parque de la Memoria,
Buenos Aires , Argentina,

Parque de la Memoria — Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado

2008

2° Bienal Internacional de Performance, Chile

Por qué? Para qué?

2009/2011

Investigación y muestra itinerante Goethe
Institute, Latinoamerica

Menos tiempo que lugar

29° Bienal de Sao Paulo, Brasil

Hay siempre un vaso de mar para un
hombre navegar

8ª Bienal do Mercosul, Brasil

Ensayos de Geopolítica

Bienal de Montevideo, Uruguay

El gran sur

2007

2010
2011
2012/2013

Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 31-38.

33

Cuadro 1 ∙ Encuentros en la última
década en Sudamérica
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entendido como “obra de arte” y la relación con ella. Su trabajo se mueve en el
espacio lucha social.
Su accionar toma partido por causas que siguen siendo polémicas en de sus
sociedades, como el conflicto racial en Brasil o los efectos de la represión en la
sociedad en Argentina.
La toma de posición de ambos colectivos es sus principal característica, ya
que no representan ni recrean, sino muestran que están inmersos en ella y que
es posible que ellos mismos sean víctimas de los sistemas contra los que luchan.
Su participación se transforma entonces en acto de militancia, dejando en el
espectador la decisión de si esto le quita o agrega valor como hecho artístico.
Esta duda sobre su trabajo no parece preocupar a ninguno de los dos colectivos,
que si bien utilizan el medio artístico para desarrollar sus acciones, dirigen sus
esfuerzos a la lucha en contra de los modelos que consideran opresivos.
Si bien la política es tradicionalmente entendida en Latinoamérica, de forma básica como la disputa electoral y los modelos de gobierno, el F3F y el GAC
toman como campo de acción lo que consideramos la biopolítica. No están al
servicio de un partido o intentando tomar el poder o conseguir cargo alguno.
Su lucha va por los efectos que los actos de gobierno o los modelos de sociedad
tienen sobre los cuerpos de los habitantes de sus comunidades:
Existen prácticas diversas,colectivas, individuales, anónimas o públicas, que corporizan transformaciones reales en cada contexto.Ésta es la lucha política de lo simbólico,
que no sólo nombra a los olvidados y las víctimas de la violencia del poder, sino que nos
restituye hacia nosotros mismos como hacia los demás, el poder de construcción de
una identidad autónoma ante lo imperante, que encuentra la libertad en ese proceso
vivencial que tienen las utopías (GAC, 2009: 304).

La segregación más o menos explícita contra negros, jóvenes o pobres es
claramente la lucha por los derechos que les son negados por sus cuerpos, por
las marcas identitarias que estos portan. La represión que se realiza sobre los
que manifiestan su disconformidad en la sociedad en la que viven, fue y es
efectuada sobre sus cuerpos; ya sea desapareciéndolos, ya sea encancerlándolos o con los efectos que las medidas económicas y de seguridad tienen sobre
sus cuerpos. Reflexiona sobre esto el F3F: "Esses mecanismos de exclusão se
inserem em uma lógica maior, característica do planejamiento das cidades modernas, que classsificam áreas de prosperidade, as quais se associam todas a
idéias positivas, e de atraso, as quais se associa tudo o que he ruim" (F3F, 2006:
10) Estos estados con sus medidas sobre estas poblaciones son quienes proveen
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de forma constante material para la producción de la obra de ambos colectivos.
De forma continua dan sentido a supractica artistica, su lucha política.

As ações artísticas do grupo sintetizam “áreas” desta cartografia. O foco direcionado
para o espaço urbano,resignificaa elementos cotidianos através do “desvio” simbólico.
A potencia da ação direta, sem mediação institucional, e a criação de situações poéticas
abrem a subjetividades para a construção de um outro futuro possível (F3F, 2006: 9).

En lo que respecta a tomar la ciudad como un dispositivo más para la acción
artística, está siempre presente el riesgo de que esta acción pase desapercibida
en el ritmo de la ciudad, aunque tambien puede suceder lo contrario. Es que
allí radica su potencia, el que se apropien de ella y se produzca un efecto multiplicador en la población a la que se dirige. Estas formas favorecen nociones
ampliadas de autoría pues favorecen que el otro, transformado en observadoragente-activista, tome y utilice ese recurso en su contexto de movilización.
Como propone el GAC:
La mayor parte de nuestros trabajos tiene un carácter anónimo, que enfatiza la ambigüedad de su origen (…). Fomentamos la re-apropiación de nuestros trabajos y sus metodologías por parte de grupos o individuos con intereses afines a los nuestros (GAC,
2009: 12)

La toma del espacio público supone un acto de rebeldía al integrarlo a una
plataforma de lucha, al reconocerlo como parte de lo que está en disputa, usándolo para dar lugar a voces invisibilizadas.
Tanto el GAC como el F3F juegan a hacer visible lo que en la ciudad se esconde (desalojos, brutalidad policial, precarización laboral, racismo institucional)
a través de mecanismos provenientes del mundo del arte en un contexto menos
amigable: la calle. Menos amigable porque pone en contacto a la producción
no con aquellos que eligen verla sino con todos: simpatizantes, detractores, indiferentes. No la aísla y protege para el consumo de “entendidos” la pone en la
rutina cotidiana de los transeúntes ensimismados en los detalles de su propia
vida. La idea de “ir a ver” por parte del espectador se diluye, al colocar la “obra”
a su paso; en un gesto arriesgado que problematiza el lugar del “artista” y su
visibilidad para la comunidad artística.
Sus propuestas se metamorfosean con la gráfica de la ciudad, ya sea la
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cartelería institucional (mecanismo usado por el GAC en los escraches)(Figura
1) o fuentes más cercanas a la cartelería popular (como en el caso del F3F) (Figura 2). Se entrometen en la pantalla de televisión o a través de los escalones
de una estación de metro. Reformulan la reinserción meirelliana aprovechando
los espacios que la ciudad va dejando a su paso (Figura 3).
3. Los recursos
La utilización de recursos de bajo costo, les permite continuar sorteando el escollo del financiamiento. Si bien han participado de instancias que usualmente
se reconocen como legitimadoras en el mundo del arte, no parece ser este el acicate para su participación. En una entrevista realizada al GAC y publicada en su
libro uno de sus integrantes responde como utilizaron el dinero que recibieron
por su participación en la Bienal de Venecia:
Venecia representó para nosotros 2.400 euros y se optó por participar por esa cifra,
que significó imprimir miles de carteles de ‘Aquí viven genocidas’ y otros trabajos.
(GAC, 2009:13-14)

En relación a esto el GAC declara también que en la medida en que esta participación se vivió como contradictoria con las prácticas del colectivo se dejó de
participar en instancias de este tipo:
...decidimos no asistir más a muestras. [Las convocatorias] siguieron llegando, las
rechazamos, y después no llegaron más. Nos tienen tildados. Mucha gente piensa que
no existimos más. Y tuvimos que bancar muchas críticas, discusiones, comentarios
de gente que no nos conoce y habla de nuestras contradicciones o problemas. Todo eso
incidió en nuestra decisión radical de no participar más. Hay gente en el grupo a la
que hace rato que no la afecta en lo más mínimo ese ámbito. Su vida pasa por otro
lado. Queremos pensarnos sí o sí fuera del ámbito artístico, no como una hipótesis,
sino instaladas allí realmente. A mí me podía seducir un poco la cuestión de viajar.
¡Viajar gratis es buenísimo! Pero termina no siendo gratis. […] Las cosas no pasan porque sí. Una cree que puede cagarse en ese mundo y aprovechar para viajar, pero no es
gratuito, algo nos pasa. (GAC, 2009:13).

La utilización del término recursos alude también a elementos y estrategias
que se despliegan a la hora de producir una intervención; y en ese sentido la
utilización de referencias cercanas a las comunidades con las que se trabaja. No
supone esto que las herramientas que utilizan para la construcción del discurso
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Figura 1 ∙ Fotografía del GAC, Carteles viales, Buenos
Aires,Argentina, (1998).
Figura 2 ∙ Fotografía del F3F. Ocupación del edificio
Prestes Maia, Sao Paulo, Brasil 2006
Figura 3 ∙ Fotografía del GAC, Afiche de la campaña
“Segurisimo”, Buenos Aires, Argentina, 2003
Figura 4 ∙ Fotografía del F3F. Detalle de billete sellado con
datos sobre racismo. São Paulo, Brasil, 2004
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carezcan de cierta complejidad sino que hacen presente la potencia que emerge
del subvertir los elementos del código para significar otra cosa: como los folletos publicitarios alterados que propone el GAC, que emulan el boletín de ofertas de un supermercado o la intervención sobre el billete (de reminiscencias
meirellianas) que propone el F3F a partir del cual se pone a circular un nuevo
mensaje en uso de una técnica popular (intervención de billetes, pero también
de muros y espacios públicos) (Figura 4, Cuadro 1).
Conclusión
Podemos concluir que tanto el GAC como el F3F, presentan dispositivos artísticos en los que lo político es un componente ineludible. Los elementos referidos a lo urbano y político son insumos imprescindibles en lo que también es
su militancia. El uso de los recursos va en concordancia con su idea de lucha
contra el sistema, al que consideran opresor, proponiendo modelos posibles de
ser apropiados y replicados por quienes comparten su prédica. Su vínculo con el
sistema de las artes está condicionado a la no contradicción con sus convicciones. Proponen un modelo artístico ético y comprometido con su tiempo y lugar.
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Resumo: Este artigo analisa uma série específica
da produção em desenho do artista Gil Vicente
( Brasil, 1958) intitulada “Inimigos Públicos”.
Trata-se de uma reflexão sobre o processo de
recepção da obra, quando o repertório imagético envolve a crença na imagem e toca limites
tênues entre arte, transgressão e crime, além de
política, arte pública e fracasso.
Palavras chave: desenho / simulacro / fracasso, arte pública / política.

Abstract: This paper surveys about the specific series

of drawings by Gil Vicente (Brazil, 1958) named
“Public Enemies”. It is a reflection about the process of reception of his work when it involves a relation of trust in the image, and the limits between
art, crime, transgression, political and public art.
Keywords: drawing / simulacrum / failure / political art / public art.

Introdução
Em que condições a imagem pode funcionar como um discurso fundamentalmente religioso entre aquele que produz a imagem e aquele que a vê? A escolha
de temas políticos ou panfletários, e a procura por novos espaços de exposição,
como as ruas de uma cidade, poderiam intensificar essa relação de crença na
imagem? E poderia o artista antecipar-se ao que o observador deva compreender em seu trabalho, lançando dúvidas sobre a capacidade transformadora e
política da arte? Fracassam os líderes mundiais, assim como fracassa o artista em diversas fases de seu trabalho, ou fracassa o crítico, na expectativa de
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antecipar-se ao observador e estabelecer o préjulgamento, assim como também fracassam os censores da obra? Este artigo tenta responder a estas perguntas analisando uma série específica do trabalho de Gil Vicente.
Nascido em Recife, no estado de Pernambuco, Brasil, Gil Vicente é desenhista e gravador. Em 2009, realizou uma intervenção pública com reproduções da
série Inimigos Públicos em Campina Grande, no estado da Paraíba. E participou
em seguida da Bienal de São Paulo de 2010 com os desenhos originais da mesma série, ocasião em que foi rotulada de “apologia ao crime” pela Ordem dos
Advogados do Brasil. Nela, o próprio artista aparece em autorretratos com arma
em punho, matando políticos e pessoas públicas como o ex-premier de Israel
Ariel Sharon, os ex-presidentes brasileiros Fernando Henrique Cardoso e Luiz
Inácio da Silva, o Lula, e a rainha Elizabeth II, da Inglaterra, entre outros líderes
mundiais. A série causou controvérsia e problemas com outros representantes da sociedade de São Paulo que também a consideraram apologia ao crime.
Como são obras que tratam de questões políticas e transgressoras, se situam no
limite da ilegalidade e nos levam a uma reflexão sobre a capacidade de separar
as coisas entre a arte, a realidade a e ficção.
A metodologia empregada neste artigo utiliza-se da dialética para trabalhar com duas abordagens possíveis da questão: a primeira, em forma de
parábola, busca em O Efeito Pigmailão, de Victor Stoichita (Stoichita, 2012)
questões sobre a criação de simulacros por parte do artista, onde a procura
pela mímese e a criação de um duplo ultrapassaria a percepção da realidade,
provocando uma confusão entre o criador e o receptor da mensagem contida
na obra ao tratar da questão do fracasso. E a segunda, utiliza Jacques Rancière
e sua obra O Espectador Emancipado (Rancière,2012), para aproximar arte e
política, no sentido de reconfiguração do mundo, da valorização da dimensão
estética da política e de nossos fracassos, além da procura por novos espaços
expositivos e de tratar da posição do observador.
1. O simulacro
A questão da autenticidade do acontecimento que inicia a história (o gerador
das imagens trabalhadas pelo artista) é explorado por Gil Vicente de forma
ambígua: um desejo oculto do artista, transformado em imagem, despertaria o
mesmo ato de fé e de incitamento à atitude por parte do observador? A função
eminentemente política da arte não seria aquela de subverter a ordem do que
é real e o que é ficção? O fracasso que motiva o crime é o fracasso das figuras
públicas ou é o fracasso do próprio artista?
E o artista teria o direito, com seu discurso e sua busca por espaços
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espositivos não tradicionais como as ruas, de direcionar e limitar a leitura de
sua obra apagando os limites entre realidade e ficção, ou de profanar (Agambem, 2007) instituições? Os desenhos da série Inimigos, de Vicente, são elaboradamente realistas. Poderíamos começar estabelecendo aqui a fábula do
artista como um Pigmalião, personagem do poeta romano Ovídio, que viveu
no início da era cristã, e que escreveu sobre o escultor que se apaixona pela estátua que criou. Vicente, tal qual o personagem de Ovídio, transformaria o seu
desejo, uma indignação com certos personagens da cena política que para ele
fracassaram, criando simulacros extremamente realistas no ato de extermínio.
E o artista, que torna-se o próprio autor do crime cujo motivo é o fracasso, não
estaria tratando do fracasso de suas próprias expectativas, tanto na concepção
e nos erros do processo de trabalho como na sua recepção?
Poderíamos justapor o discurso do artista, onde ele reforça sua posição política afirmando que a motivação de seu trabalho foi a eliminação dos desafetos
em destaque por seus fracassos: “Nesse caso quis uma mensagem explícita. Tomei o cuidado de fazer o desenho de forma realista. Não queria estilizações”.
(Vicente, 2009) E continua dizendo que a série surgiu devido a decepções e indignação com a política mundial: “...tive uma decepção muito grande com Lula.
Esse trabalho é fruto de minha indignação com a forma como esses caras conduzem o mundo”(Vicente, 2009). É interessante notar aqui a presença do elemento fracasso, tão comum ao campo da arte. O artista convive com o fracasso
em diversas fases de seu trabalho: fracassos de perspectiva e de planejamento
da obra, fracasso provindo do erro no processo. Pode-se dizer de modo geral
que o fracasso vem de espectativas não atingidas, e o ato de falhar apresenta-se
no discurso de Vicente de forma política como uma fábula crítica em relação a
um sistema. Inserido na sociedade onde o modelo é o sucesso a todo o custo,
o fracasso como crítica é incorporado ao processo do próprio artista. Tal qual
Pigmalião, o artista fracassa na mímese perfeita porque o resultado é apenas
um simulacro, um fantasma.
Ao utilizar-se de imagens miméticas, o objetivo do artista por certo não era o
de apologia ao ato criminoso. Ele também não pretendia que o observador imitasse sua posição. A questão arte e crime perfeito é permanende na história da
arte. Seu desejo, aquele que o movimentava por um ato de substituição, sublimava a violência do tiro com o gesto calculado do traço, do risco sobre o suporte do
desenho. A atitude artística sempre envolve algum risco, até mesmo o do fracasso. O gesto de Vicente é ousado porque externa a vontade de eliminar a idolatria,
tratando a personalidade política pelo viés iconoclasta, castigando-a pelo suposto fracasso. Utilizando-se de referências fotográficas, Vicente estaria, segundo
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Figura 1 ∙ Desenho da série Inimigos Públicos, Gil
Vicente, 2009, 130 x 180 cm. Foto Gil Vicente
Figura 2 ∙ Desenho da série Inimigos Públicos, Gil
Vicente, 2009, 180 x 130 cm. Foto Gil Vicente
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Marie-José Mondzain (Mondzain, 2000) alimentando-se do ícone como em um
processo de transubstanciação, transformando-o em pura reflexão sobre seu
próprio processo. Uma consagração não sacramental do sacrifício e do fracasso.
Ao optar pelo mimetismo fotográfico no desenho, o artista estaria, ainda na visão da fábula, trabalhando seus próprios fantasmas (de fracasso). Se esta atitude
for considerda transgressora ou perigosa, não é por culpa do artista, nem do público, mas de alguém que não tem conhecimento do processo de catarse que se
envolve o artista. Toda a forma de arte poderia ser transgressora ou perigosa, no
limite da capacidade de separação entre a fábula do artista e a realidade.
Apesar de realistas e miméticas, as imagens de Gil Vicente são extremamente teatrais. Há um exagero na encenação, que por si só as denunciariam
como falsas, principalmente se não fossem desenhos e sim apenas montagens
fotográficas. É o ponto que Michael Fried (Fried, 2008) trata quando afirma que
toda a arte existe para e em função do observador. A representação, a absorção dos personagens, o realismo dos fatos, primeiro impeliriam o observador
a ser absorvido pela obra de Vicente. Esta mesma imagem mostraria, em um
segundo tempo, o próprio artista absorto no ato criminoso. Nova dialética se
estabelece: se os gestos ou as imagens provocam uma absorção do espectador,
o desenho, e o autorretrato do autor o remeteriam para o exterior, para fora do
quadro. O ato de crer e não crer na imagem se sucederiam, como teatralidade e
antiteatralidade (Figuras 1, Figura 2).
Aprendemos no início a crer nas imagens, principalmente nas imagens fotográficas. Há essa relação de teísmo criada desde que a fotografia era considerada como um documento. Testemunho ocular da história, o fotojornalismo
reforçou essa tese . Mais recentemente, e principalmente com o advento da fotografia digital, a crença nas imagens passou a ser abalada pela possibilidade
de manipulação. Hoje, com o advento da imagem digital e do photoshop, nossa
reação passou a ser a de uma desconfiança perante a imagem. Entretanto, a escolha pela linguagem do desenho extremanente realista, quase que fotográfico,
talvez tenha ajudado a apagar essa tênue linha que separa a realidade da ficção,
pelo menos para a Ordem dos Advogados do Brasil. Tomando o lugar do observador, os censores fracassaram como representantes da sociedade ao mostrar
que não sabem separar arte e crime, e não possuem capacidade de abstração,
pois não conseguem realizar a leitura de uma obra sem o distanciamento crítico
necessário. Neste mesmo raciocínio, eles poderiam muito bem censurar Pigmalião, quem sabe por atentado au pudor ou atitude libidinosa com a estátua,
não sabendo distinguir entre o duplo- a obra que o escultor criou, e a mulher
que o criador imaginava e desejava.

44
Cunha, Eduardo Figueiredo Vieira da (2014) “Acreditar ou não na arte.”

2. A questão política
De outro lado, as atitudes de repúdio ao poder implícitas nos trabalhos públicos
de Vicente poderiam ser lidas como atitudes políticas no sentido de um desejo
do artista de devolver à arte algum tipo de função social que foi perdida. Uma
espécie de interpenetração entre formas de arte e formas de vida, e entre a estética e a política. O que poderia ser político na arte de Vicente? Na verdade,
não há uma definição única. Poderia ser aquela que implica no desejo, por parte
do artista, de expor uma injustiça ou de afirmar a necessidade de mudanças
profundas na sociedade. Ou poderia ser aquela do fracasso: as expectativas não
foram atingidas, assim como acontece no processo do artista. Falha-se, em diferentes fases do processo. Essa noção parte da suposição de que exista um único tipo de público, de observador, sobre o qual agiriam as intenções do artista.
Pode-se falhar até mesmo nestas expectativas de recepção.
No mundo de hoje não é possível fazermos previsões sobre as consequências que vão ter um trabalho artístico, o que certamente aconteceu com Vicente
quando concebeu sua série Inimigos Públicos. Isto porque o artista certamente
sabe que a arte não é apenas um meio de transmitir noções sobre a vida, mas
sim uma forma de vida ela mesma.
Me parece que o compromisso político de Vicente está baseado na investigação de um determinado aspecto da realidade em que ele está enquadrado,
para transformá-lo na tentativa da devolvê-lo à realidade sensível. Assim, a arte
não seria uma pedagogia ou explicação do mundo, mas uma transformação do
mundo sensível. O tema fracasso pode ultrapassar o sentido de temática para
transformar-se em uma estratégia incorporada ao seu próprio de trabalho.
Conclusão
Vicente não estaria interessado em “matar” os inimigos públicos para denunciar desigualdades, mas para trabalhar seus próprios fracassos, e tornar as pessoas sensíveis ao universo da arte, restituindo a força do pensamento crítico.
Seu objetivo talvez seja o de romper os espaços tradicionais da obra de arte, e
falar da cisão que existe entre a arte e a sociedade. Ao usar figuras reconhecíveis que, segundo o artista, fracassaram, ele estaria realizando um trabalho de
”desarquirização”(Rancière, 2012) no sentido de Jaques Rancière, utilizando-se
de figuras e espaços públicos não para antecipar-se ao que o observador deva
ver ou compreender em seus desenhos, mas para lançar dúvidas sobre a capacidade da arte e do artista de trabalhar suas possíveis falhas. Referir-se ao fracasso é falar sobre o hiato que existe entre intenção e realização, entre concepção e
recepção. Trata-se de promover a emancipação do observador. Podemos dizer
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que o observador é convidado a colaborar com sua liberdade e seus fracassos ao
trabalho de Vicente, abrindo seu significado.
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Resumen: Trabajo sobre las obras de Concha

Abstract: Article about the works of the spanish

Romeu, artista madrileña, para adentrarnos
en el estudio del tiempo en las mismas, entre el
tiempo olvidado y los instantes del tiempo revivido a partir de las fotografías huella y de las
manipulaciones que constituyen la esencia de
las obras, “Desvivirse”, libro de 50 imágenes de
mujeres y “Mi mundo” esfera de cien mujeres,
en las que los lenguajes del tiempo nos abren caminos de entendimiento de las piezas.
Palabras clave: tiempo-olvidado / tiemporevivido / huellas / instantes / narraciones.

artist Concha Romeu, in order to gain a closer
acquaintance of their study of time, the forgotten and the revived one, from the photographies
and the manipulations which constitute the essence of the works. “Desvivirse”, book with fifty
images of women and “Mi mundo”, a sphere
of one hundred women, where the languages of
time show us the way to understand the pieces.
Keywords: forgotten time / revived time / fingerprints / instants / narrations.

2. Encadenamientos de instantes y tiempo estético
Para el estudio constituyente de las obras, de su lenguaje, vemos de interés las
tesis de W. Benjamin parafraseando su texto de “Tesis de filosofía de la historia,
Angelus Novus”: “Las obras sólo son restos de una realidad. A partir de ellos
hay que rescatar la ‘verdad’ que se persigue…” nos parece que podría estar hablándonos de las obras de Concha, tanto del proceso constitutivo de la misma
como del proceso recreativo del espectador. También respecto a la verdad de
la obra, Benjamin se refiere a que su verdad es su propia existencia, para continuar aclarándonos, “…que al interiorizar los restos de la obra, su verdad, vivifica y convierte el tiempo pasado en tiempo estético.”
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1. A partir de las huellas del pasado
En la descripción de las dos obras, objeto de este trabajo, vemos que se realizan
en tiempos cercanos, participan de estrategias igualmente cercanas del proceso
de creación, en las dos se utilizan tela de algodón que ya tuvo su utilidad y por
tanto su historia y sobre ellas, las huellas de los rostros de mujeres anónimas,
fotografías antiguas en las que el tiempo de compilación de éstas, por la autora, excede con mucho el tiempo de constitución de las obras, adelantándose la
intuición del instante de su propio horizonte existencial: una nueva existencia
como obras.
Así en las piezas “Desvivirse”, libro de cincuenta imágenes de mujeres (Figura
1) y” Mi mundo” esfera, de cien imágenes de mujeres (Figura 2) realizadas en 2011
y 2013 respectivamente, la fotografía como etnología conformadora de imágenes
es desgarrada y enlazada como el hilo que teje Ariadne. En ambas, esta manipulación es articuladora del relato, pero se muestran diferentes en su organización en
el espacio, edifican, en el caso de Desvivirse con la planimetría de las hojas de un
libro que al abrirse las hojas se diluyen como un torrente de fragmentos de ojos,
bocas, pelo etc. para en Mi mundo, ir conformando una esfera en la que suman la
tensión de todos los retazos en una atracción centrifuga. Ateniéndonos a su descripción las obras se continúan y participan de una misma temática y poética.
Por tanto, su temática, el olvido de la vida de estas mujeres anónimas, se
trastoca en, de algo sin relevancia a ser el centro de atención de la autora en sus
obras, adquiriendo en este tránsito la evidencia de su valor. Temática recurrente, que se renueva por el específico tratamiento del lenguaje, sobre todo es su
aspecto temporal. Lo que se narra son instantes del pasado vivificados por el
compromiso de la autora que es capaz de hacer coincidir distintos tiempos en
las piezas, interiorizar las imágenes y arrojar posteriormente su empatía y solidaridad con estas mujeres con la mixtura de sus propias vivencias.
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Figura 1 ∙ Fotografía de la obra “Desvivirse”
de Concha Romeu. Libro de 22 × 120 × 2 cm.
Autor: Jesús Paniagua. Madrid, 2011
Figura 2 ∙ Fotografía de la obra “Mi mundo”
de Concha Romeu. Esfera de diámetro 20 cm.
Autor: Jesús Paniagua. Madrid, 2012.

3. Derivas del proceso creativo. Sintaxis de alegorías temporales
Las ciudades globales/ informacionales son “espacios de contemporaneidad” en el
sentido literal de una reunión de tiempos, puntos nodales de múltiples temporalidades
y son tambien mediadores primarios entre los lugares y los flujos, el registro espacial de
formas temporales que interactuan. (Osborne, 2010: 164-5)
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Observamos en que las fotografías — huellas del pasado actúan como bisagra
del mundo olvidado y el revivido, heterocronías. Desde la elección de los materiales, las sábanas sustratos de otras vidas ya están cargadas de tiempo, historia y
sentido, siendo el sustrato en el que se transfiere la fotografía para convertirse en
el módulo fotografía-huella a la que se suma la manipulación de la autora; las elige
para volver a proyectarles existencia, presencia, las amplia, y las trata hasta crear
la narración concreta, siendo distinta la manipulación inferida a cada una de ellas.
En “Desvivirse”, la tela rasgadas de cada una de las hojas del libro y dispuestas a la formación de un tejido donde la vida de las mujeres parecen fluir conjuntas, constituye una estrategia por la que se multiplican los aspectos significantes.
Pero a su vez, la propuesta hecha en forma de libro, que predispone a la lectura y
que queda en suspenso por el rompimiento del mismo, conforma una metáfora
de cambio de estatus, del tránsito de ser un libro a pasar a ser río de imágenes
fragmentadas que fluyen, refuerza el sentido de un aprehender esas vidas, sus
instantes como retazos de tiempo. Texto-rio-flujo se interconectan dando imágenes que buscan su legibilidad. Weigeil (1999: 183) a propósito de la memoria y la
escritura nos dice: “el pasado, el ya no ser, trabaja apasionadamente en las cosas”.
En “Mi mundo”, la estrategia de formar con las tiras de esas fotos, un ovillo, consigue imágenes desestructuradas y amalgamadas que ruedan de forma
conjunta. Vemos referencias claras en los comentarios de Mieke Bal (2006: 7)
a propósito de su ensayo sobre Louise Bourgeois, hablando sobre la tensión
de centralidad de la pieza Spider de 1977, “la narrativa es centrifuga; induce a
adentrarnos por caminos inexplorados, a desarrollar tramas que se alejan del
centro de atención”, en la obra que nos ocupa, cada rostro, cada mujer de las
100 fotografías de la pieza, conforman un ovillo de intersubjetividades, vinculadas por la fuerte conectividad estructural que crea una esfera densa y opaca
donde su nueva y fuerte existencia, deja, por un lado, traslucir las diferentes
presencias y por otro las oculta en la superposición que le infiere. La referencialidad de la obra de Concha con la de Bourgeois es grande, esencialmente no
narran biografías sino talantes y formas de habitar en el espacio y tiempo. En
cambio, si observamos distintas concepciones en el tamaño de sus piezas.
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En estas cuidadas obras se observa el talante del paseante, del recorredor
de tiempos e imágenes que distraídamente va a acoplando los itinerarios que
muestran obsesiones y pensamientos prendidos en los vericuetos del camino
que salen al encuentro del hábito de la actividad. Conocimiento inconsciente
del camino- proceso creativo, andado y desandado tantas veces y del que quedan
instantes como los de la producción de estas piezas y su vivificación poética.
Sobre la fenomenología del instante, Bachelard nos llega a decir que “el instante es el rasgo verdaderamente específico del tiempo”, para continuar haciéndose la pregunta: “¿Y cómo no ver luego que la vida es lo discontinuo de los actos?”
Esta intuición que Roupnel nos presenta en términos particularmente claros:
Se ha llegado a decir que la duración era la vida. Sin duda; pero cuando menos es
preciso situar la vida dentro del marco de lo discontinuo que la contiene y en la
forma acometedora que la manifiesta. Ya no es esa fluida continuidad de fenómenos
orgánicos que corrían unos en otros confundiéndose en la unidad funcional. Como
extraño lugar de recuerdos materiales, el ser no es de suyo sino un hábito. Lo que el
ser puede tener de permanente es la expresión, no de una causa inmóvil y constante,
sino una yuxtaposición de resultados fugaces e incesantes, cada uno de los cuales
tiene su base solitaria y cuya ligadura, que es sólo un hábito compone a un individuo.
(Bachelard, 1932-2000: 21)

Claro está que el individuo como las obras que genera comparten un mismo espacio y tiempo. Enlaza con Bachelard y con las obras analizadas, Castells,
cuyo espacio de las mismas, las obras, conforman instantes de “tiempo cristalizado”, este último término acuñado por él, y citado por Osborne “…en el análisis de Castells, el espacio es tiempo cristalizado o el soporte material del tiempo
que comparte prácticas sociales” (Osborne, 2010: 165)
Así como a veces, sentimos que una imagen tiene un aire familiar aún cuando se nos presenta como nueva, creemos que los tiempos que conforman nuevas narraciones nos abocan a conocer los ecos del pasado, instantes intuidos
y es precisamente con estas obras de Concha en donde observamos múltiples
fenómenos que tiene que ver con las formas temporales, creando sintaxis temporales como ejes de los lenguajes de estas piezas.
Conclusión
[...] me parece evidente que la imagen no está en presente. [...] La imagen misma es
un conjunto de relaciones de tiempo del que el presente no hace más que derivar, ya
sea como un común múltiple o como el divisor más pequeño. Las relaciones de tiempo

Las palabras de Deleuze son muy apropiadas para cerrar la reflexiones vertidas sobre “Desvivirse” y “Mi mundo” de Concha Romeu en las que aunque
centrándonos mas en sus componentes temporales, hemos observado y constatado los vínculos ineludibles con el resto de elemento genéticos que conforman
sus imágenes
Resaltamos que, intersubjetividad, formas de conectividad, son también
hilos conductores de las obras y también en ambas, crean un sentido de copertenencia y empatía en la que la autora está también comprometida son otros
aspectos que devienen de los ejes temporales de las dos piezas.
Queremos hacer más visible que lenguajes del arte culto, como podría ser el
tratamiento de estas dos obras que presentamos, basadas sobre todo en el juego
de temporalidades puedan confluir, ser centro y parte de un arte reivindicativo.
Concluimos que en estas obras, lejos de quedarse en un arte ensimismado,
abstraído o fuera de lo social, hemos encontrado que es por su propia presencia
y constitución que tienen esa doble significancia del ámbito individual y colectivo, enriqueciendo la contemplación con la llamada de atención que reivindica
su existencia. En ambos casos se muestra la función de empatía y heterocronía
como nexo del sentido.
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nunca se ven en la percepción ordinaria, pero se ven en la imagen, desde el momento
que es creadora. Vuelve sensibles, visibles, las relaciones de tiempo irreductibles al
presente (Deleuze, 2003: 134)
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Resumo: El presente artículo aborda la producción más reciente de la artista argentina
Liliana Porter, una instalación en la que articula y resignifica buena parte de su obra anterior. El trabajo forma parte del Proyecto de
Beca de Posgrado de la UNLP, “La instalación
como dispositivo escénico y el nuevo rol del
espectador”, dirigido por la Lic. Silvia García.
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Abstract: The article refers to the most recently work of the Argentinian artist Liliana
Porter, an art installation that frames and
redefines lots of her earlier works. This paper is part of the Graduate Fellowship Project of to the National University of La Plata, entitled “Installation and scenic device
and thenew roleof theviewer”, led byMs. SilviaGarcia.
Keywords: installation art / relocation / scenic
device / object / viewer.

Introducción
Boris Groys afirma que el arte contemporáneo se organiza a partir de una compleja trama de dislocaciones y relocalizaciones. De allí que la característica

1. Construcción, destrucción y reconstrucción de un mundo.
Con una extensa trayectoria vinculada al grabado experimental, desde los años
90 la obra de Liliana Porter se ha ido poblando de una infinita variedad de objetos y personajes minúsculos que selecciona meticulosamente en ferias y mercados de pulgas, a los que hace convivir con utensillos y enseres domésticos de
usos muy diversos, particularmente de las décadas del 40 al 60 (platos, lámparas, saleros y floreros, entre otros). Objetos seriados, pero singularizados por
un cuidadoso proceso de selección, ideológica y poética, con los que la artista
construye un auténtico microcosmos: su “teatro inanimado del mundo” (Speranza: 2012, 190).
Esta modalidad de trabajo — basada en la selección de cosas pre existentes
que se resignifican cada vez a través de nuevas relaciones y diálogos — remite
a la idea de instalación como concatenación de opciones, como lógica de inclusiones y exclusiones, cuya materia es el espacio mismo (Groys, 2008: 6). Y
constituye el verdadero germen de obras como “El hombre con el hacha...”, una
instalación que es, curiosamente, a la vez mínima y de grandes dimensiones, y
que evoca todos los trabajos previos de la artista, casi a modo de retrospectiva.
Josu Larrañaga (2001) sostiene que el artista instalador proyecta y concreta
estructuras tridimensionales, trastos y decorados para construir un espacio privilegiado, para crear un mundo al servicio de una propuesta artística (Larrañaga,
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distintiva de sus obras dependa más de su inclusión en un determinado contexto, de su inscripción topológica, que de unas particulares características formales (Groys, 2008: 4). Un caso paradigmático lo constituyen las instalaciones,
prácticas que posibilitan la producción de una obra original a partir de una copia, al extraer objetos — habitualmente seriados — del devenir anónimo de la
circulación cotidiana, y resituarlos en un espacio diferenciado, que los carga de
sentido y les asigna estatuto artístico.
Claro que la posibilidad de estos objetos de cargarse de significados y revelarse es transitoria: permanece sólo mientras converjan e interactúen en unas
coordenadas de espacio y tiempo particulares, conformando una totalidad significativa, “un espacio finito y cerrado de presencia”, por naturaleza aurático,
que hace explícitas sus condiciones de verdad (Groys, 2008: 9).
Esta perspectiva resulta de interés para analizar la producción más reciente
de la artista argentina Liliana Porter, “El hombre con el hacha y otras situaciones
breves” (Figura 1), que presentó en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) entre septiembre de 2013 y febrero de 2014.
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Figura 1 ∙ El hombre con el hacha y otras
situaciones breves, de Liliana Porter — 2013.
Vista parcial de la instalación en el Museo
de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
Fotografía propia

El teatro implica una “realización”, un hacer-rehacer, un contruir-reconstruir una
realidad propia con mucho de intención demiúrgica o taumatúrgica. Hay como una
pretensión del hombre de simular y competir, con su fábrica escénica, aquella obra
primordial de que nos habla el Génesis. Y no debe escandalizar a nadie tal pretensión,
si ella se nutre en la genuinidad que mora en toda auténtica obra de arte (Breyer,
2005: 46)

No es casual, entonces, que suela recurrirse a categorías propias de la práctica
teatral — tales como puesta en escena, personajes, teatralidad, entre otras — para
hablar de la obra de Porter, puesto que en ella se evidecia esa misma intencionalidad demiúrgica. Allí, en la sala 3 del Malba de la ciudad de Buenos Aires, sobre un
conjunto de cinco tarimas planas y contiguas, la artista despliega la puesta en escena de su universo mínimo. Fragmentos de un vocabulario personal, tan conocido como renovado: juguetes, adornos, souvenires y un sinnúmero de objetos provenientes de la cultura de masas que conviven en un tiempo no lineal, y cuya carga
simbólica será, según el caso, neutralizada, potenciada o contrariada por la artista:
Las piezas, adornos, juguetes y objetos incluidos en sus obras (citados, apropiados, recobrados o rescatados) pasan a formar parte de una nueva situación de laboratorio en
la que se las vuelve a nombrar, se les da una personalidad y un protagonismo distintos
del que traían de origen; se les organiza un nuevo, módico, contexto, para generar el
efecto de mundo autónomo (Lebenglik, 2013).

“El hombre con el hacha y otras situaciones breves” es una instalación compleja, con varios niveles de significación. Una primera mirada nos introduce en
un espacio blanco y pulcro, el espacio de los silencios de Porter. Y una vez allí
percibimos un caos de destrucción y construcción: fragmentos y escombros en
escala mínima, conviviendo con escenas de trabajo y producción.
La narrativa central es la del hombre con el hacha que da título a la obra (Figura 2): un hombrecito de apenas 5 cm que parece estar destruyéndolo todo:
desde personajes y animales en miniatura hasta vajilla, muebles y un piano en
escala real. La artista explica que el hombre simboliza el tiempo, que todo lo
destruye, que nada perdona (Battistozzi, 2013). En torno y también dentro de
ese relato general se desarrollan una multiplicidad de otros pequeños relatos o
escenas breves, que el espectador debe ir descubriendo.
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2001: 60). Y en esa pretensión parece coincidir con el hacedor teatral, respecto
de quien Gastón Breyer señala:
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Si entre los fragmentos y escombros (en miniatura) aparecen unas flores, habrá allí
alguien que riega. Si siguiendo la trama nace un camino, habrá un caminante; y si hay
un ovillo o un tejido, también será como resultado de acciones “laborales” de alguno
que desenreda y de otra que teje. (Lebenglik , 2013)

Tal vez el gran tema de la obra sea el trabajo: trabajo hecho o por hacer. Los
personajes parecen apartarse de lo que sucede a su alrededor y se sumergen en
tareas que exceden sus posibilidades (Figura 3). Tareas titánicas, labores improbables que se transforman en hazaña.
Aunque la escala remite a lo frágil, las situaciones ingenuas conviven con las
históricas y dramáticas, enlazando la memoria personal con la colectiva. Hasta
puede pensarse la obra como una posible cronología que triangula el derrumbe
del siglo XIX (representado por el piano de cola caído) que derrama los íconos
del siglo XX, en el siguiente: la cultura letrada, el ratón Mickey, la Coca-Cola, el
comunismo, el Che, entre otros. (Isola, 2013) (Figura 4)
…el martillo y la hoz (un martillo de juguete), un Mickey Mouse de vidrio, un santo
venezolano decapitado, el Che… La cabecita de un viejo Charlie Brown de madera (…)
ciervitos de porcelana, un pollito desplumado y el ratón Mickey de murano –hecho pedazos–, conviven con soldados nazis apuntando con escopetas (de unos 3 centímetros),
la mujer dorada regando platos estallados y el auto de los Kennedy en versión “micro”,
con todos adentro (Pérez Bergliaffa, 2013)

Pero Porter parece más bien atentar contra la linealidad del tiempo histórico
para instaurar una cronología que le es propia: un momento detenido en que
esa multilpicidad de instantes se vuelve presente.

2. Una experiencia descentrada
Dentro de las múltiples acepciones que ofrece el diccionario sobre la palabra
“cosa”, una la define como “objeto inanimado, por oposición a ser viviente”.
De este modo, el objeto queda definido por oposición al sujeto, a la conciencia
de un observador. Idéntico protagonismo adquiere el público en la instalación,
donde la conjunción de elementos en un todo articulado activa y redefine el espacio, en función de la experiencia física, subjetiva y temporal del sujeto (Sánchez Argilés, 2009: 19). En lugar de representar, las instalaciones presentan objetos y los exponen para ser experimentados, razón por la cual el espectador se
constituye en epicentro y verdadero articulador de la obra (Larrañaga, 2001: 31).
Por eso resulta ineludible intentar una reflexión acerca del tipo de experiencia
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Figura 2 ∙ El hombre con el hacha y otras situaciones breves, de
Liliana Porter — 2013. Detalle de la instalación en el Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires. Fotografía cortesía MALBA.
Figura 3 ∙ El hombre con el hacha y otras situaciones breves, de
Liliana Porter — 2013. Detalle de la instalación en el Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires. Fotografía propia
Figura 4 ∙ El hombre con el hacha y otras situaciones breves, de
Liliana Porter — 2013. Detalle de la instalación en el Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires. Fotografía cortesía MALBA.
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que “El hombre con el hacha...” supone y el tipo de espectador que construye.
La naturaleza objetual que caracteriza el universo de Liliana Porter propone actualizar la conciencia de esa relación fluctuante que relaciona al sujeto y
al objeto. En producciones anteriores, sus personajes protagonizaban escenas
filmadas y editadas; ahora en cambio conquistan el espacio real, tomando al
público — que circula a una distancia mínima — como parte del elenco: incluso
le otorga la posibilidad de introducirse en el micromundo de la obra, mediante
fragmentos de espejos convenientemente dispuestos.
Como en las instalaciones inmersivas, también aparece aquí negada la
posibilidad de un espectador ideal, y propuesto, en cambio, un número indeterminado de puntos de vista, todos ellos tangenciales o relativos. Pero no se
trata exactamente de la posibilidad de adentrarse físicamente en el espacio de
la obra, puesto que ésta parecería, al menos en principio, inscribirse en la categoría de instalación escultórica. Pero el surgimiento de una dimensión narrativa no lineal requiere un compromiso activo del espectador para conectar las
partes, en un proceso que Graham Coulter-Smith denomina de recombinación.
En las instalaciones no lineales, se presentan al espectador-lector unos fragmentos
para que los recombine, pero sin ninguna presunción previa de la manera” correcta”
de hacerlo […] el objetivo principal […] debería ser el de fomentar un compromiso
creativo y crítico-reflexivo por parte del espectador. (Coulter-Smith, 2006: 36)

De este modo el público puede verse involucrado en el juego narrativo, pero
conservando la capacidad de adoptar una distancia crítica (Coulter-Smith,
2006: 43). Por otra parte, la articulación de una diversidad de escalas, y en particular la asimétrica relación entre la obra y la escala humana, da lugar a una
experiencia descentrada y singular. Podemos decir que Porter crea para su universo mínimo un espectador omnisciente, con la capacidad verlo todo, de saberlo todo. Comprometido en su memoria emotiva, y a la vez permanentemente convocado a distanciarse para reflexionar acerca de la propia cultura, acerca
de la historia propia y compartida.
Las múltiples procedencias de los objetos aquí reunidos, con sus respectivas
temporalidades y planos de representación, conforman esta nueva obra, en la
que la artista condensa en una única gran escena, el producto del trabajo realizado y/o por realizar durante toda una vida. Por eso “El hombre con el hacha...”
presenta la singularidad de poder ser considerada simultáneamente retrospectiva y prospectiva de la obra de Porter, porque tanto reúne su obra anterior
como la recrea, resignifica y proyecta a futuro.
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Resumo: Esta comunicação abordará dois projetos do artista angolano Kiluanji Kia Henda intitulados respetivamente Balumuka (Ambush) e
O.R.G.A.S.M. — Organization of African States
for Mellowness — ambos de 2011. Nestes o autor
propõe um desafio aos discursos dominantes
acerca da história ou da filantropia ocidental em
África, expondo simultaneamente as linhas que
ligam as realidades locais e globais.
Palavras chave: Fotografia / Angola / História
/ Ironia / pós-colonialidade.

Abstract: This communication proposes an
approach of two projects developed by the
Angolan artist Kiluanji Kia Henda, entitled, respectively , Balumuka (Ambush)
and O.R.G.A.S.M. — Organization of African States is Mellowness — both of 2011
In these the author suggests a challenge to dominant discourses about history or Western philanthropy in Africa, while exposing the lines
that connect local and global realities.
Keywords: Photography / Angola / History /
Irony / post-coloniality.

1. Percurso
Autodidata, Kiluanji Kia Henda (n. Luanda,1979), pertence a uma geração de
artistas nascidos após a independência de Angola e conheceram o período de
guerra civil que se prolongou até 2001.

Cresci num período experimental de um país tão jovem quanto eu, onde sempre houve,
aparte as opções politicas, uma grande e permeável liberdade cultural e até religiosa. Por
isso acho que temos uma identidade bastante contaminada pelo que nos chega através
dos portos e dos aeroportos, e agora via internet e satélite (Kia Henda, 2011: 17).

2. Local /Global
A reflexão em torno da complexidade inerente a realidades globalizadas é desenvolvida numa espécie de duplo écran, de escalas opostas, onde a dimensão
local se entrecruza com a dimensão global. Neste caso, tomando como ponto
de partida as realidades em Angola, estabelece um alargamento à escala globalizada, detetando pontos de ligação e convergências com outras realidades que
transposta para um conjunto de projetos onde as imagens perfazem narrativas
mais abrangentes e entrecruzam ficção, utopia e memória histórica, recorrendo
a um discurso por vezes, repleto de ironia e humor. Mobilizando processos de
deslocação, apropriação do espaço público e desconstrução, propõe assim uma
série aproximações estéticas a questões fulcrais como identidade, geopolítica,
memória histórica ou as perceções e representações de uma “pós-colonialidade”
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Ao longo da última década tem desenvolvido uma atividade artística no
âmbito da fotografia, do vídeo ou da performance — com algumas incursões
na música e teatro — onde se destaca um trânsito internacional, materializado
na participação em inúmeras exposições como as bienais de S. Paulo (2010) e
Veneza (2007) a Trienal de Guangzhou (2008), mas igualmente em inúmeras
residências artísticas, designadamente em Lisboa, (na Galeria ZDB) na cidade
do Cabo (espaço Blank Projects), Guangzhou, Veneza, (Fondazione de di Venezia) ou Paris.
Esta circulação internacional que possibilita ao artista o contacto com outras realidades estéticas, culturais e vivenciais, assume contornos mais elaborados no âmbito dos processos de criação se considerarmos a experiência pessoal
vivida em Angola, um país que fez o seu caminho enquanto Estado independente, no contexto de um conflito interno, alimentado pela Guerra Fria (constituindo-se, de resto, como um dos pontos quentes do conflito entre potências
Ocidentais e de Leste), mas igualmente marcado quer pela diversidade cultural
interna quer pelos fluxos vindos do exterior, quer pela própria refundação política e cultural que emerge com a independência nacional.
Kiluanji Kia Henda lembra precisamente essa permeabilidade cultural que,
não obstante todas as contingências, acaba por impregnar a construção de uma
identidade caldeada nessa diversidade. Nas suas palavras:
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que envolve não apenas os territórios historicamente colonizados como as atuais sociedades ocidentais.
A autorreferencialidade (entendida em termos simultaneamente pessoais,
históricos/nacionais) assume-se como substrato conceptual sobre o qual assentam um conjunto de abordagens em torno das representações identitárias, nas
quais a permeabilidade das imagens denuncia os traços de uma ligação a outros
contextos de produção/circulação transnacionais, assumindo, assim, uma dimensão simultaneamente individual, local e global.
Assume-se igualmente como uma forma de autorreflexão e consciência
histórica com a qual estabelece, não raras vezes, um jogo de duplicidade e de
inversão que mobiliza tensões históricas, sociais, políticas, estéticas etc. Daqui
resulta a criação de imagens que, na sua estrutura discursiva, incorporam a ironia de forma a produzir um curto-circuito com um diálogo crítico exterior.
Neste sentido, assuntos como o petróleo, os diamantes ou o nuclear, são
abordados ao longo de projetos como Blood Business Corporation (2007), Lunda
in the Sky With Diamonds (2007), Expired Trading Products e Nuclear Garden of
Mr. Young (2008), patenteando esse propósito do artista em sugerir ou evidenciar através da imagem fotográfica a teia de “interesses desmedidos” (Kia Henda, 2011:13) que, não olhando a meios — diminuídos à insignificância de danos
colaterais — e convocando uma escala global, impregnam as vivências, reduzidas, por vezes a uma escala nacional/local/individual.
Por outro lado, há a clara consciência de que os processos de trabalho e motivações que suportam o desenvolvimento da obra artística, não deixam de partir de uma situação (espacial e temporal) do individuo-artista, que, em última
análise se insinua, direta ou indiretamente na discursividade das imagens —
convocando questões de ordem política, ética, estética.
Na verdade, a bitola pessoal através da qual dinâmicas mais alargadas são
filtradas e traduzidas, constitui-se como um dos pontos-chave na obra de Kiluanji Kia Henda que elege Angola como “epicentro” da sua obra. Um dos exemplos que o autor refere é a guerra civil que deflagrou no país após a independência nacional, incrementada pela Guerra Fria durante quase três décadas e onde
a escala local reflete as dinâmicas de um disputa globalizada.
Sempre tive um sentimento de ter vivido as consequências diretas da globalização das
guerras. Desde miúdo aprendi que em Angola éramos parte ou vítimas de uma grande
estratégia internacional, que o que acontecia não era só movido pela nossa vontade.
(Kia Henda, 2011:15)
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Figura 1 ∙ Kiluanji Kia Henda. Big Bang
(Huambo), 2009. 86,5 × 130 cm 86,5 × 130 cm
Figura 2 ∙ Kiluanji Kia Henda. Balas e Satélites
(Huambo), 2009. 86,5 × 130 cm 86,5 × 130 cm
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A intercessão entre vários domínios, quer de ordem histórica, geopolítica ou
individual não deixa de ser evocada em obras como Big Bang (Huambo) e Balas
e Satélites (Huambo), ambas de 2009 (Figura 1 e Figura 2).
Ambas são fotografias de paredes da cidade de Huambo, repletas de sinais
de balas. No primeiro caso, uma cratera provocada por um projétil encontra-se
no centro da imagem sendo rodeada pelos vestígios da dispersão dos estilhaços provocados pelo rebentamento. A imagem, que parte de uma referência à
destruição provocada pela guerra oscila entre uma dimensão da literalidade e
da metáfora para a qual contribui decididamente o título irónico atribuído pelo
autor — que pode reenviar para um sentido inverso, o da criação.
Na segunda imagem, Balas e Satélites, as marcas visíveis do conflito são remetidas para uma temporalidade pretérita pelo confronto com duas antenas de
satélite que denunciam a ocupação daquele local; apresentam-se, de certa forma, como sinais otimistas de presença humana e como elementos físicos que
anunciam um futuro possível, apesar da destruição causada pela guerra.
A estes dois exemplos poderemos acrescentar um terceiro, Comboio para a
Terra do Nunca (Bengo, 2010), onde um comboio enferrujado permanece imóvel.
Aqui a alusão, irónica, à história de J.M. Barrie, acrescenta uma vez mais uma dimensão dupla à imagem. Ao aludir, de certa forma, à juventude do país e à utopia de
uma refundação social e política, inverte o que é realmente mostrado na fotografia.
Esta surge, como uma metáfora dos impasses da própria história nacional,
num processo de transição que, de colónia portuguesa, tenta constituir-se enquanto Estado socialista e, posteriormente ao fim da guerra civil, como país
integrado num contexto regional e global. Integra, em certa medida uma preocupação do autor em perceber as dinâmicas que perfazem a textura da história
do país e do continente africano, designadamente a “capacidade de escrever e
conhecer a sua própria história, e a capacidade de projetar o seu próprio futuro”
(Kia Henda, 2011: 17).
3. Narrativas
A interferência do domínio global no território local, entendida a um nível geográfico, estende-se igualmente a uma dimensão temporal onde as ondas de choque
da Guerra Fria ou do colonialismo se fazem sentir muito além dos limites cronológicos fixados pela história. Kiluanji Kia Henda questiona, igualmente, a dialética
entre a realidade e as suas representações, onde os símbolos de poder, ou melhor,
a sua substituição, não é acompanhada de uma modificação ao nível das mentalidades, resultando daqui uma clivagem entre os discursos — e a sua dimensão
simbólica sobretudo — e as práticas (sociais, políticas, comportamentais, etc.)
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Figura 3 ∙ Kiluanji Kia Henda. Balumuka (Ambush) 2011/série.
Figura 4 ∙ Kiluanji Kia Henda. Balumuka (Ambush) 2011/série.
Figura 5 ∙ Kiluanji Kia Henda. Balumuka (Ambush) 2011/ série.

Pereira, Teresa Isabel Matos (2014) “Kiluanji Kia Henda: Ficção, Ironia, Desconstrução.”

66

Na perspetiva do artista,
O processo de descolonização mental vai muito para além do ato politico de içar
bandeiras, de realizar desfiles na praça pública e de promover discursos. Por isso acho
que é muito cedo falar-se de pós-colonialismo, […] As independências em África são
marcos históricos recentes, e as estratégias de dominação e neocolonização não são,
infelizmente, um assunto do passado (Kia Henda, 2011: 17)

A refundação da narrativa histórica constitui-se como uma plataforma onde
se desenvolve o projeto Homem Novo (2011-2012) no âmbito do qual realiza a
série fotográfica Balumuka (Ambush) (Figuras 3, Figura 4, Figura 5). Esta materializa uma incursão do artista no Forte de S. Miguel em Luanda onde estão
depositadas estátuas do período colonial que se encontravam em locais público
e peças de armamento utilizado durante a guerra civil.
Estátuas de figuras como Paulo Dias de Novaes, D. Afonso Henriques, Luís
Vaz de Camões ou a Rainha Nzinga Mbandi estão ali depositados a aguardar
uma solução, em “trânsito” (Souza, 34). Apenas a estátua em bronze da Rainha
Nzinga possui um destino certo, retomar ao local na praça Kinaxixi de onde foi
retirada devido a obras.
Os restantes (ex)monumentos foram retirados do seu pedestal e, tal como
Kia Henda refere ironicamente numa conferência na Tate Modern, “são como
cidadãos aos quais os vistos expiraram e não sabem o que fazer com eles… tendo de retornar ao local de origem” (Kia Henda, 2010).
Na verdade, a independência nacional foi acompanhada da necessidade de
construir uma narrativa histórica que extirpasse o discurso colonial, instaurasse uma nova ordem, e assistisse ao nacimento do Homem Novo, celebrado no
hino nacional de Angola. Esta fundação de uma nova ordem social, política e
discursiva é acompanhada por uma abolição dos símbolos do anterior regime,
remetendo-os para uma invisibilidade pública.
Antes de mais, as imagens registadas por Kiluanji Kia Henda não deixam
de aludir à situação paradigmática da arte pública, monumental, no que toca
às suas funções de simbolização do poder político. Na verdade estas estátuas,
em pedra ou bronze, de figuras heroicizadas pelo regime do Estado Novo, participam de uma narrativa histórica que legitimou, simbolicamente, o sistema
colonial, e que, por isso, importava evocar continuamente, através da sua colocação no espaço público dos territórios colonizados. O seu desmantelamento em primeiro lugar, e o afastamento da esfera pública com uma consequente
invisibilidade, procura rasurar precisamente, a narrativa da qual participaram.

67
Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 60-69.

Figura 6 ∙ O.R.G.A.S.M. — Organization
of African States for Mellowness, 2011
Figura 7 ∙ O.R.G.A.S.M. — Organization
of African States for Mellowness, 2011
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Em segundo lugar, algumas destas peças escultóricas e inscrições encontram-se desmontadas, tal como vieram da metrópole para a colónia, ou seja,
quase voltaram ao seu ponto inicial, através de um processo de elisão pública da
sua presença, e fragmentação nas suas componentes iniciais.
Por outro lado, as esculturas coexistem, lado a lado, com peças de armamento militar de fabrico soviético, que remetem para o período de guerra civil. Esta justaposição permite estabelecer um diálogo simbólico entre as várias
temporalidades estratificadas que integram a história de Angola, subentendendo as diferentes narrativas, delineadas a partir de alguns dos seus símbolos de
poder — o poder discursivo e o poder militar.
4. Duplos negativos
O projeto O.R.G.A.S.M. — Organization of African States for Mellowness (Organização dos Povos Africanos para a Tranquilidade) baseia-se na obra Dead Aid da zambiana Dambysa Moyo que desmonta um dos mitos das últimas décadas: de que a
ajuda humanitária prestada pelos países ricos do ocidente contribuiu para a melhoria das condições de vida em África. Na verdade, a autora denuncia a ação perversa
das organizações humanitárias ocidentais em África resultando numa perpetuação dos problemas nos seus contextos de atuação, por contraste com os países que
recusaram essa ajuda e melhoraram os seus níveis de desenvolvimento.
O.R.G.A.S.M. trata-se, assim, na criação de uma ONG (Organização Não
Governamental) africana que se dedicará à filantropia no ocidente, sendo que a
obra consiste numa instalação onde, numa parede com duas faces se encontra,
de um lado, a bandeira da organização (que lembra a da União Europeia mas na
qual o circulo formado por 12 estrelas amarelas tem, ao centro o mapa de África)
e no outro, um vídeo que publicita os seus desígnios (Figura 6 e Figura 7).
No vídeo de 8 minutos — baseado no cinema de pornomiséria colombiano da década de 70 — assistimos ao desfilar de episódios de violência na capital francesa — a
primeira beneficiada da ONG — de um sem-abrigo que se refugia junto a uma agência de viagens e de uma figura que se passeia pelas ruas supostamente o “rosto” da
organização), acompanhadas de uma voz-off que repete a urgência em salvar Paris.
Nesta obra é desmontado, de forma irónica, o discurso paternalista do ocidente emblemático das organizações não-governamentais que operam em
África, através da sua inversão, provocando, nas suas palavras, um “efeito-espelho” — que, ironia à parte, não deixa de assumir contornos de realidade.
O sentido “ficcional” do projeto entra numa rota de colisão com as práticas
desenvolvidas nos contextos africanos e expõe a continuidade num processo
que, iniciado com a implantação dos sistemas coloniais será, no pós-guerra, tra-

Nota Final
Através destes projetos Kiluanji Kia Henda propõe-nos um olhar sobre a História, filtrado por uma perceção individual, diríamos, vivencial, dos acontecimentos, espaços e tempos. Mais do que a reconstituição da narrativa histórica
através dos seus fragmentos e/ou símbolos, o autor confronta-nos com um conjunto de registos fotográficos e fílmicos onde a ficção e a ironia denunciam realidades que estão muito além da imaginação e interrogam os discursos dominantes, expondo simultaneamente as linhas que ligam as realidades locais e globais.
Em Balumuka (Ambush) e O.R.G.A.S.M. Kia Henda estabelece um plano de
simetria que atua em múltiplas vertentes. No primeiro caso as imagens dos despojos do tempo colonial no Forte de S. Miguel, são simétricas das imagens dos
despojos do período da Guerra Fria e sobretudo, dos plintos vazios que pontuam alguns dos espaços públicos da cidade de Luanda — que se tornariam palco
da série Redefining the Power de 2012. No segundo caso, constitui-se como espelho que reflete um duplo negativo da imagem que o ocidente forjou acerca de si
próprio, desfazendo, em ambos os casos um conjunto de mitos que pontuam os
discursos da “pós-colonialidade”.
Por fim, o percurso desenvolvido por Kiluanji Kia Henda não deixa, não deixa de sugerir um conjunto de abordagens críticas em torno das ligações residuais entre passado e presente, discutir e reequacionar as ligações entre artes
visuais, representações sociais/culturais, estética, identidade, poder, local/nacional e global, história/memória/biografia/ pós-memória.
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vestido com as roupagens da caridade e que não deixa de ser responsável pela
inferiorização dos africanos e a manutenção das fragilidades a vários níveis.
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Resumen: El siguiente artículo se propone indagar en la obra Selknam (yo/el otro), del
argentino Juan Carlos Romero, haciendo especial hincapié en la participación del cuerpo
del artista como dispositivo de enunciación.
Entendiendo, en este sentido, que dicha producción plástica entreteje de manera dialógica los conceptos de presente- pasado, presencia-ausencia, cuerpo biológico-cuerpo social.
Palavras chave: cuerpo / imagen / medio /
presencia / ausencia.

Abstract: The following article aims to look into

the work Selknam (self / other), a photoperformance made by the Argentinian artist Juan
Carlos Romero, with particular emphasis on
the participation of the body’s artist as a device of enunciation. We understand, in this
sense, that the plastic production dialogically
intertwined concepts such as present-past,
presence-absence, biologicalbody-socialbody.
Keywords: body / image / medium / presence
/ absence.

...un tipo de interpretación que siguiendo a Paul Ricoeur podemos denominar
interpretación simbólica. El símbolo, en la acepción que le da Ricoeur, se define como
un signo multívoco o mas precisamente equívoco. De modo tal que muestra ocultando.
(Ynoub, 2012: 2 ).

Intentaremos de este modo comprender las posibilidades que el cuerpo como
medio de la imagen plástica, pone en funcionamiento en esta obra conceptual.
1. La obra y sus referentes
Presentada como una serie de impresos digitales de gran formato (90 × 60 cm)
Selknam (yo / el otro) se constituye como un conjunto de fotografías de estudio
que Juan Carlos Romero protagoniza como personaje principal . Realizadas en
2010, cada una de las tomas, presenta al artista con su cuerpo semidesnudo e
íntegramente pintado. Con formas simples (puntos, líneas, planos) y grandes
superficies de color, su cuerpo es reconfigurado como una nueva totalidad. Las
fotografías varían entre planos generales, en los que se puede visualizar el cuerpo completo de frente (Figura 1) o tres cuartos perfil (Figura 2).
A los anteriores se agregan también planos cortos de los mismos ángulos
donde prima el rostro y el torso hasta la cintura (plano de uso habitual en el
esquema del retrato occidental) (Figura 3).
Los motivos no están elegidos al azar, sino que recrean la pintura corporal
de algunos personajes que la comunidad Selknam (denominada también Ona),
realizaba habitualmente para la realización de uno de sus rituales, el Hain.
1.1. Selknam, el nombre de la ausencia
Los Selknam fueron un pueblo nómada, originario de la zona de Tierra del Fuego (Argentina y Chile) que sufrió desde finales del siglo XIX las violentas campañas de exterminio permitidas sin ninguna restricción desde el Estados Nacional en pos de la explotación ganadera, ovina y de yacimientos auríferos (El
Páramo). El genocidio de la comunidad, ejecutado por “cazadores” de origen
diverso entre los que se encontraban el ingeniero judeo-rumano Julio Popper,

71
Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 70-78.

Introducción
La producción plástica Selknam (yo / el otro) se propone como una evocación, un
ritual e incluso como un homenaje que abre el juego a la multiplicidad. Su complejo entramado invita a ingresar a través de varias perspectivas. Por esta razón
creemos conveniente para este trabajo aclarar cual es la mirada que va a primar en nuestro análisis. Seguiremos la línea de una perspectiva hermenéutica:
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Figura 1 ∙ Juan Carlos Romero. Serie Selknam (yo / el otro)
IV (90 × 60 cm). Infografía. 2010.Galería de Arte Carla Rey.
Figura 2 ∙ Juan Carlos Romero. Serie Selknam (yo / el otro) I
(90 × 60 cm). Infografía. 2010 Galería de Arte Carla Rey.
Figura 3 ∙ Juan Carlos Romero. Serie Selknam (yo / el otro)
X (60 × 90 cm). Infografía. 2010. Galería de Arte Carla Rey.

2. Imagen en el cuerpo / imagen del cuerpo
La pintura corporal no es algo extraño a nuestras costumbres, pintamos nuestros rostros diariamente, y en ocasiones especiales como carnavales, espectáculos circenses, puestas en escena del mundo de la moda, solemos apreciar o
participar en la exhibición de cuerpos pintados, vestidos y transformados. Sin
embargo la interpretación de esta obra conceptual no circula por estos senderos. La propuesta de Romero excede la idea espectacular y nos invita a ver más
allá o si se quiere, más acá.
Existen en la producción de la obra dos instancias de análisis que creemos
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el militar argentino Ramón Lista y el administrador escocés Alexander McLennan, entre otros, fue justificado y silenciado como consecuencia de una “necesidad” económica. Aquellas tierras, en su gran mayoría, quedaron en manos
privadas. Y al día de hoy solo sobrevive una muy pequeña población de descendientes dispersos.
Entre los testimonios que quedan de esta cultura existe una serie de fotografías de carácter documental, que tomara en el año 1923 el religioso austríaco Martín Gusinde. Aquellas imágenes son el registro de un grupo de nativos
encarnando los personajes que participaban en su ritual de iniciación, el Hain.
Estas fotografías en blanco y negro y diversos trabajos de investigación y
registro, realizados principalmente por la antropóloga Anne Chapman parecerían ser la fuente desde donde se nutre el trabajo de J.C. Romero.
En el Hain cada personaje cumplía un rol, encarnaba una identidad que se
construía desde la impactante caracterización visual. La pintura corporal, las
acciones dentro de la representación y la implementación de máscaras y aplicaciones completaban a cada uno de ellos. Estos asombrosos personajes que
rosan lo fantástico fueron registrados por el religioso con especial hincapié en
la individuación de cada uno de ellos, en pose, de frente y con una perspectiva
de cuerpo completo (Figura 4, 5 y 6).
Los ejemplos que aquí se muestran son tan sólo un fragmento del nutrido
espectro de personajes que formaba parte del ritual.
Resulta tan apasionante el contacto con este material que se hace difícil
abandonar las preguntas que surgen al interior de este fenómeno. Pero esta
tarea no es la que nos convoca específicamente en esta oportunidad. Diversas
disciplinas llevan adelante este trabajo que no descartamos para más adelante,
pero en esta oportunidad nuestro objeto, el punto en el que nos interesa poner
el eje es la obra de Juan Carlos Romero y las dimensiones que esta pone en juego
en el contexto de un arte contemporáneo Latinoamericano.
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Figura 4 ∙ Foto de Martin Gusinde 1923. De izquierda a derecha
a. Espíritu del Norte o Telil flamenco y Espíritu del Oeste o Shénu viento
Figura 5 ∙ Foto de Martin Gusinde 1923. Halaháches es el burlón que
nunca se suelta su mentón.c.
Figura 6 ∙ Foto de Martin Gusinde 1923.Ulén quien juega con su doble
para divertir a las mujeres.

En este sentido, y en contra de su sentido usual, el ornamento no es un adorno, sino
una técnica medial al servicio de la génesis del cuerpo. De esta forma, el cuerpo es
sustraído de la naturaleza e insertado en un orden simbólico. En su reconstrucción
social adquiere una doble existencia, como medio y como imagen. (Belting, 2012: 46)
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necesario diferenciar para poder abordar el problema de la enunciación. En
primer término es preciso distinguir la idea rectora de esta propuesta que es
el cuerpo pintado del artista. Aquí es posible precisar una totalidad discursiva
que tiene mucho por decirnos (imagen en el cuerpo). Y en segundo término las
fotografías del cuerpo pintado del artista, en las que se evidencia el medio fotográfico como dispositivo definitivo, a través del cual llega a exhibirse la obra
(impresa o a través de la web). Esta segunda mirada será profundizada en trabajos sucesivos donde será oportuno revisar la idea de representación.
Haciendo eje en el primer enfoque vemos como Romero se coloca con su
cuerpo en el centro de una paradoja que nos interpela ¿quién está presente y
quien ausente en este encuentro de temporalidades ?, ¿es el cuerpo de Juan
Carlos Romero investido como personaje de la cultura Selknam o se trata de
la cosmovisión de los Fueguinos apoderándose de aquel cuerpo al que poco le
queda de individuo occidental?
Pintando su piel de esa manera, el artista “Intercambia al cuerpo por una
imagen en la que lo invisible (el cuerpo portador) y lo visible ( el cuerpo de la
manifestación) conforman una unidad medial” (Belting, 2012: 45) .
Es así que aquel cuerpo occidental que representa el lugar de la censura según el paradigma moderno y que “significa la ruptura del sujeto con los otros,
con el cosmos y, consigo mismo” (Le Bretón, 2012: 8) se asume encarnando
precisamente aquello de lo que se diferencia, el otro. Si, como sostiene Ticio Escobar “La pintura corporal significa un rediseño del cuerpo. “ y “ Toda la cuestión corporal es un llamado muy fuerte a la identidad “ (Leyra, 201?) entonces la
convivencia de estos dos cuerpos en la propuesta del artista es una invitación a
pensar la constitución de una totalidad que va mas allá de la idea de ponerse en
lugar del otro, y plantea una cohabitación o un acuerdo aquí y ahora.
Por lo tanto la unidad medial de la que habla Belting y que reconocemos en
la propuesta plástica, pone en evidencia la existencia de una convivencia necesaria entre el cuerpo social y el cuerpo biológico que en este caso simbolizan el
pasado y el presente respectivamente.
Por lo tanto la pintura corporal supera a las claras la idea de simple adorno.
Al respecto Belting completa:
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Es así que la imagen del selknam coexiste con el cuerpo de Romero, o, apelando a una especie de sinécdoque, la comunidad desaparecida reencarna en el
cuerpo del artista.
La presencia de un cuerpo, el espesor de su carne, subraya la ausencia de
aquellas personas que ya no están. La dimensión simbólica que le otorga la pintura corporal hace tangible la pérdida que se revela como carne espesa y trae
hasta el presente la visión de lo que no fue : la supervivencia de una cultura, y de
los seres que la componen. Sobre todo si tenemos en cuenta que “... las imágenes de esta naturaleza poseen un sentido metafórico: muestran cuerpos, pero
significan personas. “ ( Belting 2012: 110)
3. El cuerpo como enunciación. Destejiendo lo invisible
Pensar el cuerpo pintado del artista como enunciación se hace conveniente en
virtud de encontrar estrategias que nos permitan interpretar aquellos mecanismos que operan en la configuración de este discurso plástico y que no relucen
a simple vista.
Con este fin nos proponemos establecer, dentro de las posibilidades de extensión del artículo, una analogía con la noción de enunciado que desarrollara
Mijaíl Bajtin en relación a la creación verbal.
Reservándonos el derecho de considerar al Arte como un universo que se
desarrolla dentro de la dinámica de la comunicación de los discursos, pero que
no se reduce exclusivamente a ella, creemos que es significativo analizar la propuesta de Romero en estos términos.
La teoría del crítico literario ruso sienta sus bases en demostrar cómo, el
enunciado, es la unidad mínima de la comunicación y como tal determina características fundamentales para el discurso. A este respecto asegura:
el discurso puede existir en la realidad tan sólo en forma de enunciados concretos
pertenecientes a los hablantes o sujetos del discurso.” y como tal “no es una unidad
convencional sino real, delimitada con precisión por el cambio de los sujetos
discursivos, y que termina con el hecho de ceder la palabra al otro, una especie de ‘dixi’
silencioso que se percibe por los oyentes como señal de que el hablante ha concluido.(
Bajtin, 2013: 257, 258)

En este marco resulta pertinente para nuestro análisis rescatar dos principios. El primero es la consideración de la existencia concreta de los discursos
para su interpretación, configurada a través del enunciado y esgrimida por un
sujeto discursivo (autor que manifiesta su individualidad). El segundo, que se

Consideraciones finales
Hasta aquí pudimos atravesar esta obra conceptual hurgando inicialmente entre sus referentes más directos, los Selknam. Describimos, entre otras cosas, los
elementos plásticos y técnicos que la configuran a simple vista.
También debimos distinguir dos miradas posibles para su análisis: por un
lado, el cuerpo pintado del artista y por el otro la imagen fotográfica de aquel
cuerpo. Entonces resolvimos profundizar en la primera línea, que creímos
constitutiva a la hora de interpretar nuestro objeto.
Finalmente retomamos la teoría antropológica de Hans Belting, que pondera el análisis de las imágenes en el aquí y ahora de su medio (propiedad que
le atribuimos al cuerpo del artista). Y por último acudimos a la teoría de Bajtín
que desde la crítica literaria subraya el papel fundamental que reviste el enunciado por sobre las unidades gramaticales a la hora de configurar sentido en la
comunicación discursiva.
Con todo esto podemos arriesgarnos a decir que la formulación de este discurso plástico se enuncia desde aquella evidencia sensible que es el cuerpo del
artista. Su densidad real se presenta como el lugar que articula el diálogo de los
planos internos y externos del discurso, construyendo un invisible entretejido
que permite y fomenta la convivencia conflictiva de los opuestos.
Con este objetivo el cuerpo del artista se coloca como interrogante que oscila entre el individuo y su absoluta dependencia del otro.
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desprende del anterior, es la idea de que el discurso no se configura a través
de partes claras que se ensamblan, sino que se trata de una totalidad en la que
intervienen multiplicidad de planos en diálogo ( internos y externos) capaces de
poseer, en el conjunto, una plenitud de sentido .
De manera que, desde esta perspectiva, el cuerpo del artista es más que el
soporte de la imagen. Representa la clave para hacer visibles los hilos del discurso. Subraya su condición de presente y simultáneamente señala la mirada
del autor. Pero sobre todo erige una totalidad en la que dialogan los opuestos:
social-biológico, presente-pasado, presencia- ausencia.
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Resumo: Para Clifford Geertz o conceito de cul-

Abstract: For Clifford Geertz, the concept of

tura é semiótico em sua essência. O presente artigo tem como objetivo revelar o olhar etnográfico-semiótico, imerso na cultura indígena, do
artista e desenhista Sérgio Macedo em seu livro:
“Povos Indígenas em Quadrinhos.” Não se trata
apenas de uma sequência de narrativas visuais,
mas sobretudo de um manifesto que dá voz aos
indígenas, mediante a linguagem artística da
história em quadrinhos.
Palavras chave: imagem e cultura / arte brasileira / história em quadrinhos / povos indígenas / etnografia.

culture is semiotic in its essence. This article
aims to reveal the ethnographic semiotic look,
immersed in the Indigenous culture, by the
artist and designer Sergio Macedo in his book:
“Indigenous people in Comics books.” It is not
just a sequence of visual narratives, but mostly
of a manifesto that gives voice to indigenous
through artistic language of comics books.
Keywords: image and culture / brasilian art /
comics / indigenous people / ethnography.
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Povos Indígenas
em Quadrinhos: o olhar
etnográfico-semiótico
do artista brasileiro
Sérgio Macedo
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1. Introdução
Nasce em 1951, na cidade de Além Paraíba, estado de Minas Gerais, aquele que
nos anos de 1970, viria a ser o primeiro autor brasileiro a publicar Histórias em
Quadrinhos na ‘Revista Grilo’, que, até então, só publicava artistas estrangeiros: Sérgio Macedo. Inicia os primeiros desenhos com dois anos e meio de idade
e, com quatro anos e meio, desenha sua primeira página de HQ, ao copiar uma
página do clássico “O Último dos Moicanos.”
Em 1973, publicou o primeiro livro de HQ brasileiro, “O Karma de Gargoot”.
Em 1974, foi para a França e depois viveu por 25 anos no Taiti. Nos EUA, seu
livro “Lakota: An Illustrated History”, foi premiado com o Benjamin Franklin
Award como a melhor obra multicultural de 1997. Em 2007, recebeu no Brasil o
troféu HQ Mix, categoria Grande Mestre e lançou em 2008 o álbum ‘HQ Xingu!’.
Em 2012 lançou o livro que é tema deste artigo.
Segundo Levi-Strauss (1986: 49), “a etnografia é uma das raras vocações
autênticas” e o homem pode descobri-la dentro de si próprio sem nunca tê-la
aprendido. Em sua trajetória, Sérgio Macedo (2014) afirma: “o motor essencial da obra foi o contato direto com os povos indígenas que conheci.” Sua
vocação se constrói intuitivamente, mediante o olhar etnográfico-semiótico e
a paixão pela arte. Ao acreditar, como Max Weber, que o ser humano é um animal entrelaçado à teia de significados tecida por ele mesmo, Clifford Geertz
(2008:4) fundamenta seu conceito de cultura como semiótico e afirma que
“as formas culturais podem ser tratadas como textos.” Sérgio Macedo expressa na arte sequencial a experiência do contato cultural em ‘textos visuais.’
2. Processo de criação dos Quadrinhos
Segundo o artista, décadas de trabalho se fizeram necessárias na elaboração
deste livro. Utilizou vasta bibliografia, artigos da imprensa nacional e estrangeira, relatórios e publicações da Funai (Fundação Nacional do Índio), dissertações e teses de antropólogos, filmes, documentários e DVDs. Este livro é uma
síntese que condensa um conhecimento intelectual e que se concretiza a partir
do encontro com o contexto real indígena.
Passa a ser um “narrador” que conta “histórias de trechos da vida” (Eisner,
2005:40) desde a formação das primeiras sociedades indígenas no país, chegando ao período considerado “Descobrimento do Brasil” (introdução) e a seguir, as histórias em sequência: Yanomami; Xavante (1700-1993); Xingu (19601990); Kayapó; Suruí (1960-1988) e Panará (1968-1989). Seu livro (Figura 1) é
uma graphic novel, onde os personagens são pessoas reais, o que requer um trabalho mais sofisticado em que ele, artista, é um ilustrador-narrador-roteirista.
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Figura 2 ∙ Página 43 do livro de Sérgio
Macedo. Fonte: própria.

Nos anos de 1980, Sérgio Macedo não possuía scanner e nem computador.
Afirma que procurou realizar uma História em Quadrinhos ‘documentária’, e
que privilegiou o realismo naturalista nos desenhos. Todos os Quadrinhos,
(com exceção de três imagens realizadas em desenho digital), foram pintados
com acrílico sobre papel, pincel e aerógrafo. Há riqueza e fidelidade nos detalhes, tanto nas paisagens, quanto na retratação dos índios, das pinturas corporais, adereços, arte plumária, como nas atividades cotidianas, rituais e místicas
das tribos, circunstâncias conflitantes e difíceis sofridas por eles. Muitas imagens foram criadas a partir de fotografias publicadas pela imprensa e por fotografias enviadas a ele, quando residia no Taiti — local em que ampliou seu olhar
multicultural, ao conviver durante vinte e seis anos com a cultura Ma’ohi.
Em 1987, deixa o Taiti, e juntamente com sua esposa taitiana, dirige-se ao
norte do Mato Grosso, no Brasil, para viver alguns meses na aldeia Kayapó Metyktire. O contato com os lideres: Ropni (muito conhecido como cacique Raoni),
Lobal, Kremoro e Krumare marcou definitivamente a sua vida e trajetória. Neste
período de ‘aprendizado’ e influência desenvolveu um novo olhar, novo escutar e sentir — uma imersão visual, cromática, sonora, aromática, cotidiana, de
partilhas de crenças, conceitos, num universo integrado à natureza.
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Figura 1 ∙ Capa do livro de Sérgio Macedo.
Fonte: própria.
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Os quadrinhos deste livro apresentam transições predominantemente
como ‘ações distintas’ ao buscar movimento dinâmico de avanço do roteiro.
Em várias páginas percebe-se “momentos dentro de momentos centrais” (McCloud, 1993: 37) ou cenas maiores, com ritmos que demonstram maturidade na
elaboração visual de cada página. A formatação e a composição dos quadrinhos
são diversificadas. Há harmonia cromática, cuidado visual com o tratamento da
cor, seja na obtenção de contrastes, como no equilíbrio e peso visual do layout
das páginas. Os textos, segundo Sérgio Macedo, são inseridos com propósitos
histórico, social e político, informativo, mas principalmente, retratam o ponto
de vista dos índios (Figura 2).
É uma obra de não ficção. Busca estabelecer uma empatia, o ‘contrato’ entre narrador/público (Eisner, 2005:51-53). Há habilidade narrativa que combina
história, ação, aventura e dinâmica entre textos do narrador e balões com falas
dos personagens. A linguagem é de fácil acesso ao leitor. Algumas palavras típicas dos nativos são preservadas e contém a tradução para o português. Will Eisner, além de considerar as Histórias em Quadrinhos — arte — “por muito tempo
advogou o potencial dos quadrinhos de não ficção” (McCloud, 1993:37-38).
3. Percurso do artista na construção das narrativas visuais
“Os antropólogos não estudam as aldeias (tribos, cidades, vizinhanças...), eles
estudam nas aldeias” (Geertz, 2008:16). Antes de chegar à aldeia, Sérgio Macedo relata ter passado semanas na sede da Funai, em Brasília, a fim de obter autorização oficial para entrar em terras indígenas. Manteve contatos inesquecíveis com os Xavante e depois com as etnias Kamayurá, Yawalapiti, Kayapó, Xavante, Kuikuro, Panará e outras.
Às margens do rio Xingu, conheceu índios Tapirapé, Kayabi, Kayapó e Panará. Ficou dois meses na aldeia dos Kayapó Metuktire, onde viviam famílias de
índios Tapayuna, alguns Panará, alguns Suyá, índios de outros grupos Kayapó e
de outras etnias passavam como visitantes. Segundo o artista, foi uma ocasião
fabulosa para conhecer a vida desses povos. Visitou igualmente a aldeia Panará,
cujo primeiro contato com os brancos se dera em 1974.
Sérgio Macedo (2014) não promove um discurso unilateral: suas narrativas
gráficas se constroem a partir dos relatos indígenas. Ele comenta ter agido de
forma respeitosa, antecipadamente, à entrega dos originais à editora: “antes
da publicação, mostrei as histórias e desenhos às lideranças de cada povo nele
retratado, os índios gostaram e aprovaram.” As páginas amplamente ilustradas
representam a voz destes povos, suas mitologias, lendas passadas de geração a
geração pela oralidade. Palavras de Mayalú Waurá Txucarramãe, ativista indígena e

Oi Sergio recebemos sim, eu mostrei para meu avô Raoni e para um grupo de lideranças
que estavam no Instituto Raoni e eles adoraram e ele pediu que eu perguntasse se
tinha como o senhor enviar mais para dar deixar em cada aldeia e muita gente está
querendo, até mesmo os não indígenas que vão ao Instituto estão querendo [...] as
crianças aqui se encantaram, assim como os mais velhos também. Parabéns nós aqui
adoramos (Txucarramãe, 2012).

Para Walter Benjamin, (1985:204) a narrativa é uma forma artesanal de comunicação. “Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la
dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro
na argila do vaso.”
4. Um olhar antropológico-etnógrafico intuitivo?
Sob o ponto de vista acadêmico pressupõe-se que um etnógrafo possua um arcabouço teórico capaz de selecionar variáveis para construir seu objeto de estudo, que faça recortes para delimitá-lo, vá a ‘campo’, recolha anotações, diários, relatos, imagens, etc, para depois organizá-los e sistematizar a pesquisa,
contextualizando-a. Observa-se que, muitas vezes, o resultado vai mais além
que o ‘trabalho de campo’. Não nos cabe neste breve estudo aprofundarmos
questões sobre a antropologia, a antropologia interpretativa e os percursos
teóricos da antropologia pós-moderna, nem tampouco discutir a evolução dos
estudos etnográficos. Diante deste universo, pode-se dizer que Sérgio Macedo
dedicou-se primeiramente ao conhecimento de seu objeto de estudo, mediante
pesquisa bibliográfica, foi a ‘trabalho de campo,’ manteve convivências com etnias indígenas, recolheu relatos e imagens, a fim de realizar seu projeto, de forma intuitiva. Percorreu um caminho semelhante ao do investigador científico,
porém constrói um ideário que culmina na realização de ‘textos visuais.’ Trata-se de um trabalho artístico, em que prevalece a imagem como linguagem. “O
etnógrafo ‘inscreve’, o discurso social: ele o anota” (Geertz, 2008:14). Sérgio
Macedo ‘inscreve’ por meio de desenhos — ‘inscreve’ através da arte.
Conclusão
Segundo Sérgio Macedo (2014), a criação dessa obra foi um ‘ato de amor.’ A
arte é o seu vocabulário para expressar a sensibilidade com os problemas dos
povos indígenas:
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filha do cacique Megaron e sobrinha (neta, pelos conceitos indígenas) do grande
cacique Raoni quando as lideranças receberam o livro publicado:
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O conhecimento da beleza e riqueza da sua cultura e, infelizmente, das atrocidades
cometidas contra esses povos, resultado da falta de consciência e da ganância do
homem branco, responsável por um verdadeiro genocídio e pela extinção de muitas
etnias, precisa ser divulgado (Macedo, 2014).

Ele elabora um manifesto visual, uma intervenção, uma denúncia de tudo
aquilo que permeia a luta destes povos pela sobrevivência. Percebe-se uma
militância estética e a busca em conscientizar o leitor para algo que deve ser
preservado: o respeito pela diversidade, pelo espaço e pela tradição de cada cultura. Em etnografia, o dever da teoria é fornecer um vocabulário no qual possa
ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo — isto é, sobre o
papel da cultura na vida humana” (Geertz, 2008:19).
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Resumen: “Vírgenes Urbanas” es un proyecto fotográfico que interviene pinturas religiosas coloniales de la Escuela de Cusco,
de la mitad del siglo XVII, símbolo del poder del colonizador, y las re — plantea con
nuevos signos que remiten directamente a
la descendencia de las antiguas víctimas.
Esta investigación tuvo como objetivo analizar el sincretismo cultural como fuente
para la construcción de este proyecto de
Ana de Orbegoso, artista visual peruana.
Palabras clave: Sincretismo / efecto de sentido / hibridez / presencia / ausencia.

Abstract: “Urban Virgin” is a photographic

project that involved colonial religious paintings of the Cusco School, half of the seventeenth century, symbol of the power of the
colonizer, and the re — poses with new signs
that refer directly to the descendants of the
former victims. Objective of this research
was to analyze the cultural syncretism as a
source for the construction of this project of
Ana de Orbegoso, Peruvian visual artist.
Keywords: Syncretism / effect of sense / hybridity
/ presence / absence.
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Semiosis antropófaga
e hibridación cultural en la
obra de Ana de Orbegoso
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Introducción
“Jugamos con la idea de representación “ escribía Michael J. Parsons ( Parsons,
2002: 202) : jugar con las representaciones icónicas de la Virgen María para producir imágenes híbridas de lo sagrado femenino con una contundente intervención del ahora profano y cotidiano es, para Ana de Orbegoso, no sólo jugar con
la idea de representación sino también con una tradición cultural que remite
a la época de la Conquista española y al complejo fenómeno de sincretismo
que se inicia a partir de entonces y que , actualmente, se ha convertido en una
dimensión fenomenológica de la identidad peruana.
1. La representación sincrética
La representación religiosa icónica en los principios de la Colonia experimentó
tempranamente una hibridación en cuanto a sus características de portadora
de discurso, al ser intervenido el concepto religioso así como sus representaciones físicas y simbólicas por una red de signos provenientes de la cultura indígena, sobre todo de su concepción mítica de la naturaleza y del carácter integrador de su visión del mundo. Los procesos de hibridación resultantes se
notan, por ejemplo, en la intervención de los elementos florales a través de los
cuales se asoma la Naturaleza Madre, sobre todo en las representaciones de la
Virgen. Los efectos de sentido implicaron no sólo la asociación de dos tradiciones culturales de lo sagrado y lo profano, sino también el nacimiento de un
nuevo patrón de representación que dejaba entrever el proceso de apropiación
y reinterpretación cultural del modelo impuesto. Hay que recordar que el modelo impuesto por la Conquista y la Colonia se debe al rol evangelizador y didáctico que las imágenes de lo sagrado asumían, reemplazando en gran medida
el rol del idioma, por lo menos en los principios. En este sentido, la hibridación
era permitida como puente intercultural para el funcionamiento del discurso
religioso. Además, los modelos que llegan a la Colonia peruana eran a su vez
el resultado de una constante incorporación de rasgos significantes, creando la
conciencia de cierta diversidad expresiva en cuanto a la transmisión del mismo
significado. El camino recorrido desde la pintura bizantina y medieval hasta
los maestros italianos y españoles había puesto de manifiesto esta realidad.
La diversidad de técnicas complementaba la diversidad de rasgos icónicos: se
usaban las técnicas del temple al huevo, el óleo, el dorado para los fondos y los
brocateados sobre las pinturas. De este modo, se generó un substrato de creación receptora de la hibridez de los recursos expresivos, materiales y figurativos
sobre el cual emergerá la iconografía andina que la Escuela Cuzqueña ( XVI
-XVIII ) transformará en un ampliamente aceptado referente de la identidad

2. Presencia y ausencia
Las variedades de la presencia de la Virgen María en las pinturas coloniales y
especialmente de la Escuela Cusqueña son variedades enunciativas, que implican tanto a los autores como a los observadores, a través del estilo de la expresión y del estilo del contenido. Crean al mismo tiempo una predisposición para
la comprensión e interpretación de la hibridez, que pasa por la aceptación del
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peruana. Pertenecen a la Escuela Cusqueña, entre otros, Diego Quispe Tito;
Basilio Santa Cruz Pumacallao, de ascendencia indígena; Diego Cusi Guamán,
al cual se le atribuye la ornamentación parcial de las iglesias de Chinchero,
Sangarará y Andahuaylillas, monumentos del arte universal; Juan Zapata Inca,
con un singular sincretismo en que prevalecen los fuertes colores de la tradición textil andina; Marcos Zapata, conocido por sus representaciones marianas, de una mística belleza, que acostumbraba mezclar lo alegórico cristiano
con lo profano. Desde los inicios, el pintor y sacerdote jesuita italiano Bernardo
Bitti había introducido el manierismo en la pintura cuzqueña, caracterizado
por el tratamiento alargado de las figuras, colores fríos y escorzos. Otras influencias importantes ejercieron el barroco de Zurbarán y el detallismo de la
escuela flamenca. Los pintores locales, como Diego Quispe Tito , el pintor de
mayor representatividad para la Escuela Cusqueña, cuya obra es ejemplar para
el sincretismo entre el indigenismo cuzqueño, el manierismo y el barroco europeo, intervienen con sus propios referentes, que comparten el escenario con los
elementos europeos: aparece así la ornamentación con plantas, flores y pájaros
locales, estos últimos pintados con colores intensos, sobre árboles de espeso follaje; la esquematización lineal inspirada en el geometrismo de la cultura inca;
cierta libertad en la perspectiva, que remite a las representaciones indígenas; el
interés por el paisaje, a veces más importante que los personajes; la introducción de elementos de la vida cotidiana, como la Virgen hilando a la manera andina. El siglo XVIII aportó la técnica del estofado o brocateado, la aplicación de
oro sobre las aureolas de los santos o sobre sus vestiduras. La Escuela Cusqueña
creó así un estilo, que hoy en día llamaríamos estilo semiótico, de representación sincrética, basado en un conjunto de rasgos aspectuales, existenciales y
tensivos recurrentes, articulados en una composición conceptual y material híbrida, que se da a conocer en tanto que efecto de sentido básicamente a través
de su sintaxis modal. Las combinaciones modales que resultaron de la historia
del sincretismo pictórico ejemplificado por la Escuela Cusqueña se transformaron — a partir del siglo XIX — en productos de uso estereotipado, dispositivos
modales que se actualizan en productos en serie.
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acoplamiento, de la junción o de la fusión de lo diferente. La hibridez y sus significados transforman la obra en un acontecimiento, que se beneficia de la potencia
interpeladora de la composición heterogénea. Esta virtud, generadora de efectos
que implican al observador en una lectura cultural de lo representado, es proyectada por Ana de Orbegoso en una serie de representaciones actuales de la Virgen
María, que construyen nuevas interacciones a partir de los cuadros de la Escuela
Cusqueña, reemplazando los rostros de las Vírgenes con rostros de mujeres andinas actuales, a la vez que incorpora nuevos signos de los escenarios actuales
en el entramado de la representación. Este proyecto, compuesto por doce obras
que la artista viene exponiendo en galerías y en intervenciones urbanas, estáticas
o móviles, es un homenaje al presente, hic et nunc, desde la fotografía, sin alterar
las facciones y dejando bien en claro el recurso, dando otras dimensiones al acto
de apropiación: de poder y de afirmación de lo femenino, desde el espacio local,
juntando rasgos simbólicos de procedencia sagrada y profana.
Se reemplazó el mensaje teológico tradicional con una lectura de género y
cultura anclada en lo local, aprovechando la apertura operada por el sincretismo
de la Escuela Cusqueña, y enfatizando el proceso de generación de la identidad
internalizado en la manifestación cultural híbrida, a partir de una construcción
de sentido que se asume como proyecto, con extensos puntos de contacto con
la Teología de la Liberación del Padre Gutiérrez (Figura 1, Figura 2, Figura 3). Las
representaciones que emergen de este nuevo conjunto de interacciones se construyen en torno al presente con el advenimiento de un sentido nuevo, abierto a las
interpretaciones. Para lograrlo, se incorporan los signos del pasado histórico del
Perú, Machu Picchu, las catedrales coloniales, las calles republicanas; el niño o los
niños en los brazos de la Virgen; los angelitos niños de la calle; el bordado andino;
las danzas de la sierra y de lo costa, la bandera peruana; paisajes andinos; flores.
La nueva iconografía introduce una refundación de lo social, basada en la
memoria colectiva, apelando a la motivación crítica del sujeto — observador,
para encontrar una respuesta ante el cambio (Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8). El cambio ocurrido, por la introducción de los elementos cotidianos, esta vez del yo-aquí-ahora, nos lleva al territorio de las desapariciones
y las apariciones, o las ausencias y presencias. ¿Porque desaparece el rostro de
la Virgen, tal y cual había cruzado los siglos como símbolo de su trascendencia? Porque aparece el rostro de una mujer andina ? El cambio, más allá de
la ausencia de lo que fue y la presencia de lo que es, significa afirmación y
nuevo comienzo. No es una ruptura sino una intersección y una transición.
Entre los dos estados, el antiguo y el nuevo, hay una discontinuidad que liga
el antes y el después.
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Figura 1 ∙ Ana de Orbegoso, La Virgen
Inmaculada. Fonte: Orbegoso (2006).
Figura 2 ∙ Ana de Orbegoso, La virgen de
Belén. Fonte: Orbegoso (2006).
Figura 3 ∙ Ana de Orbegoso, La Virgen del
Sur. Fonte: Orbegoso (2006).
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Figura 4 ∙ Ana de Orbegoso, La Virgen de la
Trinidad. Fonte: Orbegoso (2006).
Figura 5 ∙ Ana de Orbegoso, La virgen del Norte .
Fonte: Orbegoso (2006).
Figura 6 ∙ Ana de Orbegoso, La Virgen de las
Aguas. Fonte: Orbegoso (2006).
Figura 7 ∙ Ana de Orbegoso,Nuestra Señora de
Cocharcas. Fonte: Orbegoso (2006).

3. La regularidad de la irregularidad
Las “Vírgenes Urbanas” son representaciones que nos comunica su condición
pasional en enfrentamiento con lo establecido. Es un proyecto que apela a nuestra capacidad de repensar lo que damos por sentado y nos incluye en el rediseño
permanente de una identidad colectiva, desde la perspectiva que escogemos.
Las piezas que lo integran practican una irregularidad que podríamos definir
como la tensión entre el cuerpo presentificado (apoyado en la iconografía del
cuerpo sagrado, de aquellos tiempos) y el cuerpo vivido ( que valora el cuerpo
profano, del aquí — ahora ). Entre los dos se tejen acciones que podríamos identificar como modificaciones o invasiones o mutaciones y que apuntan hacia el
horizonte del devenir. Ana de Orbegoso es una artista visual peruana que, en
toda su trayectoria, desarrolló a partir de la fotografía complejas representaciones de la identidad donde el cuerpo funciona como el eje significante que
actúa incorporando signos para expresarse, por ende para ser. El cuerpo aparece a menudo en el conjunto de su obra desnudo y revestido de una gestualidad
emocional en permanente movimiento o, por lo contrario, inmovilizado en un
vestuario recargado de los signos de su cultura. Puede aparecer fragmentado o
aglutinar mundos en su entorno. La identidad se construye en todos estos casos
como una lectura dialéctica del devenir, anclada en el imaginario colectivo, de
donde extrae signos, emociones y valores. El proceso antropofágico simbólico, que juega con la dicotomía identidad — alteridad, para crear muestras del
ser / estar en el mundo como individuo que es parte de una cultura y una sociedad, es constante en su obra. En el caso de “Vírgenes Urbanas”, el cuerpo
presentificado y el cuerpo vivido son parte de una puesta en escena que cultiva
la sobreposición y la polifonía, recursos que, más allá del juego re-escritural
practicado sobre el cuadro religioso, crean un entre — lugar del discurso que
marca las imágenes con las huellas de temporalidades paradójicas y contradictorias. Esta es la irregularidad constante en el conjunto de la serie. Por otro lado,
el hecho de que los signos remiten a otros signos, las imágenes a otras imágenes,
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Cuando esta discontinuidad que funciona como conexión simbólica se instala en una estrategia que pretende configurar y gestionar la identidad del sujeto
colectivo, como es el caso de las Vírgenes Urbanas (Figura 9, , Figura 10) se produce una emergencia del sentido desde las mismas fronteras de lo sagrado y lo
profano, lo antiguo y lo nuevo, lo impuesto y lo apropiado, que propone ajustes y
nuevas regularidades que van definiendo este juego con las connotaciones, entre
las cuales sobresale lo que Eric Landowski (Landowski, 2009) llamaba la regularidad de la irregularidad.
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Figura 8 ∙ Ana de Orbegoso, La Virgen del
Carmen. Fonte: Orbegoso (2006).
Figura 9 ∙ Ana de Orbegoso, La Virgen de la
Merced. Fonte: Orbegoso (2006).
Figura 10 ∙ Ana de Orbegoso, Pachamama
(2006). Fonte: Orbegoso (2006).

Conclusiones
El filósofo peruano Aníbal Quíjano, al hablar de la colonización del imaginario, la
relacionaba a la suspensión de saberes y lenguajes con consecuencias en la construcción mental de individuos y grupos, al igual que el historiador francés Serge
Gruzinski, quien llamaba la atención sobre la capacidad de las transformaciones
expresivas de modificar la percepción de lo real y de lo imaginario de individuos
y grupos. Ana de Orbegoso procede a construir en “ Virgenes Urbanas “ un presente de la percepción desde la perspectiva de la recuperación y la expresión de la
identidad local poniendo en acción una semiótica intercultural que no sólo presta atención a la interacción y el diálogo entre las culturas en contacto, con la consiguiente hibridación de los productos culturales, sino también a la afirmación de
una cultura e identidad que asume el poder a través de la expresión de un nuevo
imaginario. El hecho de que las culturas se alimentan entre si permanentemente
se complementa con la apropiación de la hibridación resultante por parte de la
identidad originaria, la cual se había visto sometida y cambiada.
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el discurso emergente a otros discursos ocasiona una confusión semántica que
es la expresión de todas las redes y distancias actualizadas en la composición,
que, por otro lado, puede ser vista como una conjunción, o la absorción del otro.
He aquí la intimidad de esta semiosis antropófaga practicada por Ana de Orbegoso a través de este proyecto, que implica la semejanza ( en base al género) ,
la atribución (de los valores de lo sagrado y lo profano) y la transferencia ( en el
territorio recuperado de la integración de lo sagrado con lo profano según la visión andina ). Es así como la imagen se transforma en evento o acontecimiento
que va en el sentido de la de-colonización del imaginario peruano.
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Resumo: Através da obra de várias artistas, este
artigo propõe-se demonstrar como o corpo tem
sido sempre o suporte privilegiado de ornamento e como as práticas de modificação corporal,
que existem há milhares de anos, foram retomadas na joalharia contemporânea, mas com
novas abordagens, que levaram à redefinição
do conceito de joalharia e a um esbater de fronteiras através do encurtamento do campo da
não-joalharia.
Palavras chave: corpo / joalharia efémera /
marca / pele.

Abstract: Through the work of several artists,

this paper aims to demonstrate how the body
has always been the privileged support of ornament and how body modification practices,
which have existed for thousands of years, have
been incorporated in contemporary jewelry, but
with new approaches, which led to a redefinition of the jewelry concept and to a blurring
of lines by shortening the field of non-jewelry.
Keywords: body / ephemeral jewelry / mark / skin.

Introdução
O corpo é um espaço territorial que tem sido alvo de decorações diferentes segundo os países e as épocas. Corpo escrito, tatuado, perfurado, através do qual
o indivíduo se relaciona e interage com o mundo e com o outro.
Em certos países, regiões ou sociedades a lei do grupo podia ser figurada nos

Redefinição de ornamento
A joalharia contemporânea tem pegado nessas práticas e criado novas abordagens. Podemos encontrar a ideia de tatuagem nas jóias anti-bacterianas de Inês
Nunes (Figura 1).
Esta peça que consiste num adesivo cirúrgico onde foi estampada uma jóia
tradicional do século XVIII, para além de conter a ideia de perversão de tatuagem, ao deixar de ser subcutânea para ser aplicada sobre a pele e por não ser
fixa, visto que é uma jóia de pôr e tirar está liberta do carácter permanente, contem também a perversão do conceito de jóia, de algo valioso, dado que o seu
custo se torna acessível a qualquer pessoa.
Antigamente um ornamento era criado para estabelecer uma ligação direta
com o corpo que a portava. Apesar de qualquer peça de joalharia, tal como qualquer outra peça de arte, estar sempre investida dum significado mesmo para
além da intenção do artista, a jóia só atingia o seu significado pleno quando era
usado. Presentemente a ideia de jóia alargou-se de tal maneira que pode representar um desafio para o seu portador, podendo mesmo não ser portável e ser
mais importante o conceito político e social que ela contem.
Inspirada pela joalharia inovadora da década de 1970, Tiffany Parbs dedica-se ao espaço íntimo e preocupa-se especialmente com as características e as
marcas que o corpo adquire ao longo do tempo. Com o seu trabalho pretende
ampliar o conceito de joalharia, aumentar o campo do espaço público e debruçar-se sobre o espaço íntimo. Fascina-a a relação do corpo com o ornamento e
as marcas que o corpo adquire com o tempo.
Desafiando e alargando a definição de joalharia, Parbs desenvolve uma investigação continua sobre as marcas deixadas pelas jóias no corpo, depois do
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corpos narrando ritos de passagem. As práticas de modificação corporal existem há milhares de anos, como as tatuagens na Oceânia, as perfurações na Ásia
e na América e a escarificação em África.
O Ocidente também criou as suas marcas duma forma mais simples quer
como identificação de género ou de ritual de passagem como a perfuração das
orelhas nas raparigas logo à nascença, o uso de anéis de noivado e de casamento, ou duma forma mais dramática, como identidade de grupo de exclusão da
sociedade através da marcação no pulso dos judeus do seu número nos campos
de concentração, ou das tatuagens de guerra no braço dos soldados, ou em metade da cara nos Comandos, ou ainda nas prisões.
Quer sejam objetos, quer sejam marcas sobre, sob ou dentro da pele, todas
se podem catalogar como ornamento do corpo.
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Figura 1 ∙ Inês Nunes, Penso, adesivo
compressa com película de prata
e estampagem, 2008. Foto: C. B. Aragão.
Fonte: cedida pela artista.
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seu uso, criando assim a joalharia efémera. Para demonstrar como a superfície
da pele pode ser manipulada, Parbs selecionou uma série de palavras como etch,
“itch”, “bruise”, “pucker”, “clamp”, “restrict”, “burn” e “cut” e começou a criar
jóias que infligissem efeitos diferentes e transitórios no portador (Figura 2).
Criou carimbos para imprimir a palavra “etch” (gravar) sobre a pele, enquanto que uma erupção temporária resulta da aplicação do carimbo Rash
(erupção) (Figura 3).
Do emprego das Abash, argolas de metal com palavras em alto relevo, resultam contusões e o Blister Ring, causa literalmente uma bolha em forma de anel,
a qual resulta duma queimadura (Figura 4).
Esta utilização da pele como um envolvente complexo de tempo e espaço
é ainda reiterada na obra em que tem a palavra “RAW” foi queimada na região delicada do decote (Figura 5). A artista apropria-se do corpo, como se fosse a superfície plana duma tela, usando a pele como uma película fotográfica e
expondo-a deliberadamente a manchar ao sol. Aqui o ornamento é formado a
partir da matéria biológica da própria pele.
Também nesta linha temos o trabalho de Madeleine Furness, cuja joalharia
se inspira nas marcas de colares, anéis, brincos ou zippers, deixadas na pele de
pessoas vítimas de relâmpagos. A artista colecionou documentos destes acontecimentos e conseguiu compilar um enorme arquivo fotográfiaco deste fenómeno. Também colecionou uma série de fios, pendentes e argolas de brincos
em segunda mão, que poderiam ser uma ameaça em potência para o portador
que fosse atingido por um relâmpago, tornando-os inofencivos porque os cobriu com uma película de borracha sintética. Esta ideia representa a preversão
da ideia de amuleto, ou ornamento curativo ou de proteção, visto que estas peças traziam malefícios a quem as usava durante uma trovoada. Furness faz a
associação das fotografias com as peças de joalharia antigas que expõe dentro
dum estojo onde mandou gravar um aviso de utilização que alerta as pessoas
para retirarem todos os objetos de metal em caso de tempestade com relâmpagos (Figura 6, Figura 7).
Para além desta série de joalharia, Lightning Safe, Madeleine também faz
fotografias das marcas deixadas pela roupa na pele, marcas de zippers, ou marca
das ilhós dos ténis série Lightning injury (Figura 8).
Também duma forma conceptual e utilizando a fotografia como mediação,
Tiffany Parbs tenta anular os efeitos do tempo sobre a pele. Por isso, a cirurgia
estética também tem constituído motivo de trabalho para Parbs. Ela explora a
procura de identidade das pessoas através de jóias. O seu trabalho problematiza os processos cirúrgicos que pretendem apagar vestígios dermatológicos do
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Figura 2 ∙ Tiffany Parbs, etched, 2004. Pele, impressão digital 33 × 47 × 4 cm.
Foto: Greg Harris. Fonte: http://www.klimt02.net/jewellerers/tiffany-parbs
Figura 3 ∙ Tiffany Parbs, Rash, 2004, pele, impressão digital, dimensões variáveis.
Foto: Greg Harris. Fonte: http://www.klimt02.net/jewellerers/tiffany-parbs
Figura 4 ∙ Tiffany Parbs, Abash Knuckledusters. Prata, patine, 9 x 1,2 x 3,8
cm, 2005. Foto: Terence Bogue. Fonte: http://blog.goo.ne.jp/pointdpo/e/
ab48f5b370879113ad1a097d947cddd2
Figura 5 ∙ Tiffany Parbs, Bake, 2008. Queimadura solar, pele, impressão
digital, 33 × 47 × 3.5 cm. Foto:Terence Bogue. Fonte: http://www.klimt02.net/
jewellerers/tiffany-parbs
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Figuras 6 e 7 ∙ Madeleine Furness, Lightning Safe, pendente de colar
e estojo. Prata, plastificação em borracha sintética, caixa, forro, gravação.
Caixa: 20 x 20 x 20 cm, 2004. Foto: R.Turner. Fonte:
http://blog.goo.ne.jp/pointdpo/e/ab48f5b370879113ad1a097d947cddd2
Figura 8 ∙ Madeleine Furness, Lightning injury, colar, fotografia a cor
emoldurada. Moldura: alumínio, 41 x 31 cm, 2002. Foto: R.Turner. Fonte:
http://www.onbord.com/MadeleineFurness/furness.html
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Figura 9 ∙ Tiffany Parbs, cosmetic, 2006. Pinos em aço inoxidável,
impressões digitais, 33 × 47 × 3.5 cm. Foto: Terence Bogue. Fonte:
http://www.klimt02.net/jewellerers/tiffany-parbs
Figura 10 ∙ Tiffany Parbs, Clamp, 2008. Prata fina, elástico, impressão
digital, 33 × 47 × 3.5 cm. Foto:Terence Bogue. Fonte:
http://www.klimt02.net/jewellerers/tiffany-parbs
Figura 11 ∙ Tiffany Parbs, extension,2008. Cabelo, cabelo, impressão
digital, 33 × 47 × 3.5 cm. Foto:Terence Bogue. Fonte:
http://www.klimt02.net/jewellerers/tiffany-parbs
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tempo. Como suporte usa o seu próprio corpo para alargar os limites do que
entendemos como jóias, bem como os de pele. Para além das nódoas negras,
queimaduras e cicatrizes, inflige também alfinetadas na pele ao aplicar uma série de pequenos pinos de aço inoxidável na linha da periferia do olho e da boca,
recordando as linhas de corte preparatórias do cirurgião (Figura 9).
Ao problematizar os limites do corpo e questionar o uso de instrumentos
cirúrgicos para o embelezamento do corpo, ela subverte a ideia tradicional de
beleza, pois cria instrumentos que desfeiam o seu portador (Figura 10).
Este questionamento é feito também através de extensões de cabelo que ela
coloca nas pálpebras, como se fossem as pestanas, criando, ao mesmo tempo,
uma ambiguidade entre o cabelo e as pestanas (Figura 11).
Outra artista, Teresa Milheiro, explora duma forma acutilante a obsessão
com a imagem física, focando a crescente predileção generalizada pela juventude e pela beleza. Teresa procura destacar duma maneira original, a relação
entre a arte, a moda, a política e a ciência.
Embora a sua joalharia, à primeira vista, possa parecer um ornamento de joalharia tradicional, ela encerra sempre uma crítica à sociedade. A actual mania
doentia de manter a juventude através de injeções de botox ou de cirurgias, foi
motivo para a sua peça Be Botox Be Fucking Beautiful. Esta peça é um kit de botox
que se pendura ao pescoço para que se possa combater as rugas em qualquer
lugar e a qualquer hora.
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Figura 12 ∙ Teresa Milheiro, The Aunt’s
Cow Wears Braces, Colar, prata oxidada,
dentes de vaca, aço inoxidável, aparelho
ortodôntico, 2005. Foto: Luís Pais.
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Num mundo onde se dá tanta importância à perfeição do corpo, este colar
frio e pesado, quase ameaçador porque lembra um instrumento de tortura em
miniatura, torna-se um objeto perturbador para quem o use, contrastando com
a mensagem inscrita nele.
Noutra peça, Milheiro ironiza sobre o uso quase patológico dos aparelhos
para endireitar os dentes, combinando materiais pouco ortodoxos na joalharia
atual, mas cheios de significado, que apesar de terem uma forma agressiva são
de enorme beleza (Figura 12).
Conclusão
O corpo sempre foi um suporte e veículo de circulação de grafias, um espaço
de partilha, um livro aberto. Levando até ao outro mensagens codificadas que
pressupõem uma iniciação à leitura do discurso simbólico introduzido na carne
através de inscrições, incisões ou modificações corporais.
O avanço tecnológico tem feito evoluir todas as práticas de modificação
corporal quer pela utilização de novos instrumentos e materiais, quer pela
incorporação de novos objectos. E, sendo o corpo o suporte privilegiado do
ornamento, a joalharia contemporânea tornou-se um campo estudo e de aplicação de novos conceitos.
A década de 1970 funcionou como um laboratório de experimentalismo e
de vanguarda no contexto artístico contaminando também a prática da joalharia. Casando a joalharia conceptual com a fotografia como meio intermediário
de registo, as fronteiras entre o campo da joalharia e da não-joalharia foram-se diluindo. O campo da joalharia contemporânea está cada vez mais aberto,
multiplicando-se em diversas direções e desenvolvendo um diálogo entre teoria e técnica que tem ajudado a ampliar o nosso relacionamento com a pele de
nosso próprio corpo, o que nos tem proporcionado um grande entendimento
dos valores pessoais e sociais.
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Resumo: Acácia Thiele é provavelmente uma
dos artistas contemporâneas portuguesas, cujo
trabalho é definitivamente mais provocativo,
dada a natureza crua e explícita da exploração
da própria nudez. Estruturado em referências
que exploram linguagens visuais do erótico, o
seu trabalho é no entanto eficaz nas questões de
género que enuncia nos territórios interditos em
que se move.
Palavras chave: provocação / género / nudez /
auto-representação / feminino.

Abstract: Acácia Thiele is probably one of the

contemporary artists in Portugal, whose work
is definitively more provocative, given the raw
and explicit nature of her self-exploitation of
the naked body. Structured in the erotic mainstream languages, her work is nevertheless effective in the purposes of gender issues that
addresses the forbidden grounds she performs.
Keywords: provocation / gender / nudity / selfrepresentation / feminine.

Acho que no meu trabalho há mais interrogações que manifestos...
— Acácia Maria Thiele
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Acácia Maria Thiele:
Territórios interditos
no feminino
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Introdução
Acácia Thiele (n. 1964) é talvez das artistas visuais com obra mais provocativa
no território nacional, dada a natureza crua e explícita no modo como explora
sistematicamente a própria nudez nas relações de género que propõe, recorrendo a referências que exploram tangencialmente as linguagens visuais do
erótico e do explícito. A partir de meados dos anos 1990, produz uma obra cuja
essência visual lhe permite discutir num registo crítico as problemáticas do seu
tempo. Não sendo declaradamente feminista, faz parte de um reduzido universo que recorre à auto-representação, configurando composições que estão à
partida condenadas à exclusão, pela carga visualmente subversiva. Propõe um
contexto reflexivo e intimista que passa ao lado do grande público, dissipado
por leituras do imaginário erótico contrárias à ironia que oferece.
Não se conhecessem registos documentados de oposição à sua obra. Tudo o
que arrisco acrescentar é que foi gradualmente remetida para um esquecimento desproporcional ao seu dinâmico início de carreira, que envolveu um forte
apoio da crítica institucional, sobretudo com Carlos Vidal, que desfruta do mérito de a arrastar para a linha da frente do panorama artístico ibérico (Desvíos.
El arte portugués hoy, 1996; Democracia e Livre Iniciativa, 1996). Tem também
algumas referências em textos de Cerveira Pinto (1996), ou Bernardo Pinto de
Almeida (2002), num enquadramento que nomeia estas temáticas provocatórias a par do aparecimento de uma nova geração de mulheres artistas na década
de 1990 — com destaque para o Colectivo Zoina (Catarina Carneiro de Sousa
(n. 1975), Isabel Carvalho (n. 1977), Carla Cruz (n. 1977) e Ana Luísa Medeira
(n. 1974), sem esquecer Maria José Aguiar (n. 1948), cuja obra se tornou uma
referência no que diz respeito às questões de género na arte portuguesa.
Pretendo aqui mostrar não apenas as características subversivas na pertinência social da sua obra, como propor-lhe um território de acção que ultrapassa as fronteiras geográficas e formais nas temáticas que enuncia e nos limites
que se propõe romper.
1. Enquadramento territorial
A obra de Thiele, desde meados dos anos 1990 até ao presente, é uma obra visualmente subversiva, provocatória e incomodativa. Vidal (Out./ Dez. 1996),
a seu propósito, refere-se à desconstrução dos géneros na arte pós-feminista a
partir dos finais dos anos 1970, mas para tal, seria necessário que os pressupostos do feminismo deixassem totalmente de fazer sentido. Não podemos esquecer que no universo feminista, existem oposições declaradamente antagónicas
relativas à utilização do nu feminino, em parte devido à sua recorrência

2. Nudez, provocação e auto-representação
A nudez é constante ao longo de toda a sua obra, apresentando-se como um
caso ímpar, pela frontalidade com que apresenta o próprio corpo nas suas
encenações críticas. Determina as suas imagens com uma intencionalidade
que requer do espectador a sua validação, no que Giorgio Agamben expõe
como uma potencialidade necessária, sob pena da sua restrição implicar um

105
Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 103-110.

histórica como referente erótico destinado a consumidores masculinos. Artistas representativas das décadas de 1970 e 1980, como Lynda Benglis, Cindy
Sherman, Judy Chicago ou Clara Menéres, marcaram definitivamente a sua
posição neste domínio, contribuindo para a discussão polémica, abrindo um leque de possibilidades para as novas gerações, na continuação das primeiras feministas representativas nas artes visuais, com relativa invisibilidade (Minioudaki, 2010) — como Rosalyn Drexter (1926), Niki de Saint Phalle (1930-2002),
Evelyne Axell (1935-1972), Martha Rosler (1943), entre outras, enquadradas nos
movimentos proto feministas da Arte Pop, que na década de 1960 tem grande
visibilidade nos Estados Unidos da América e se estende naturalmente ao continente Europeu, contrariando uma ideia que este movimento apenas se servia
da iconografia feminina na mulher-objecto representada por artistas homens,
como Ronald Kitaj ou Tom Wesselmann. Vidal (Out./ Dez. 1996) apresenta
como exemplo o facto de Sherman ter retirado o próprio corpo do espaço de
representação, para evitar as interpretações estereotipadas do seu trabalho,
acrescentando ainda ‘ingenuamente’ que Thiele não o poderia fazer: “Acácia
Maria Thiele tal não fará certamente, porque não teme que na banalidade perversa das suas imagens se veja tão-somente ela mesma ou a representação desinteressada, opaca…” Esta visão assumiu contornos proféticos e manteve-se
na obra de Thiele, que até hoje afirma esta característica crua e transparente do
seu trabalho a par da desconstrução intencional dos padrões no género. O que
Vidal não previu foi a visão redutora dos públicos com o seu puritanismo moral
camuflado, que permite todo um universo mediático e sexualizado (Attwood,
2010) e rejeita estas semelhanças formais no campo da ‘high art.’ O conceito
coloquial de ‘chic’ apenso ao pornográfico, que McNair constrói a partir da análise da cultura das sociedades capitalistas (2002), que basicamente se refere
ao cruzamento da pornografia, da esfera privada para a pública e no que Linda
Williams sustenta como uma passagem do obsceno para o espaço visível (Hardcore: Power, Pleasure and the ‘Frenzy of the Visible’, 1989), parece não ter lugar na
sociedade portuguesa, que até há pouco tempo, mantinha de um modo furtivo
e recatado, os espaços de prevaricação associados às sub-culturas do sexo.
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Figura
Marias
Figura
Figura

1 ∙ Acácia Maria Thiele. Lavando o pipi todas somos
(tríptico), 2000. Fonte: autora.
2 ∙ Acácia Maria Thiele. Ecce Homo, 1995. Fonte: autora.
3 ∙ Acácia Maria Thiele. Maja yo, 1995. Fonte: autora.
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empobrecimento das liberdades criativas e de fruição (Nudities, 2011). A nudez
dos corpos comuns tem algo de interdito, historicamente aliada à pobreza e à
humilhação e essa propriedade remete a representação do nu masculino para
um ideal físico e espiritual e onde a nudez feminina, parcial ou integral, pode
significar fraqueza e perda de poder espiritual (Bonfante, Oct. 1989) (Figura 1).
A nudez que testemunhamos em Ecce Homo ou Maria Surpreendida, uma série
de 1995, mais que um estatuto formal, tem uma natureza reveladora de uma
realidade que está habitualmente escondida e como refere ainda Agamben
(2011), faz também parte de uma assinatura teológica presente na nossa cultura. A ambiguidade com que Vidal apresenta esperma ou leite é reveladora dos
sinais que dirigem estas obras para o exterior de conteúdos por vezes considerados obscenos. Destaca-a na revista Colóquio Artes (Out./ Dez. 1996), projectando uma visão orgânica, em aproximações a um tronco comum entre a vida e
a morte, e como a própria artista refere, ‘la petite mort’, na pulsão cíclica entre a
vida e a morte. Aliás, a sugestão ao esperma é pelas mãos da autora, mais uma
metáfora à condição humana, perpetuando-se em Vomitando Amor ou Defecando Amor, de 1995, que formalizam uma procriação ficcional pela boca ou pelo
ânus, na verborreia ou na metáfora estéril da merda (Figura 2).
Ao optar por uma exploração da nudez comum, intromete-se nas questões
morais particulares de um público com tendências puritanas e que a associa às
revistas eróticas e pornográficas. Maja yo (1995), por exemplo, numa declarada citação a Goya e formalmente à Vénus de Urbino, de Ticiano, enquadra-se
neste contexto e explora de um modo directo o papel do voyeur masculino habituado ao papel subordinado da imagem da mulher, numa construção intencionalmente performativa que requer do espectador a sua participação (Figura
3). Provocando ocasionalmente algum desconforto, através da interacção com
o olhar do modelo representado, este é um ponto fulcral destas representações
que flutuam numa fronteira ainda indefinida entre o erótico e o pornográfico.
Na sua obra interessa-me o carácter provocatório e performativo visível nas
suas representações para a objectiva. São os desafios à sensibilidade dos públicos que me seduzem, nas suas construções ficcionais e que se assumem como
reais nos reflexos dos espectadores mais incrédulos e pouco avisados para o
confronto dos géneros e da sexualidade. Algumas composições têm o efeito
de provocar uma leitura grosseira e a roçar os limites do inconveniente na sua
aproximação ao obsceno, contudo, atenuadas pelo que Vidal designa como
uma representação significativa e com ‘carácter fake dos objectos’ (Out./ Dez.
1996). É justamente esta aura de artificialidade que lhes confere uma poderosa
intenção no seu papel a passar a mensagem.
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Figura 4 ∙ Acácia Maria Thiele. Miando ou o Lobo Mau, 1998. Fonte: autora.
Figura 5 ∙ Acácia Maria Thiele. Miando ou o Lobo Mau, 1998. Fonte: autora.
Figura 6 ∙ Acácia Maria Thiele. Leda, 2006. Fonte: autora.

Notas conclusivas
As referências construídas pela crítica são-lhe extremamente vantajosas, enriquecendo o seu discurso provocatório, que cedo atinge uma maturidade
conceptual. Thiele perdeu reconhecimento apenas pelo anonimato a que se
forçou, condição essa que impede a sedimentação da sua obra nos públicos
gerais, pouco dados aos conteúdos movediços, ainda que nos territórios do género, que a década de 1990 apresenta de um modo crescente até ao virar do século.
De qualquer modo, Acácia Maria Thiele fica como uma artista sobre a qual
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Cerveira Pinto, no texto crítico de Pequeno Conto Apócrifo, exposição que
Thiele apresenta no C.A.P.C. (1996), afirma a imagem da mulher/vítima,
na denúncia à exploração do feminino erótico como objecto. E para acentuar ainda mais este carácter de provocação ‘engagé’, há ainda o replicar do
realismo que as fotografias ‘polaroid’ permitem, ampliado pelo aumento da
escala das imagens originais, aumentando a eficácia da relação com o espectador, como podemos testemunhar na série, Miando, ou o Lobo Mau, de
1998. Socorrendo-se de um modelo masculino, numa caracterização ‘crossdresser’ e de um recurso a uma expressão popular francófona para a zona
púbica (chatte), promove um discurso raro na realidade portuguesa feminina a favor da representação da sexualidade, mesmo quando este carrega em
si profundas objecções aos manifestos feministas e radicais das décadas de
1970 e de 1980 (McNair, 2010) e no que Camille Paglia afirma como uma
nova forma de feminismo, aberto à arte e ao sexo (Sex, Art and American
Culture, 1992) (Figura 4, Figura 5).
Obras como Maja yo (Figura 3) ou o tríptico Lavando o Pipi todas somos Marias, de 2000 (Figura 1), detêm claras conotações à condição feminina. São
também a representação de todas as mulheres subordinadas aos territórios da
misoginia e em sentido figurado, a não representação do homem, visível nestas composições pela sua ausência no campo da imagem, é estrategicamente situada no espectador. Em Leda (2006), porém, transcendendo a ironia da
metáfora mitológica, anunciada já em Maya yo, esta ausência é substituída na
transfiguração queer de Zeus, assumindo a irónica troca de papéis na subordinação imposta pela violência do estupro, na passividade inevitável desta ‘Leda’,
em que o modelo masculino transfigura todos os homens comuns (Figura 6).
Esta inversão dos papéis culturalmente construídos para homem e mulher em
territórios envoltos com um filtro heterossexual e que no espaço oculto, procura outras formas de sexualidade, mostra-se como uma representação eficaz na
crítica mordaz aos padrões de comportamento.
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é quase impossível encontrar informações e as suas obras não ficaram ainda na
memória colectiva com um impacto forte sobre as questões morais portuguesas, como refere Giulia Lamoni (Out. 2013), ou sequer nas problemáticas de género ou de crítica social. Contudo, o seu trabalho não será certamente menos
eficaz nos propósitos que enuncia e nos territórios interditos em que se move.
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Resumen: Patricia Dauder (1973) elabora una
reflexión entorno a la capacidad que tiene
lo representado para aprehender lo real a
partir de películas, fotografías y dibujos. En
este artículo se analizan diferentes obras que
evidencian su interés por los fenómenos de
la materia, la atmósfera, el tiempo, el movimiento o la memoria; con ellos construye un
diálogo que aborda dualidades como lo figurativo y lo abstracto, lo real y lo imaginario, lo
documental y lo ficticio.
Palabras clave: Patricia Dauder / film / dibujo
/ arte contemporáneo.

Abstract: provides a reflection on the ability of

what is represented to capture and visualize
what is real, be it through to film, photography or drawing. This article analyses various
works that provide evidence of her interest in
material phenomena, the atmosphere, time,
movement and memory. With these she builds
a dialogue that addresses such dualities as the
figurative and the abstract, the real and the
imaginary, the documentary and the fictitious.
Keywords: Patricia Dauder / film / drawing /
contemporary art.

Introducción
El cine demuestra, junto con invenciones como la locomotora, el automóvil
o el avión, la fascinación que en la modernidad se tenía por la velocidad y la
traslación. Este nuevo medio de expresión no era sino un mecanismo capaz de
arrastrar y acelerar a un conjunto de imágenes. De hecho, Gilles Deleuze considera que el cine se constituye básicamente como un “sistema que reproduce
el movimiento en función del momento cualquiera, es decir, en función de instantes equidistantes elegidos de tal manera que den impresión de continuidad”
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(Deleuze, 1994: 18). Para el filósofo estos instantes cualquiera pueden realizarse a partir del corte inmóvil del movimiento (vista instantánea) y también a partir del corte móvil de un todo: como imagen-movimiento. Un todo que es en sí
temporalidad, donde se hace presente una constante transformación. Deleuze
elabora su análisis basándose en la teoría de Bergson, para quien el movimiento
remite constantemente a un cambio, de manera que siempre que haya una mudanza hay también una variación cualitativa en un todo, entendido éste como
algo abierto, algo cambiante (Deleuze, 1994: 22). La imagen-movimiento del
cine sería también una expresión del cambio, ya no como ilusión sino como una
nueva realidad establecida por un corte móvil en la duración.
Curiosamente, el proyecto de Patricia Dauder parece jugar con este presupuesto. Su trabajo fílmico se desarrolla mediante escenas casi estáticas donde
parece que no ocurra nada. Es como si quisiera rebatir la idea de imagen-movimiento con su propuesta. Así, muchas de sus películas están formadas por la
unión de diferentes planos fijos, y en ciertos casos por el registro de dibujos y
fotografias, recuperando mecanismos propios de la prehistoria del cine, donde
el movimiento se conseguía con la suma de cortes inmóviles. En otras ocasiones lo filmado muestra la repetición constante de una misma acción. Paradójicamente, el giro que propone la artista tiene como finalidad visibilizar este
todo cambiante que cita Bergson: un mundo que se transforma, se reconstruye
y muta de estado a través del movimiento. Sin embargo, a la artista no le interesan los grandes acontecimientos, sino modificaciones insignificantes o mundanas, y para que esto pueda ser representado despoja la imagen de artificio,
teatralidad y narración, y por tanto de instantes privilegiados. Esta economía
de medios también está presente en sus dibujos, donde las variaciones entre las
diferentes láminas son casi imperceptibles y solo con una mirada atenta pueden ser percibidas. En el presente artículo analizo algunas de sus obras para
mostrar cómo a partir de lo sutil y lo silencioso se acerca a los fenómenos de las
cosas, los espacios y los lugares — inclusive el tiempo.
1. La no-forma
Uno de los interrogantes que impulsan la propuesta de Dauder se centra en las
posibilidades de la representación para aprehender lo real, sin caer en la representación mimética de los objetos contiguos. Su mirada se dirige hacia aspectos
que, aún siendo inerentes a la materia, no son fácilmente perceptibles, como la
luz, el espacio, el vacío o el tiempo. Se puede decir que su interés radica en captar lo que es propio de la física: la substancia como movimiento, la estructura de
la materia -sea micro o macroscópica—, o los cambios de estado provocados por

113
Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 111-119.

Figura 1 ∙ Patricia Dauder (2009). Flow. Film Super-8 transferido
a 16mm., 4’05’’ (Imagen cedida por la artista)
Figura 2 ∙ Patricia Dauder (2005). Surfers. Film súper-8 transferido
a DVD, 3’20’’ (Imagen cedida por la artista)
Figura 3 ∙ Patricia Dauder (2011). Balsa. Madera de balsa y carbón,
522 × 511 cm (Imagen cedida por la artista)
Figura 4 ∙ Patricia Dauder (2012). Subway serie #2. (detalle)
Tinta de bolígrafo sobre pruebas impresas a láser, 120 × 85,5 cm
(Imagen cedida por la artista)
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situaciones naturales o artificiales. Es decir, observa la constante alteración de
los elementos y las substancias que componen el mundo mostrando su ligereza
en contra de lo estable y lo perpetuo. Esta búsqueda se plasma en sus trabajos
gráficos y sus películas. Por ejemplo, en el film Flow (2009) (Figura 1) ofrece una
experiencia contemplativa a partir de pequeñas variaciones de luces, sombras
y destellos, dotando la proyección de un aspecto casi abstracto. No obstante,
ella misma asegura que no tiene un interés intrínseco por la abstracción, sino
que lo que intenta capturar es la no-forma (Dauder, 2011: 11). Precisamente, las
filmaciones realizadas en formato Super-8, que luego transfiere a 16 mm., provocan que el referente quede casi disgregado a causa tanto del grano como del
característico color desvanecido de la película, adjudicando a la proyección un
aspecto fundamentalmente matérico (Figura 2).
De manera similar, sus trabajos gráficos realizados con pasteles, tintas,
acuarelas, grafito e incluso lejía, revelan unas superficies donde lo físico y lo
táctil se hace presente (Figura 3). Sus dibujos, aparentemente abstractos, evitan
la expresividad autoral en pro de una repetición casi mecánica de formas y gestos (Figura 4). Asimismo, la superposición de capas -con papeles transparentes
o de color- provoca una fragmentación del espacio, a la vez que incentiva un
tiempo de lectura pausado. Tal y como observa Neus Miró, se crea “una dimensión espacial que progresa en extensión y en profundidad” (Miró, 2009). Su proceder lento, riguroso y metódico proporcionan a la obra cualidades temporales
y sensoriales. También son significativas las pequeñas variaciones compositivas entre una misma serie de láminas, evocando las imágenes de las películas y
vinculando su lectura al terreno de las percepciones y de lo atmosférico (Figura
5). Otros papeles parecen inacabados, como si estuvieran en proceso de ejecución. Para Ricardo Nicolau, el dibujo es una promesa de futuro, una potencialidad (Nicolau, 2008); es en sí un proyecto que está en proceso de devenir, y como
tal puede ser corregido y rehecho. Y así es como la artista entiende su proceder:
borrando, tachando, ennegreciendo u ocultando. Sus formas adquieren un acabado esbozado que muestran un gusto por la naturaleza fugaz y transitoria de
las cosas. El dibujo, por tanto, es un campo abierto a las dudas y al titubeo que
cobra sentido a partir de la acumulación de todas las pruebas posibles. Por eso
estima que el resultado de su investigación solo puede ser mostrado a través de
los restos de la imagen; una especie de arqueología de lo visible, donde solo se
revelan los pedazos esparcidos.
2. Trabajar desde el imaginario
Se puede decir que Dauder trabaja frecuentemente desde el imaginario. Lo que
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Figura 5 ∙ Patricia Dauder (2011). Vista de la exposición El gran cercle,
Projectes SD (Barcelona) (Imagen cedida por la artista)
Figura 6 ∙ Patricia Dauder (2011). March 5th 1979. Film 16mm, 4’20’’
(Imagen cedida por la artista)
Figura 7 ∙ Patricia Dauder (2011). March 5th 1979. Instalación en la
exposición A Monument to Radical Instants. La Virreina, centre de la
imatge (Barcelona) (Imagen cedida por la artista)
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Figura 8 ∙ Patricia Dauder (2006). Les Maliens (a script). Film 16mm
transferit a DVD, 3’49’’ (Imagen cedida por la artista)
Figura 9 ∙ Patricia Dauder (2009). Forward (slides). Diapositivas (Imagen
cedida por la artista)
Figura 10 ∙ Patricia Dauder (2012). The Garden Island. Film 16mm,
5’43’’ (Imagen cedida por la artista)

3. Imágenes insignificantes
A diferencia de la obra anterior, Les Maliens (a film) (2007) surge de la experiencia
y la empatía hacia el lugar, fruto de su viaje a Mali. La sobriedad cobra protagonismo en esta película que no pretende en ningún caso documentar: la utilización de planos fijos, secuencias largas y tiempos no-lineales son una aproximación al territorio donde ninguna situación adquiere importancia. Este film
parece encajar perfectamente en uno de los aforismos que Robert Bresson proponía para su trabajo: “Aplicarme a imágenes insignificantes” (Bresson, 1979:
17). En la obra de Dauder no hay fetichismo ni por la imagen ni por la anécdota,
situándose próxima a los llamados fotógrafos iconoclastas (Chukhrov, 2009:
9-14): aquellos que evitan la veneración de la escena capturada. Lo que importa

117
Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 111-119.

transfiere al papel surge a partir de una relación de ideas vinculada con los elementos que interpreta, en un proceso arbitrario e intuitivo. Por ese motivo no extraña su fascinación por la capacidad que ha tenido el ser humano de configurar
todo un repertorio de imágenes sobre lo desconocido a partir de mapas, visiones
del universo, de la inmensidad del mar o del interior de la tierra. Este legado es
visible en obras de la artista donde se detectan alusiones a lo topográfico o astrológico: estructuras geométricas, perímetros o planos son elementos que se repiten en sus composiciones así como en sus grabaciones, donde los efectos ópticos
y los referentes espaciales son también evidentes (Figura 6 y Figura 7). Posiblemente Les Maliens (a script) (2006) (Figura 8) sea el film donde de forma más
descriptiva se evidencia su interés por representar el imaginario. Esta película
sobre el país de Mali, realizada a partir de dibujos filmados, parte de referentes
literarios y de imágenes extraídas de los medios de comunicación. Por tanto, no
hay una relación empírica con lo representado. Su único conocimiento del tema
está filtrado por unos clichés que le proporciona la cultura popular. Desde estos
preconceptos desarrolla todo un proceso mental. La cinta, en definitiva, es la
construcción de un relato sobre aquello no-visto, sobre aquello arquetípico. El
hecho de que toda la película esté realizada a partir del dibujo potencia aún más
el aspecto ilusorio -incluso diría onírico- de la proyección. En ella las imágenes
se superponen, se solapan, se construyen, se borran, se hacen y se deshacen.
El juego que la artista plantea entre imagen-fija e imagen-movimiento proporciona una peculiar temporalidad. Podemos decir que la obra de Dauder se sitúa
entre lo que pertenece y lo que es ajeno a lo cinematográfico. O mejor dicho, en
el linde del cine, el dibujo y la fotografía: las imágenes son instantáneas sin continuidad; sin embargo, no cabe duda que su coherencia conceptual opera en el
formato lineal de la proyección, en el sí de la duración.
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es la relación con el espacio, la atmósfera, el tiempo o el lugar, desde una mirada
despojada de todo esteticismo.
Esta visión ascética también está presente en películas como Forward (film)
(2010) o Cutsurf (Bclnt. Feb. 2009) en las que se muestra una y otra vez el movimiento de las olas y cómo windsurfers, en la primera, y surfistas, en la segunda,
intentan subirse a ellas. Una misma acción que se repite constantemente, un
ciclo interrumpido que la artista potencia con el encuadre, cortes en el montaje
y tiempo ralentizado. Por ejemplo, el fuera de campo en Forward (film) (Figura
9), donde se visualizan solo las olas, es tan importante como la acción de los
personajes. En cambio en Cutsurfs la cámara persigue los surfistas creando una
especie de coreografía donde los personajes se asemejan a puntos y líneas en el
espacio. Con todo se crea una vibración, una agitación, y a la vez una temporalidad casi hipnótica.
Este magnetismo también acontece en The Garden Island (2012) (Figura 10)
y en Sporadic (2009). La primera muestra lugares paradisíacos que evidencian
los estereotipos de lo bello y lo idílico, mientras que los edificios velados que
aparecen en Sporadic se convierten en síntomas de lo insaciable de la sociedad
actual. Su carácter archivístico acentúa la mirada trágica hacia estos lugares
anodinos, silenciosos y fríos, como si de vestigios se tratara. Los planos inmóviles parecen fotografías con algo de movimiento, ampliando de esta forma el
tiempo de observación de la imagen. Asimismo, el grano característico de la
Super-8, la renuncia a la narración y los cortes en el montaje nos remiten a los
albores de la historia del cine. Un cine primitivo que no ha sido aún apresado
por la narración.
Conclusión
La no-forma y la no-narración son aspectos fundamentales en la obra de
Dauder. Ella despoja sus trabajos de todo artificio, convirtiéndolos en una escritura hecha de dibujos e imágenes. Cabe decir que lo filmado y lo dibujado
se entrecruzan y se confunden: mientras que lo cinematográfico se acerca a lo
abstracto, las abstracciones hechas con grafito remiten a situaciones concretas
como percepciones, recuerdos o atmósferas. Su propuesta centrada en dar visibilidad a lo mutable y lo efímero se materializa en un trabajo elaborado a partir
de estratos, de sedimentos, de restos. Es ahí donde la artista descubre los territorios de la imagen.
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Resumen: En la obra del pionero de la fotografía Colombiana, Melitón Rodríguez¨, se consideran dos ejes de reflexión: “Visualización
o espontaneidad del momento decisivo”, y
por otro lado, “Proyección o ilusión de la realidad”, basados en dos fotografías con el fin
de identificar el límite existente entre la ilusión creadora del fotógrafo y el registro testimonial. La imagen fotográfica es así fundadora de criterios de construcción de identidad.
Palabras clave: Visualización / ilusion-creadora / realidad-testimonial.

Abstract: In the work of Melitón Rodríguez, a

Colombian photography pioneer, we point at
two axes of reflection: “Viewing or spontaneity
the decisive moment” and “Projection or illusion of reality”, a selection of two photographs
identifies the existing boundary between the
creativity of the photographer and the testimonial record. The photographic image is the
founder of criteria of identity construction.
Keywords: Visualization / creativity / reality.

1.Visualización o la espontaneidad del “momento decisivo”
(Cartier-Bresson, 1973)
Se establece en toda visualización fotográfica una competencia en el campo
icónico, entre lo pictural y lo meramente fotográfico. Sin embargo, pocas son
las fotografías que perduran en las memorias colectivas que pueden llegar a
comunicar la esencia como lo logra hacer el arte. Es en el mismo instante de
la aparición de una imagen en el visor de la cámara, que se establece el punto
de vista como un momento de intuición creativa. Esta habilidad intrínseca al
acto de la toma de vista parece poner a dialogar el concepto de visualización
con los lazos estrechos existentes entre arte y sociedad, cada nueva época con
sus particularismos ve nacer nuevas formas de comportamiento social. Por esto
más que la mera técnica de impresión de la realidad, importa cómo esa fotografía nos relaciona con lo demás. Se contempla desde allí el hecho fotográfico no
como la imagen resultante de una técnica, sino como una cultura de la visión,
ya que la cámara desde su invento a mediados del siglo XIX va abarcando los
siglos posteriores (Figura 1).
La clara vocación de esta fotografía, en clave de eucumenismo, es explicar el
hombre al hombre, encarnada en esta imagen por el halo guardián del ángel. La
frase de Susan Sontag: “la fotografía es un inventario de la inmortalidad”, enuncia lo alegórico subyacente en esta imagen. Se trata de una técnica de sobreimpresión en la que una mujer, jugando el rol protector de Angel Guardián, toca
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Introducción
La noción de realismo parece implícita en toda representación fotográfica, sin
embargo la sensibilidad pictórica del fotógrafo colombiano Melitón Rodríguez
(1875-1942) trasmite un legado figurativo que proviene de una tradición heredada. ¨Impresiones de plata: Discurso e imagen en la obra del pionero de la fotografía Colombiana Melitón Rodríguez”, permite ver una serie de aspectos
semánticos e ideológicos como reflexión sobre el proceso de configuración del
espíritu progresista de esta época. Allí confluyen la óptica estética y el discurso
sociológico generadores de conocimiento y de nuevas sensibilidades hermenéuticas que aportan una revisión del impacto de veracidad implícito en la fotografía de época, usualmente considerada como patrimonio fiel a un pasado
histórico. Los inicios de la técnica fotografica se desarrollaron como perfeccionamiento del dibujo que sigue siendo su “precursor ideológico” (CROMER, 1925:
477) y es ciertamente esta bicromía del blanco y negro la que filtra la expresión
de los conceptos artísticos de la fotografía, por lo cual es común designarla
como impresiones de plata.
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Figura 1 ∙ El ángel de la esperanza. Melitón
Rodríguez, Medellín. Colombia. (1908).
Figura 2 ∙ Luis, G. Gómez. Melitón Rodríguez,
Medellín. Colombia. 1897.

2. Proyección o ilusión de la realidad
La visión-historia es mediada por valores socioculturales que están sumergidos
en la imagen latente y subjetiva que aureola toda fotografía por más realista que
parezca. Melitón Rodríguez quiso evdienciar en la fotografía titulada “Luis G.
Gómez” de 1897, que analizaremos a continuación, cómo la ilusión óptica pertenece a un lenguaje estético compartido.
Esta composición fotográfica (Figura 2) emula a una pintura de género de
Caravaggio, cuyo estilo es característico: ambientación nocturna, iluminación
dramática, personas corrientes utilizadas como modelos, descripción honesta de la naturaleza, todo esto es tratado con la técnica del chiaroscuro. Por otra
parte, la iluminación de vela hace referencia al universo del famoso tenebrista francés del S. XVII, Georges de La Tour (Figura 3, Figura 4). En los cuadros
de Georges de La Tour, el origen de la luz es concreto: una vela, una bujía, una
antorcha u otra forma de luz artificial, mientras que en las obras de Caravaggio, la luz provenía de un foco de origen impreciso. Para abordar la noción de
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la cabeza del sujeto. Retratar la alegoría de una protección divina, cosa poco
común en la fotografía de la época, pone a dialogar el registro con un espacio
espiritual más propio al universo de la pintura porque es cierto que desde los
retablos del Medioevo la representación pictórica ha estado ligada a la simbología religiosa.
Esta fotografía se posiciona como arte porque más allá de la voluntad de
testimoniar una realidad reflexiona sobre sí misma, deviene autorreferencial.
Se puede afirmar que es un intento pionero del fenómeno conocido como intratextual, caso que se establece cuando se recurre a temáticas, personajes, tramas
o analogías de un autor que cita imágenes ya existentes. Desde allí se abarcan
alusiones, reflexiones, guiños y citaciones de un texto fotográfico dentro de
otro. En este proceso ciertamente intuitivo y no deliberado, Melitón es ante
todo contador de historias que tienen que ver con él mismo, con su proceso de
creación, con sus credos y por supuesto aludiendo a la espiritualidad de su público utilizando sus propios procesos constructivos. Esta relación inter-textual
establece un dialogo entre discursos denominados usualmente como “citación”
(Genette, 1982).
El fotógrafo nos dice aquí que la esperanza de un futuro mejor es una providencia compartida y esto es una lección de aliento universal y sobre todo atemporal. Estas son las ocurrencias de la manifestación evocadora de la fotografía
el “Ángel de la esperanza”, una visión específica que remane atemporal y ciertamente sui generis.
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Figura 3 ∙ San Jerónimo escribiendo, Caravaggio, 1608.
Concatedral de San Juan, Valleta, Malta.
Figura 4 ∙ Magdalena frente a un espejo, de La Tour, 1630.
National Gallery of Art, Washington.
Figura 5 ∙ San Jerónimo meditante, Caravaggio (1605).
Museo de Montserrat, Montserrat.
Figura 6 ∙ Magdalena penitente. La Tour (1630). Col.
Wrightsman, New York.

Conclusión
Estas reflexiones confluyen en apreciar cierta relación entre registro y verdad,
la vision fotográfica sigue siendo heredera de una tradición pictórica, aunque su
técnica revela una apariencia de la realidad fiel y creíble expresada igualmente
como una composición creativa. Melitón Rodriguez supo basar su mirada fotográfica en elementos estéticos comunes al encuentro de dos sensibilidades, la
pictórica y la técnica: el asombro y la fascinación por la óptica y la química del

125
Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 120-126.

referente, comparemos también, el tema de la fotografía de Melitón Rodríguez
datada de 1897, con los dos cuadros siguientes del S. XVII que están en la colección permanente del Metropolitan Museum de New York, porque existe cierta
similitud temática evidente.
Desde la Edad Media, la calavera era un símbolo que recordaba al hombre
que la muerte reina por doquier. Tema retomado en el barroco, se convierte en
símbolo de la piedad. El misticismo, común en las artes, entendido éste como el
conocimiento experimental que tiene el alma de la presencia divina, se representaba en forma de calavera en ocasiones como un elemento decorativo que
aparecía en las tumbas o en las composiciones y bodegones conocidos como
Vanitas para recordar al hombre la brevedad de la vida y la inanidad de lo humano. Otro elemento reiterativo es la vela, también siempre presente junto a una
calavera, frente a un personaje ensimismado en su contemplación meditativa.
Solo el género diferencia los cuadros de George de La Tour y de Caravaggio (Figura 5, Figura 6) con la fotografía de Melitón Rodríguez aquí comparados. Miremos las variantes de los mismos maestros del chiaroscuro siguiente:
La representación de estos mundos espirituales en el universo se revelan a
traves del simbolismo de las cosas que los componen, alcanzando así, un conocimiento no universal sino más bien estrictamente formal. El mundo y las cosas
se dejan conocer únicamente a través de su forma; el universo no se revela al
saber sino por el intermediario de los objetos, como en este ejemplo lo encarman
la calavera y la vela. Aquí pareciera que el fotógrafo Melitón Rodríguez haya estudiado el gesto de este brazo extendido de San Jerónimo para la posición de su
modelo Luis G. Gómez, quien, aunque no este escribiendo, tiene todo los instrumentos listos sobre la mesa para hacerlo. En cambio, frente a la contemplación
de la muerte, Luis G. Gómez está elegantemente vestido, una presentación socialmente connotada en este enfrentamiento contemplativo de la calavera que
el fotógrafo quiso insinuar como símbolo de cierta inquietud de una generación
de la naciente y joven élite consciente de la situación político social que favorecerá la “Guerra de los Mil días” que azotó el país al finales del S. XIX.
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proceso analógico de la fotografía, asi como la observación de la realidad social
de su época. En el esteticismo de su representación fotográfica se establece una
verdadera ilusión óptica que deviene ideológica. Este aspecto sigue interesando artistas, socociologos, estetas o historiadores porque es una problemática
que permanece vigente en esta sociedad del espectáculo donde la noción de
apariencia es casi siempre mediatizada por la imagen fotográfica cuya misión
es la de fraguar identidades en la construcción social de historias conpartidas.
Se revela desde allí un efecto visualizador imerso en estas “impresiones de plata”, que dejan apreciar la manera en que una fotografía teje, a partir de la espontaneidad del “momento decisivo,” un verdadero simulacro socio-cultural. Es así
como uno de los aportes mayores de Melitón Rodríguez es su acervo documental porque fue un historiador visual que dejó constancia de la transformación de
una época y de su ciudad. Lo registrado sella una irrefutable visión personal que
se queda en la memoria como documento objetivo. Sus fotografías devienen
objetos artísticos cuyas formas fijan valores en la visión de la cultura de consumo que nos sigue rigiendo.
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Resumo: Este artigo apresenta as pinturas da

Abstract: This paper presents the paintings of

artista Ema M, pseudônimo de Margarida
Prieto. São naturezas-mortas que tem por tema
os pincéis. Trataremos destas obras plenas de
referências e remissões à arte da pintura, homenageada aqui através do pincel, um de seus
componentes fundamentais: a pintura per si, o
gênero natureza-morta, os efeitos virtuosísticos
da simulação e da mimese, a economia como
estratégia de densificação.
Palavras chave: Ema M / Margarida Prieto /
natureza-morta / Série Pincéis.

artist Ema M, pseudonym of Margarida Prieto.
Her still lifes have brushes as theme. We will
treat these works full of references to the art
of painting, honored here through the brush,
one of its key components: the painting itself,
the still-life genre, the virtuosic effects simulation and mimesis, the economy as a strateg y
densification.
Keywords: Ema M / Margarida Prieto / Still life
/ Brushes Series.

Quem é Ema M? O que faz Ema M? Por que Ema M faz o que faz? Muitas são as
perguntas que surgem quando nos deparamos com um artista e sua obra, principalmente se essa obra se reveste de um caráter distintivo daquilo que normalmente vemos em exposições de pinturas: trabalhos marcados pela excelência,
pelo virtuosismo de sua concepção e, ainda, pela erudição que deles emanam,
provocando admiração e deleite nos especialistas, mas também causando estranhamento em seus espectadores.
Ema M é o pseudônimo da jovem artista portuguesa Margarida Penetra Prieto

Gomes, Paulo César Ribeiro (2014) “Os 15 Pincéis de Ema M.” Revista :Estúdio, Artistas
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(Torres Vedras, Portugal, 1976). Doutora em Pintura (2013), Mestre em Pintura
(2008) e Licenciada em Pintura (todos os títulos pela Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa) ela é pesquisadora no Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes (CIEBA-FBA/UL) e membro colaborador do Centro de
Estudos em Comunicação e Linguagens (CECL-FCSH/UNL) e também do Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias
(CICANT-ECATI/ULHT). Desde 2013 pertence à Comissão Científica e Revisão
Internacional por Pares da Revista ESTÚDIO, Artistas Sobre Outras Obras. Suas
exposições individuais, iniciadas em 2001, têm mostras em Lisboa, Rio de Janeiro e Porto Alegre em espaços privados e institucionais. Participou, desde o ano
de 2000, de diversas mostras coletivas em Portugal, França e Espanha e, a par do
seu trabalho como pintora, desenvolve extensa carreira como ilustradora. Esta
representada em coleções particulares e públicas, mormente em Portugal e tem
uma extensa fortuna crítica de textos produzidos para suas mostras individuais
e críticas em periódicos e catálogos. Sua obra publicada inclui textos críticos e
analíticos em periódicos acadêmicos e catálogos. Vive e trabalha em Lisboa.
As obras sobre as quais nos debruçaremos integraram a exposição intitulada
Lapsus Memoriae, apresentada no Museu do Trabalho, em Porto Alegre (Brasil),
no período de 04 de dezembro de 2013 a 26 de janeiro de 2014. Sob a chancela
de Ema M, a exposição, dividida em dois momentos, 15 Pincéis e As Paisagens
que tratavam de aspectos recorrentes na poética da artista, a saber: a erudição
da pintura, seus atores, técnicas e instrumentos (tanto materiais quanto intelectuais) e as questões das imagens e da percepção. Foi uma mostra que atraia
pela objetividade e imediatez de sua comunicação, imergindo os espectadores
no universo da pintura. O segmento sob o qual nos deteremos é aquele intitulado 15 Pincéis, no qual a artista apresentou esses instrumentos da pintura — os
pincéis — personagens ubíquos e indispensáveis e, no entanto, praticamente
invisíveis, verdadeiros personagens secundários da arte da pintura e também
da história da arte.
As pinturas da série 15 Pincéis estão plenamente enquadradas dentro do gênero intitulado natureza-morta, isto é, representações de objetos inanimados,
no qual os artistas se esmeram nos efeitos virtuosisticos da simulação e da mimese. Os objetos das naturezas mortas de Ema M são, evidentemente, os pincéis: nessa série, de quinze pinturas, eles estão em destaque, individualizados
e personalizados, apresentados em naturezas-mortas econômicas, sintéticas e
rigorosas (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4).
São pinturas que, por sua estrutura e composição, nos remetem irresistivelmente às naturezas-mortas “encaixotadas” do mestre do Barroco espanhol Juan
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Figura 1 ∙ Ema M. Pincel #1, 2013. Óleo sobre tela,
35 x 28 cm. Coleção da Artista.
Figura 2 ∙ Ema M. Pincel #6, 2013. Óleo sobre tela,
35 x 28 cm. Coleção da Artista.
Figura 3 ∙ Ema M. Pincel #2, 2013. Óleo sobre tela,
35 x 28 cm. Coleção da Artista.
Figura 4 ∙ Ema M. Pincel #14, 2013. Óleo sobre
tela, 35 x 28 cm. Coleção da Artista.
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Figura 5 ∙ Juan Sanchez Cotán. Natureza-morta com marmelo, repolho,
melão e pepino, c. 1600. Óleo sobre tela, 69 × 85 cm. San Diego
Museum of Art, San Diego, USA.

Sanchez Cotán (Orgaz, 1560 — Granada, 1627). Cotán pintou, dentre outros gêneros, os chamados bodegóns ou naturezas-mortas, obras cujo caráter distintivo
está no realismo, na economia e no destaque dado aos objetos, em detrimento do
fundo ou cenário nos quais eles se colocam.
Esses bodegóns nos apresentam alimentos — legumes, frutas, aves, suspensos sobre um fundo geométrico. Suspensos não por acaso, mas também como
remissão a estratégia daqueles tempos para evitar a sua degradação, evitando o
contato de qualquer uma de suas partes com as superfícies.
O fundo geométrico — platibandas de janelas ou armários, não sabemos —
opõe-se a organicidade dos alimentos, criando um fundo neutro que põe em destaque o objeto representando, evitando toda dispersão (Figura 5). As formas suspensas destacam-se do fundo como se estivessem fora de contato, permitindo que
a luz interna, oriunda de um único ponto, incida diretamente sobre os objetos, destacando-os contra o fundo escuro e valorizando-os em oposição à neutralidade do
cenário. O realismo exacerbado da representação dos objetos dá-lhes um caráter
místico, destacando-os com uma qualidade quase escultórica. O isolamento leva-nos a observá-los sob outro ângulo, ressaltando-os não como alimentos ou objetos,
mas como entidades que surgem de forma imprevisível e inédita: Cotán suprime os
personagens tradicionais das Vanitas, principalmente aqueles que remetem mais
intensamente a efemeridade da vida, ou seja, a caveira e a vela, colocando-nos em
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Figura 6 ∙ Jean-Baptiste-Siméon Chardin. Natureza-morta com os atributos
da arte, 1766. Óleo sobre tela, 112 × 141 cm. The Hermitage, St. Petersburg.
Figura 7 ∙ Jean-Baptiste-Siméon Chardin. Os atributos da Pintura
e da Escultura, 1728. Óleo sobre tela, 64 × 92 cm. Coleção particular.
Figura 8 ∙ David Bailly. Auto-retrato com Símbolos das Vanitas, 1651. Óleo
sobre madeira, 65 × 97,5 cm. Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden.
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comunhão direta com essas entidades orgânicas fragilmente suspensas. Inevitável
nos inquietarmos e identificarmos com a leveza e a fragilidade das formas suspensas.
Ema M, ao fazer a transposição dos alimentos para os pincéis opera com
as mesmas premissas de Cotán: a economia de meios como estratégia para a
densificação da pintura. Ao substituir os alimentos do corpo pelo instrumento
utilizado pelos pintores Ema M cria pinturas plenas de referências e remissões
à arte da pintura. Essa homenagem à própria arte da pintura, através de um de
seus componentes fundamentais, os pincéis, coloca em destaque esses objetos
tão pouco observados e quase nada valorizados.
E os pincéis, o que são? O pincel, (do latim peniculus, pequena cauda) é um instrumento de pintura, de desenho ou de escritura, composto de um cabo ou haste
(de madeira ou plástico) munido na sua extremidade de um tufo de pelos naturais
ou fibras sintéticas, mantidos graças a uma presilha de metal ou amarrados com
fios. Existe ainda outra terminologia para designar o tufo: a raiz, ou a parte mais
próxima da presilha, o ventre, que caracteriza a parte central ou mais espessa do
pincel e, por fim, a flor dos pelos, ou a ponta. Os pinceis tem diferentes tamanhos e formas: eles podem ser redondos, chatos longos, chatos curtos ou quadrados, em leque, chanfrados, finos etc., a serem usados de acordo com o material
empregado, seja tinta a óleo, acrílica, nanquim, aquarela etc. Se antigamente os
artistas fabricavam eles mesmo seus pincéis, seria preciso esperar o final século
XVIII para que surgisse a etapa importante das primeiras oficinas de fabricação
especializadas. Há todo um universo ainda por conhecer sobre os pincéis: os tipos de pelos, suas finalidades específicas, seus modos de usar...
Os pincéis compartilham da dupla cidadania de ferramentas e instrumentos: a primeira pelo seu caráter de apetrecho necessário a uma arte e ofício; na
segunda pelo fato de ser um objeto que ajuda a levar a efeito uma ação física.
São objetos comuns, sem aura, ao contrário das paletas, das telas, dos cavaletes,
dos tubos de tinta, estes todos carregados de poesia e significados. Exemplos? Os
pincéis praticamente inexistem na arte enquanto representações. Que pinturas
mostram pincéis? Jean-Baptiste-Siméon Chardin (Paris, 1699 — Paris, 1779),
mestre francês do século XVIII, nos apresenta, em algumas de suas naturezas-mortas esses personagens. De um modo bastante discreto na primeira (Figura
6) e, de modo mais evidente, na segunda (Figura 7). Mas aqui eles não assumem
o protagonismo das personagens dessas obras, eles são meros figurantes.
Se os holandeses se dedicaram a retratar uma parafernália de objetos em
suas naturezas mortas como, por exemplo, nas mil flores de Balthasar van der
Ast (Middelburg, 1594 — Delft, 1657) ou nas mesas postas de Wilem Claesz
Heda (Harlen, 1594 — 1680) nestas, os pincéis e os equipamentos da pintura
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estão, curiosamente ausentes. Ausência notável quando olhamos para o maravilhoso auto-retrato de David Bailly (Leyden, 1584 — 1657) (Figura 8), no qual
temos esculturas, desenhos, pinturas e mesmo uma paleta presa à parede e, coisa notável, nenhum pincel!
Mas voltemos aos pincéis de Ema M. Seus pincéis são sujeitos da sua pintura: estão sós, individualizados, emoldurados/encaixotados, mas em recipientes
abertos, dando-se a ver em toda a sua potência de indivíduos. Jean-Paul Sartre
escreveu que “para sonhar a dissociação de um indivíduo [do todo] é preciso
primeiro saber individualizá-los” (Sartre, 2014: p.17). Ao individualizar o pincel, Ema M dá a ele sua unicidade que nos permite percebê-los como a totalidade até o momento invisível: eu vejo pincéis, nunca vejo “o pincel”. É no centro
da sua pintura, feita exclusivamente com um pincel, que percebemos sua importância e seu caráter vital: não se pinta sem pincel (mesmo quando uso um
simulacro ou um símile, estou usando um pincel). O pincel adquire sua essência
de ser, de indivíduo na arte da pintura. Conquista seu lugar de direito como a
prótese mais próxima que os humanos encontraram para o cérebro que pinta
(assim como o lápis ou o carvão para o desenhista); é a ferramenta do obreiro
pintor, é a extensão, enfim, do próprio artista.
Esses 15 Pincéis, no dizer da própria artista, são descrições que retratam as
variedades deste objeto. Mas são bem mais do que isso: os pinceis não são, e
nunca foram, simples objetos. Lembremo-nos que lavar os pincéis era a primeira atividade, no rol das infindáveis tarefas dos aprendizes nas oficinas, a ser
aprendida. Sua importância estava decretada por este simples gesto: deixar íntegra e incólume a ferramenta/instrumento. Essas pinturas trazem na sua própria economia não somente a descrição desse objeto pincel, mas a própria idéia
da pintura enquanto tema e com suas correlações com a erudição, com o tema
da pintura sobre a pintura, com o tema do artista em atividade, da linguagem da
pintura. Trata-se de uma série de obras que articula um tema excepcional por
sua raridade a uma estratégia compositiva culta: um exercício de virtuosismo
que permite que a economia do resultado esconda, com grande habilidade, a
densidade de seu tema e de seu objeto.
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Resumo: As pinturas do artista visual português
Rui Macedo distendem-se do objeto pictórico,
atravessam arquiteturas, tocam o real. Suas pinturas interventivas remetem aos conceitos de
metalinguagem e mise en abyme.
Palavras chave: pintura / intervenção / espaço

Abstract: The paintings of the Portuguese visual

artist Rui Macedo distend from the pictorial
object, crossing architectures, touching the real.
Macedo’s interventive paintings refer to the concepts of meta-language and mise en abyme.
Keywords: painting / intervention / space.

1. Ressonâncias
Tomar como foco de discussão as questões que desenham a poética de um artista significa adentrar na estrutura crítico-conceitual que alicerça a sua produção
estética. Assim considerado, concluímos que cada obra constitui-se como afirmativa de toda a sua produção ressoando incessantemente umas com as outras.
Segundo Alain Badiou,
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Ressonâncias: a pintura
inter ventiva de Rui Macedo
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uma configuração não é uma arte, nem um gênero, nem um período ‘objetivo’ da história da arte, nem mesmo um dispositivo ‘técnico’. É uma seqüência composta de um
conjunto virtualmente infinito de obras, sobre a qual tem sentido dizer que ela produz,
na estrita imanência à arte em questão, uma verdade dessa arte, uma verdade-arte
[…] Na realidade, uma configuração se pensa a si mesma nas obras que a compõem.
Pois, não o esqueçamos, uma obra é uma investigação inventiva sobre a configuração,
que pensa então o pensamento que a configuração terá sido (sob a suposição de seu
acabamento infinito). Mais precisamente: a configuração se pensa na prova de uma
investigação que, ao mesmo tempo, a constitui localmente, desenha seu porvir e reflete
retroativamente sua curva temporal. Deste ponto de vista, é preciso sustentar que a
arte, configuração ‘em verdade’ das obras, é, em cada ponto, pensamento do pensamento que ela é (1994: 28-9).

A compreensão de tal estrutura importa, aqui, especificamente, pela revelação do modus operandi pelo qual o artista português Rui Macedo concebe suas
obras. Pintor de formação, sua produção artística sugere um paradoxo: a utilização dos princípios tradicionais da pintura, como o trompe-l’oeil, acordados,
no entanto, a determinadas estruturas praticadas de modo recorrente na contemporaneidade, como por exemplo, os conceitos de apropriação, de site-specific ou de intervenção. Num primeiro olhar, localizamos algumas constantes no
seu trabalho: a ênfase na figuração, o mimetismo, o diálogo profícuo com o locus ou a constante reflexão sobre o suporte. O suposto paradoxo observado em
sua produção artística desfaz-se mediante a consideração de algumas questões
teorizadas a partir de meados do século XX. Antes de tudo, devemos observar
que o foco do trabalho de Rui Macedo está na pintura e que, portanto, faz parte
de uma geração de artistas que a pratica a partir da reflexão de conceitos, agora,
cristalizados. Conceitos surgidos da reflexão do ser pintura teorizados por artistas e críticos, como por exemplo, o plano flatbed, de Leo Steinberg; os objetos
específicos, de Donald Judd; a teoria do não-objeto, de Ferreira Gullar; de entre
tantos outros.
Se, de um modo geral, a arte contemporânea carateriza-se pelo seu diálogo
com o real, nada mais coerente do que a pintura na atualidade também adotá-lo. A distensão da pintura do seu suporte tradicional em direção à realidade
aproximou-a de outras frentes estéticas como a instalação ou a intervenção. O
movimento de alcance do espaço real pela pintura faz-se lógico pela sua própria
estrutura histórica. A pintura como espessura, formada por camadas agregadas temporalmente concilia o suporte e a superfície pictural, confundindo-os.
Este movimento oscilatório de uma dupla travessia, da superfície em direção à
profundidade e o seu retorno, determina aquilo que Didi-Huberman denomina

A noção de ‘quadro vivente’ contrapõe-se aos equívocos históricos de uma prática
pictórica que através de artifícios (virtuosismo, ilusionismo) ocultava a natureza do
suporte-tela. A pintura que pensa lida com a questão do incarnat. O autor questiona a natureza do in: é o dentro ou o encima? Historicamente os pintores se referem
à carne como o seu outro, a pele. Contudo, não seria a carne o interior do corpo em
oposição à sua superfície? O incarnat seria, portanto, não uma justaposição ou superposição das camadas de matéria sobre um suporte, mas sim a sua interpenetração
que não permitiria a distinção das suas partes, ou seja, está atrelado a uma categoria
definida por Didi-Huberman como o entre-dois: entre a superfície e a profundidade. É característico do entre-dois uma louca dificuldade: a loucura reside no risco do
artista atingir a superfície através do olho corrompido pela vaidade da sabedoria; a
dificuldade estaria na resposta da sua sabedoria no exercício da pintura. O incarnat
seria, portanto, uma trama temporalizada da superfície e da profundidade, visto que
configura uma dialética imprevisível de aparições (épiphasis) e de desaparecimentos
(aphanisis) (Cartaxo, 2006: 23).

Assim, a coincidência entre obra e lugar, matéria e suporte, é determinada pelo
sentido de totalidade e indeterminação dos seus meios (subjétil). A espessura das
pinturas de Rui Macedo constitui-se pelo confronto entre as camadas do real e do
pictórico. Pinturas interventivas que absorvem o real como parte integrante da obra,
transformando-o. Entre-dois. Colabora em tal dialética o rebatimento do real operado pelo ilusionismo das suas pinturas. Mais do que afirmação de um locus, trata-se da afirmativa da pintura como possibilidade de re-conhecimento da realidade.
Mais do que ilusionismo, o artista nos apresenta nova possibilidade de realidade.
Os “temas” das suas pinturas, de um modo geral, surgem a posteriori mediante a definição do espaço expositivo. Podem ser representações de portas,
tapetes, caixas de luz, molduras vazias ou mesmo reprodução-apropriação de
determinada pintura que faz parte do acervo do Museu onde o artista irá expor,
por exemplo. Estabelece-se, assim, uma trama dialógica e dialética que promove tensão no lugar. Quando suas pinturas se fazem “invisíveis”, cumprem com
propriedade o melhor site-specific; quando visíveis, desarticulam o equilíbrio
original do espaço. De todas as formas o lugar é sempre tensionado.
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de um-dentro-do-outro (1985). A pintura compreendida como uma dinâmica,
como uma estrutura da dobra, do interstício. Finalmente, a pintura como incarnat se livra do estigma da pele: não é mais uma superfície. Sua estrutura mesma se responsabilizaria pelo interstício da sua existência de suporte (o debaixo:
sub), pela sua existência material (o que é lançado sobre o suporte: jectus) e pela
sua existência significante (a indiscernibilidade: subjétil). Segundo Didi-Huberman, a pintura pensa.
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Figura 1 ∙ Intervenção Exposição
MNEMOSYNE, de Rui Macedo, no Palácio
do Catete, 2013, no Museu da República,
Rio de Janeiro (Brasil).
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Quando Rui Macedo utiliza a linguagem da pintura (o trompe-l’oeil, por
exemplo) como uma espécie de dispositivo crítico-conceitual aproxima-se da
esfera da metalinguagem e da estrutura de mise en abyme. A questão da pintura
dentro da pintura já foi desenvolvida em vários momentos ao longo da sua história, entretando, quando Rui utiliza tal “estratégia”, novamente, recupera um
modelo histórico (tal qual o trompe-l’oeil, uma linguagem da pintura) a partir de
uma crítica analítica do modelo-pintura. Pensar a pintura como conceito a partir
do conceito de pintura tem-se revelado uma questão constante para os artistas,
especialmente, a partir do ano de 1960.
Superado o modelo de desenvolvimento evolucionista pela categoria Pintura, até então responsável pela continuidade de novas formulações estéticas
(Danto, 2000), os artistas atuantes no período pós-histórico (a Pop Art seria um
marco), e aqui, nos interessa, especialmente, os pintores, adotam poéticas cuja
reflexão sobre a pintura per si faz-se recorrente. Artistas como Giulio Paolini,
Imi Knoebel, Gerhard Richter, Daniel Buren, Blinky Palermo, Keith Sonnier,
Richard Tuttle, o Grupo Support-Surface, dentre tantos outros, empenharam-se no fomento das discussões sobre a pintura ampliando as suas possibilidades
críticas, conceituais e espaciais. De forma inteligente, Rui Macedo colabora em
tal discussão revelando que ainda é viável distender as possibilidades da pintura, revitalizando-a.
As estruturas de metalinguagem e mise en abyme observadas na produção artística de Rui diferenciam-se, contudo, daquelas realizadas historicamente, em
que havia a representação de uma pintura dentro de outra. Rui Macedo recupera tais conceitos a partir de outro modus operandi: mantêm o criticismo de tal
abordagem, entretanto, distende suas pinturas para o espaço real (aproximando-as das intervenções e instalações). Suas telas pintadas a partir do modelo
tradicional fazem parte de uma pintura maior que as abriga, o próprio espaço
interventivo ou instalativo. Dá-se início, assim, ao processo de tensão espacial
totalmente fundado numa estrutura de ressonâncias: entre as obras, entre as
obras e o seu locus, entre o sujeito e as obras ou entre o sujeito e a obra-lugar.
Ora interventivas, ora instalativas, as pinturas-lugar de Rui aproximam-se, até
certo ponto, dos tableaux (Georges Segal, por exemplo). Diferem, no entanto,
no enfrentamento específico da questão pintura. Ao contrário das abordagens
existencialistas de Segal, as pinturas-lugar de Rui instrumentalizam-se crítico e
conceitualmente com as questões específicas da pintura. Mesmo tangenciando
outras frentes, como a intervenção ou instalação, o foco da usa poética está voltado, sempre, para a pintura.
Localizamos algumas variantes no modo pelo qual o Rui Macedo constrói
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Figura 2 ∙ Intervenção Exposição Playtime , de Rui
Macedo, na Capilla de La Trinidad, 2013, no Museo
Barjola, Gijón (Espanha).
Figura 3 ∙ Intervenção Exposição Artimanhas do
Escondimento, de Rui Macedo, na Galeria
AMARELONEGRO Arte Contemporânea, 2013, Rio
de Janeiro (Brasil).

Conclusão
Concluimos, portanto, que as estruturas de metalinguagem e mise en abyme observadas na produção de Rui não operam formalmente, senão conceitualmente. Suas figurações constroem uma trama, uma espécie de jogo, em que a obra
ganha sentido somente pela reciprocidade de todas as instâncias envolvidas, da
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sua estrutura expositiva (senão, a obra em si) quando acordada ao tema do Cabinet d’amateur. De um modo geral, o artista se vale da saturação na ocupação
espacial tal qual seu modelo original. Contudo, sua poética prevalece instituindo nova ordem fundada no pensamento crítico que traduz seu modus operandi.
O tempo é elemento relevante em suas pinturas interventivas. Somente através
dele alguma ordem se impõe. Suas obras exigem temporalidades distintas para
cada visitante. É necessário capturar as pistas lançadas pelo artista para pouco
a pouco construirmos algum tipo de narrativa que indique uma conclusão. A
conciliação entre a estética e o jogo, na produção de Rui Macedo, endossa a sentença de Didi-Huberman: a pintura pensa.
Na sua exposição Playtime, de 2013, Rui satura o nicho ao fundo da Capilla de
la Trinidad com diversas pinturas de sua autoria, sobrepostas umas às outras. O
artista reúne um número significativo de obras de sua autoria, de outras exposições, e converte o espaço numa espécie Cabinet d’amateur. Tal qual uma grande
tela ao fundo, o espaço da Capilla transformou-se numa colagem tridimensionalizada, mise en abyme. Como estrutura de metalinguagem, Rui utiliza pintura para
falar de pintura. O lugar ora religioso que abriga a exposição, com seu histórico
de mecenato, alimenta a exposição pela sua imanência. O Genius Loci atravessa a
intervenção sendo, também, por ela atravessado. Lugar em ressonância.
O encontro∕confronto de obras operado por Rui Macedo acordados, crítico e
conceitualmente, ao modelo do Cabinet d’amateur, cumpre-se, também, de outra
forma. Na sua exposição Artimanhas do Escondimento, de 2013, por exemplo, o
artista reúne um conjunto de pinturas, privilegiando, contudo, os espaços entre,
com a iluminação focada nos vazios. Nesta exposição, Rui se vale do trompe-l’oeil
e do virtuosismo para desestabilizar o lugar certeiro da pintura, segundo seus ditames tradicionais. Molduras pintadas ilusoinisticamente e depositadas sobre a
parede azul, pinturas partidas ao meio que se adentram pelas arestas dos tetos,
das paredes ou do chão, pinturas “dobradas” que acompanham o desenho das
paredes, texto fixado na parede que atravessa as pinturas, tudo, enfim, em desacordo com o esperado para uma exposição de pintura. Aqui, o conceito de subjétil,
definidor do ser pintura, se aplica de forma contundente, indicando a possibilidade da pintura existir além dos seus limites impostos pela tradição.
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estética à da realidade. Exemplo disso, é o tema do Cabinet d’amateur recorrente, em sua produção. O lugar histórico do colecionismo converte-se, nas obras
de Rui, em metáfora do ser ressonância da pintura, como uma espécie de caixa
de repercussão. O modelo de Cabinet d’amateur utilizado pelo artista agrega
obras que, conjuntamente, reverberam-se criticamente.
As pinturas de Rui Macedo acenam ao deslimite. Como ressonâncias, distendem-se para além do objeto pictórico, atravessam arquiteturas, tocam o real.
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Resumen: Esta comunicación analiza dos aspectos fundamentales de la obra del pintor Paco
Pomet: el hecho pictórico y la “restauración” de
la mirada. La figuración surge como intermediario entre la materia pictórica pura aplicada y
la contemplación del espectador. Crítica, ironía
e ingenio culminan un proceso de creación de
un mundo onírico donde la realidad define las
posibilidades narrativas de la práctica pictórica.
Palabras clave: Pintura / ironía / renovación /
mirada / espectador.

Abstract: This paper discusses two key as-

pects from the work of painter Paco Pomet:
pictorial fact and the “restoration” of the
gaze. Figuration emerges as an intermediary between pure pictorial substance applied and viewer’s contemplation. Critique,
irony and wit culminate a creating process
of a dream world where reality defines the
narrative possibilities of pictorial practice.
Keywords: Painting / irony / renewal / gaze / viewer.
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Introducción
Esta comunicación centra su análisis en el trabajo creativo y pictórico del pintor
Paco Pomet (Granada, 1970). Pretendemos resaltar las aportaciones que propone en sus obras mediante dos aspectos fundamentales: el hecho pictórico y la
“restauración” de la mirada. “Restauración” entendida como la necesidad de
“renovar la condición crítica” que el espectador ha de tener frente a la pintura.
Algo que ya nos expusiera Jean Dubuffet en referencia al arte:
El arte debe proporcionarnos otra mirada, romper con todo lo acostumbrado,
reventar todas las cortezas cotidianas, hacer estallar el cascarón del hombre social y
culto, y mostrar las vías a través de las cuales pueden expresarse sus voces interiores de
hombre salvaje (Dubuffet, 1992: 85).

La necesidad de crear inquietud y sorpresa en sus composiciones lo adscribe a ese grupo de pintores centroeuropeos que, desde la apariencia rigurosamente objetiva, provocaron el absurdo más impertinente de la Historia del Arte
del siglo XX. El crítico Iván de la Torre Amerigui así lo destaca: “el artista granadino hace de la deformación física, en varias de sus telas, un lema que zahiere al
espectador y le pone en la amarga -y delirante- tesitura de decidir si creer o no”
(de la Torre, 2004: 5). Si bien el autor declara:
Intento hablar de la perplejidad de estar vivo, del continuo placer y desasosiego
que supone habitar un mundo que tiene infinitos sentidos y que al mismo tiempo
no tiene ninguno, donde lo real y lo ficticio cohabitan, se alternan o se enfrentan
(Hernández, 2006).

El cine clásico y la fotografía en blanco y negro, los personajes de series infantiles, el grupo británico Monty Phyton con su creador plástico Terry Gilliam,
o los tebeos como su primera escuela de dibujo, muestran unas referencias
esenciales en la obra de Pomet. Y unido a lo anterior, Gary Larson, con su serie
The Far Side Gallery, constituye un excelente ejemplo para entenderlas.
Partiendo de lo indicado, en el primer apartado de nuestra investigación,
La pintura por la pintura, se desvelan las motivaciones que impulsan al pintor
granadino, para entender el hecho pictórico, el auténtico placer de pintar, con
vinculación a pintores relevantes; en el segundo apartado, La primordialidad
del significado figurativista, se destacan rasgos comunes teórico-artísticos con
autores como Goya, Magritte, Fischl o Cucchi. Nuestra metodología ha sido de
carácter analítico-comparativo (aplicada a los textos consultados).

Hay que alimentarse de inscripciones, de trazos instintivos, respetar los impulsos, las
espontaneidades antiguas de la mano humana que traza sus signos. […] La obra será
más conmovedora, más humana y expresiva cuanto más evidente sea la mano del
artista. […] En todos los detalles del cuadro debe percibirse al hombre con sus torpezas
y sus debilidades (Dubuffet, 1992: 28).

Una pincelada empastada, suelta, libre de ritmo como en los versos surrealistas, con generosas dosis de materia oleosa reivindicándola por encima de lo
narrativo. En la obra de Pomet se adivina un compendio de influencias, aunadas en su trabajo: el virtuosismo, el dominio y la afinación de una pincelada absolutamente certera desvelan la fijación del pintor granadino por emular a Velázquez; la capacidad técnica del óleo para describir un mundo onírico apunta
a otro de sus maestros: Dalí ; una cualidad casi “comestible” de la pintura, que
concentra exquisitez y sutilidad en sus chorreos y esconde una sensualidad por
medio de la banalidad y frivolidad por los temas, también tratada por Guston;
o ese apabullante control y capacidad organizativa de la composición, en clara
referencia a Rauch. Grandes influencias que lo han llevado a ser autolimitado
y contenido cromáticamente, donde el monocromatismo que se generaliza en
sus obras se produce por el interés que le proporciona la luz, dramática y emocionante, de la fotografía en blanco y negro y los pintores tenebristas. La infografía, el graffiti, el cine, el cómic, la combinación con elementos del Pop Art,
constituyen un pandemonio de apropiación que sirve al pintor granadino para
crear un lenguaje particular y reconocible.
El color, al contrario que los fauvistas, abandona su función decorativa y
adquiere un valor simbólico, intenso y expresivo, y el nombrado Dubuffet ya
refería: “las características y la manera de aplicar el color son más importantes
que la elección del mismo” (Dubuffet, 1992: 21). De este hecho, surge el azar con
la pincelada, cómplices ambos y parejas en este baile, donde su inexactitud nos
hace hablar de veleidades y aspiraciones ante la rebelión del material. De ahí,
la pintura, en sí, tiene la ventaja de no poder ser reproducida, seriada, copiada
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1. La pintura por la pintura
Un hecho, determinante en la producción artística de Paco Pomet ha sido hacer del hecho pictórico una acción placentera en su práctica. La superficie de
su pintura nos empuja al más puro oficio del pintor a través de la exhortación
de lo matérico, siendo la máxima expresión del gesto y el gusto en la pincelada
(Figura 1). Todo un acontecimiento visual que ya proclamara Jean Dubuffet al
hilo de esta cuestión:
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Figura 1 ∙ Paco Pomet, Dionis. Óleo sobre lienzo, 40 × 40 cm.
(2009). Derecha: Detalle de Dionis. Fuentes: Paco Pomet
Figura 2 ∙ Paco Pomet, Neutral. Óleo sobre lienzo, 160 × 200 cm.
(2013). Fuente: Paco Pomet.
Figura 3 ∙ Paco Pomet, Atlas. Óleo sobre lienzo. 150 × 300 cm.
(2010). Fuente: Paco Pomet.

Es fruto del gusto por el material, porque el acto pictórico en sí es muy gustoso. Siendo
radicales y echándole valor uno se lanzaría a pintar como algunos pintores cuando,
en su estudio, lo hacían bailando encima del cuadro y dejándose llevar. […] me siento
entre dos campos, en la dicotomía de ir hacia el gusto por la materia y lo pictórico, por
el acto de pintar, y luego la necesidad de ser un ilusionista. […] Cuando la pintura es
más pintura, es cuando no tiene que dar cuentas, nada más que ser ella misma (Rojas
Redondo, 2012).

2. La primordialidad del significado figurativista
El mundo en el que vivimos es un tanto sardónico, hiriente y repulsivo, donde
sólo la carcajada nos exime de una presión interior, de un enfado irracional ante
la impotencia de no entender su funcionamiento. ¿O es que no hemos experimentado la situación de liberar una sonrisa en el momento menos adecuado?
Pomet utiliza la ironía tanto para deformar la realidad, y mostrar sus perfiles
más oscuros y menos digeribles, como para reírse de un mundo ilógico y banal.
Otro de sus objetivos es hacer partícipe al espectador del juego que produce la
construcción de una imagen “desestabilizante”, que ha de ser pensada. Expone
una visión ácida de los valores que sustentan nuestra sociedad, expresando con
agudeza intelectual un discurso crítico (Figura 3):
Confío en el poder de la representación de la pintura. Es una fuente inagotable de
creación de significado, una manera de hacer mundo. El principio activo, la figura,
es el arma que la pintura posee para transformar lo instantáneo en duradero, una
ficción que produce verdad (Castro Flórez, 2009).

A este respecto, Nietzsche ya afirmaba en su tiempo que era necesario:
[…] invertir esas ideas de repugnancia sobre lo terrorífico y absurdo de la existencia
y transformarlas en representaciones con las que se pueda vivir: representaciones que
son lo sublime, como el dominio artístico de lo horroroso, y lo cómico como la descarga
artística de la repugnancia de lo absurdo (Nietzsche, 2004: 85)

Para entender el contenido de su figuración tendremos que echar una mirada a: uno de los grandes cronistas que supo transcribir en su pintura la crudeza
de la realidad que vivió como Goya; quien nunca pretendió que entendiésemos
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y perdurar físicamente. Su independencia y su poder hacen que mantenga su
originalidad y unicidad. El mismo Pomet nos expone su pasión por la pintura
(Figura 2):

148
Rojas Redondo, Carlos & Lara-Barranco, Paco (2014) “Paco Pomet: la ‘restauración’ de la mirada en la pintura.”

nada de su figuración, sino que participásemos en el siempre infructuoso juego de la búsqueda de sentido como Magritte; una cruda figuración, casi pornográfica, que conforma el asumir sin tapujos la postmodernidad y la acelerada
decadencia del hombre occidental contemporáneo con motivos que son negaciones a cualquier idealización, belleza o armonía, la de Fischl; y a un soñador
donde sus dibujos son auténticos poemas visuales con una carga lírica de una
intensidad y una seducción inagotables, haciéndose así un clásico contemporáneo Cucchi; entre otros. Ante estas grandes referencias, Foucault reseñaba a
Magritte que había puesto en crisis uno de los principios básicos de la pintura
occidental: “la equivalencia entre el hecho de la semejanza y la afirmación de
un lazo representativo” (Foucault, 1989: 49), siendo esta afirmación perfectamente extrapolable a la obra de Pomet.
Paco Pomet reinventa esa mirada que tenemos demasiado aprendida de
cómo mirar y analizar las imágenes que nos bombardean cada día los medios
de comunicación y les pierde el respeto. El propio autor lo proclama: “[las imágenes] ponen en tela de juicio todo lo que se da por hecho. Van contra la inercia
de la mirada” (Gallego, 2012). Pomet se sumerge en una recreación figurativa
que trata de inspeccionar y analizar lo aprendido y heredado, además de nutrir
esa inocencia que impulsa el tener que cuestionar posibles vínculos visuales,
herencias estéticas, raíces o creencias, por la necesidad de mirarlo todo de nuevo con amplia expectación y transparencia.
Toma de referencia para muchas de sus obras, fotografías o imágenes de las
cuales se apropia y modifica. Estas modificaciones conforman escenas fuertemente paradójicas o enigmáticas en las que el espectador se encuentra en situaciones difíciles de digerir cuando descubre lo irreal de la propuesta, como ante
la deliciosa violencia narrativa y sangrante crítica a la que nos enfrenta Robert
Hughes considerando a Schnabel como un Stallone de la pintura, a Warhol un
farsante o desmontando el truco de la gallina de Rockwell (Hughes, 2002). Las
apariencias, en las imágenes de Pomet, encierran significados más ambiguos,
e implícitas hacia una orientación de significado, pero al estar tan abiertas a interpretaciones, la mirada del espectador ha de rematarlas.
La naturaleza hace presencia (Figura 4; Figura 5), atrapando al ser humano
y haciéndolo suyo:
[…] donde el hombre deja de ser el centro del universo y percibe una nueva angustia ya
que la inmensidad le causa una nostalgia indescriptible y un vacío asfixiante [porque
intenta] reencontrar sus señas de identidad en una infinitud que se muestra ante él
como un abismo deseado e inalcanzable [que le causa terror, pero al mismo tiempo]
una ineludible atracción (Argullol, 2006: 10).
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Esta misma sensación es la que, nos atrevemos a decir, debe experimentar el
espectador ante las obras para afrontarlas, y volvemos a Dubuffet cuando declara: “El cuadro no debe mirarse de modo pasivo, la mirada del usuario no debe
abarcarlo todo de una vez, sino que debe revivir su elaboración, reconstruirlo
con su pensamiento, reactuarlo” (Dubuffet, 1992: 35). En definitiva, la obra de
Paco Pomet es, y adueñándonos de palabras de John Berger que se adecuan
perfectamente, “simétrica, ordenada, lúcida, como una parte de un crisantemo
perfectamente desarrollado” (Berger, 1990: 81).
Conclusiones
Referidas a las conclusiones de nuestro estudio, cabría señalar dos. Una: Si bien
la excesiva capacidad creativa y figurativa de Paco Pomet pudiera ensombrecer
su calidad pictórica no hace sino reivindicarla y entregarnos un lenguaje puro,
donde el oficio de pintar, se engrandece en favor del hecho plástico.
Dos: El mundo onírico que nos revela, no es sino la premisa del cambio, de
la renovación de la mirada y su restauración, a través de una crítica irónica que
provoque discusión y haga que nos adentremos en un paradigma creado única y
exclusivamente, además de para su disfrute (con la materia) para su exploración
(con las posibilidades narrativas de la ironía).
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Figura 4 ∙ Paco Pomet, Zzzz. Óleo sobre
lienzo, 40 × 40 cm. (2009).
Figura 5 ∙ Paco Pomet. Detalle de la pintura
Zzzz. Fuentes: Paco Pomet.
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Resumo: Ao registrar e interpretar artistas
desta contemporaneidade, para uns Hipermodernidade e, para outros, Modernidade
Líquida, será demonstrado material ainda
pouco conhecido do meio artístico-cultural
da América Latina. A imagem, a transfiguração, o retorno, o labirinto, o desenrolar
dos nós, o desenraizar oferecem a percepção do desdobramento das identidades
e alteridades. O homem é o portador de
ideias, o local e o global se mesclam e surgem as universalidades.
Palavras chave: imagem / América Latina /
traje / tecido / contemporânea.

Abstract: By recording and interpreting artists

from this contemporaneity, Hypermodernism
for some, Liquid Modernity for others, it will
be shown material that is little known in Latin
America artistic-cultural world. The image,
the transfiguration, the return, the labyrinth,
the unfolding of knots, the uprooting, all this
offers perception on the unfolding identity
and alterity .The man is the bearer of ideas,
the local and global mingle and universality
arises. Man is the bearer of ideas, the local
and global mingle and universality arises.
Keywords: image / Latin America / glocal / facbric / contemporary art.

Introdução
Neste mundo fenomenal, mundo imaginal globalizante, as imagens, o corpo, a
galáxia da internet, os aglomerados humanos, as instalações, os entornos virtuais, as redes telemáticas estão conjugados às formas em novas imagens em
transmutação, adaptação, expressões locais, sensibilidades efetuais, que fazem
a união com a alteridade. Os artistas, cada vez mais atuantes em questões antropológicas, ecológicas e sociais, estão condizentes com o mundo contemporâneo, multidisciplinar e transdisciplinar.
A forma encarna a matéria que abre o conflito terra e mundo (Heidegger,
2010). O artista quando adere a determinados materiais, procedimentos, suportes na maioria das vezes dá continuidade de arte-vida à natureza e à comunidade. Em se falando de suportes e materiais, arte e design torna-se significativo ressaltar o trabalho com materiais e outros suportes que aqueles tradicionais diferentes de artistas que elaboraram no decorrer da história da arte. O
termo futurismo sugeriu movimentação e não um estilo movimento, mas uma
nova estética do desenho que impregnou a vida dos artistas e dos designers de
moda. Desenhos de padronagens de figurinos realizados por Filippo Tomaso
Marineti que proclamou em 1905, o Futurismo como uma reforma artística. Em
1917, Pablo Picasso confeccionou a roupa de madeira para os Ballets Russos da
época. Yohji Yamamoto, designer de moda contemporâneo, em 1991 desenhou
vestido explorando formas geométricas e materiais inusitados, de madeira e
com dobradiças, apresentado em 1991, utilizou a mesma referencia de Picasso.
O vestido (Figura 1) em madeira escapava da formação do corpo humano.
Também Paul Poiret e Gustav Klimt ousaram no design de moda. Sonia Delaunay criou desenhos para tecidos e vestidos, adotando seu colorismo dos mundos
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Figura 2 ∙ Performace Parangolé de Hélio
Oiticica, década de 60. (Oiticica, 2004).
Altura da imagem c. 6 cm

abstratos geométricos no período do Art Déco. Em 1962 Andy Warhol quando realizou sua exposição com trinta e duas latas de sopa, elaborou e laborou vestido de
papel Pop que simbolizava a cultura consumista dos anos sessenta (Moda, 2012).
Na década de 1950 o artista, arquiteto, designer brasileiro, Flávio de Carvalho, fez performances com vestimenta/saia e blusa de seu próprio design e confecção demonstrando a liberdade do homem moderno. Hélio Oiticica, artista
brasileiro, pintor, escultor e performático revolucionário influenciou gerações
com a multisensorialidade dos Parangolés (Figura 2). Fruto de suas experiências o Parangolé é uma escultura móvel, expressão artística que envolve a dança
dos tecidos, é vestir a arte. Capas prendem-se ao corpo, elaboradas por camadas de panos coloridos que se revelam em estruturas (Salomão, 2004).
As mais diversas tendências e os vários procedimentos, suportes e abordagens da arte contemporânea, mais precisamente no mundo atual levou à insubordinação de muitos artistas em suas obras, que se afastaram de museus e
instituições mais ortodoxas e tradicionais. Houve um processo de deslocação e
o artista adere a programas e projetos, elaboradas para e em comunidades diversas. A arte necessita estar em evento, no sentido heidggeriano de evento, exposição, demonstração e se constituir em um abrir-se para o mundo permitindo
as mais diversas análises e interpretações (Marcondes, 2002).
1.Arte, natureza, a vestimenta sem corpo
O artista californiano Peter Coffin em 2013 vestiu com jeans troncos de árvores
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Figura 1 ∙ Vestido de Yohji Yamamoto
em 1991. (Moda, 2012:315). Altura da
imagem c. 7 cm
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selecionadas em diversos espaços da cidade de São Paulo, os pés de jeans estavam em ruas comercias, avenidas e parques (Figura 3) com calças jeans para
Mostra MOVE! (Marcondes; Martins, 2013). Esta instalação teve como objetivo
provocar um debate sobre a maneira como a arte e a moda afetam o mundo
em que vivemos, proporcionando ao público uma percepção redimensionada
da realidade.
É preciso ressaltar, que em se falando de América a diversidade, globalização e glocalização apresenta uma significativa situação cultural neste mundo
globalizado, mas ficou por muito tempo caricaturada como terra de guerreiros,
de militares golpistas, de bandoleiros e de vítima de um colonialismo; sua história contém os coronelismos, caudilhistas e ditaduras soberanas (Setti, 2011).
A América Latina, nestes últimos trinta anos, apresentou mutação econômica, social e cultural. Mas há os clichês e lugares comuns que se incrustaram na
cultura e movimentos extremistas de hispanistas e indigenistas. Apresenta-se
no momento atual uma América ligada às culturas do mundo e a globalização
abriu uma gama de oportunidades para a sociedade como um todo. Este mundo
do século XXI, talvez menos pitoresco, permitiu novas vias de expressão e uma
autoproteção com sua cor local e com sua glocalidade seguindo ideias de lugar
e não-lugar e de identidades e alteridades (Augé, 1996).
A geografia não basta para caracterizar o distante e os outros. A melhor forma de respeitar a cultura contemporânea é dialogar com os chamados outros;
pensar o indivíduo e suas relações, o sentido íntimo das atividades, respeitar e
conhecer o lugar antropológico e sua simbolização no espaço. A identidade não
se concebe sem as alteridades, alteridade do estrangeiro, do social e interna. O
corpo humano, como um todo que o compõe, é um espaço habitado com identidades e alteridades e não há como se desvincular desta situação.
No circuito da globalização, também conhecemos o oposto de lugar antropológico, os não-lugares. Augé (1996) caracteriza este mundo atual globalizado de Sobremodernidade: com excesso de acontecimento, de informação e de
individualidade. Diante deste mundo, ao ler Ira e Tempo do filósofo Peter Sloterdijk (2012), aplicamos sua teoria para os acentos da América Latina, a doutrina do Thymós, ligada a Platão e também outros filósofos. É uma performance
negativa que oferece à pessoa a capacidade de voltar-se contra si mesma, uma
amplitude psicológica de auto reprovação violenta, a domesticação moral da ira
e da violência.
O autor citado estudou esta doutrina em outros povos e a aproximação que
se pode fazer na nossa região/lugar seria ter a preocupação de não acontecer
uma assunção voluntária em meio aos estrondos do tempo na América Latina
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Figura 3 ∙ Instalação em Pés de Jeans, Peter
Coffin em 2013 em São Paulo. Foto da
autora. Altura da imagem c. 6 cm
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de uma cultura do timotismo; uma constante volta e revolta ao passado e tornar-se epocal o enaltecimento da humilhação, da piedade e portanto da timotização da consciência heroica no desempenho da violência. O irado na evolução
timótica investe e percebe que necessita legitimar sua ira e investe em toda sua
autoestima em guerras coletivas de reconhecimento.
Neste século XXI, ao registrar e interpretar artistas desta contemporaneidade, para uns Hipermodernidade e para outros Modernidade Líquida (Bauman,
2010), será demonstrado material, ou melhor, parte do material iconográfico da
artista paraguaia, Claudia Casarino, ainda não muito divulgado e analisado do
meio artístico-cultural da América Latina.
Em suas instalações, interferências e performances cumpre salientar parte
do repertório das obras da artista plástica, nascida em1974; integrou diversas
exposições coletivas, em especial, várias edições da Bienal de Cuenca, a IV Bienal do Mercosul, a VII Bienal de Havana, Bienal Busan na Coréia do Sul e a Bienal de Veneza 2011. Em suas performances e instalações, a artista desliga-se da
arte contestadora com forte relato e nessa contemporaneidade demonstra sutilmente com seus clichês fugazes a cultura social da mulher na América Latina
encontrando-se na estética da iminência (Canclini, 2011) e nos incertos limites
da arte contemporânea. Claudia já desligada da arte contestadora com relatos
de problemas políticos e sanguinolentos da América que ainda se incrustam
na cultura, expressa-se, sutilmente, sem denotações fixas e comuns de certos
procedimentos especialmente ligados à mulher, que merecem significativa interpretação.
Em 1998, a jovem artista apresenta série de fotografias do seu próprio corpo
desnudo exposto nas ruas iluminadas como um organismo deslocado. A criatividade/inventividade tem como característica ser polissêmica e como consequência, passível de múltiplas interpretações. Na teoria da pertença, ter um
corpo, cujas partes se modificam, involuem, evoluem mas não se imobilizam.
É uma nova identidade. As zonas erógenas e materiais táteis tomam formas.
São fetiches. A obra, como criadora de forma/ material, no caso essencialmente
feminina e o corpo pavoneia-se (Maffesoli, 2006).
Claudia Casarino em Performances Entre Casa (Figura 4), expõe uma situação explorada com o corpo vestido a serviço da limpeza de espaços, o corpo a
serviço de outro corpo em rituais de passagem que fazem parte da vida cotidiana. Utiliza-se como La Muchacha nos serviços de limpeza doméstica com cunho
bem social disfarçada de mulher rainha. A artista contribui com cartaz para campanha de 2000 que apoiava os direitos das trabalhadoras domésticas no Centro
de Documentción y Estúdios, Como no soy tu muchacha (Casarino, 2013).
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Em Punte Kyha (Figura 5) a artista enreda-se nos tecidos. Cria seu vestido,
elabora e labora imaginando-o como uma ponte de travessia de mulheres migratórias para o rio, para o mar.
Seduzida pelos tecidos como atividades ligadas à mulher utiliza forte metáfora ligada à situação da mulher. Instalações com vestidos, sem corpos, vestidos tule da cor branca, outras roupas de trabalhadores, em negro. Confecciona
com tecidos, as instalações com cotidiano significativo ligado à mulher com temas identidários e de gênero.
Com suas evocações Vestidos sem Corpos (Figura 6) demonstra com seus
próprios títulos Ni puta, ni diosa, ni reina, (Casarino, 2013) vestidos com corpos
desencarnados de mulheres guerreiras de várias lutas do país. O filósofo Deleuze faz em suas pesquisas a correspondência entre as redobras da matéria e as
dobras da alma (Marcondes, 2000).
Na teoria da Dobra, a operação da percepção constitui as dobras na alma que
se reorganizam em redobras exteriores. Um organismo define-se por dobras
endógenas; como as bonecas russas, desdobrando-se e chega à alma/interior
do objeto/ser. Deleuze (1988) poetiza seu pensamento especialmente para o
estilo Barroco, mas sua filosofia parece se adaptar à interpretação de obras contemporâneas. Uma filosofia transcendental que segundo Deleuze se interessa
mais pelo acontecimento do que pelo fenômeno. As curvas são plasticamente limpas, outras sombreadas e outras em texturas e dobras que se recurvam no espaço.
Claudia Casarino expressa-se como obra que se tece na pele do seu criador.
Os vestidos sem corpos foram pensados como um aglutinador de ideias e questões sobre o próprio corpo que se manifestam esteticamente. Os vestidos sem
corpos, estão questionando os sistemas de situações morais, políticas, religiosas e sociais que norteiam o mundo e as instituições. Preocupa-se com o fantasma da autenticidade. Há a preocupação intelectual de procurar a chamada
verdade do além do que se vê. Existe a ideia do trajeto antropológico da aparência/forma e vice-versa. Há um esteticismo erótico como que no prazer do nu, o
corpo se epifaniza (Néret, 2005).
Neste jogo lúdico das vestimentas sem corpos, é corpo/forma que se dobra
e se desdobra ao infinito (Marcondes, 2000). Corpo e vestido sem órgãos, sem
corpos, mas existe o corpo, uma zona de expressão clara e distinta. O que se passa
na alma, é o que se faz nos órgãos/corpos, diria em objetos vazios sem corpos.
Claudia demonstra junto à sua instalação na Bienal de Veneza 2011, a obra
pintura de Juan Manoel Blanes de 1879 intitulada Paraguaia ou A pátria
desolada, representando a mulher do povo, descalça, uma índia que olha para
cadáveres de guerra.
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Figura 4 ∙ Performace Entre casa, Claudia Casarino de 2008.
(Casarino, 2013). Altura da imagem c. 9 cm
Figura 5 ∙ Instalação Puente Kyha de Claudia Casarino de 2013.
(Claudia, 2013). Altura da imagem c. 7 cm
Figura 6 ∙ Instalação Pynandi de Claudia Casarino de 2010.
(Casarino, 2013). Altura da imagem c. 9 cm
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Em vestidos desvestidos só com sombras incertas dos próprios objetos como
em Transtornos del suenos (Figura 7).
Sobre instalações da artista paraguaia Claudia Casarino, Mariza Bertoli
(2011: 119) escreveu que “a artista soube recorrer ao tempo mítico porque a arte
não está na pele da obra, embora ela trabalhe os vestidos como peles”.
Possíveis conclusões
A imagem, a transfiguração, o retorno, o labirinto, o desenrolar do nós, o desenraizar oferecem a percepção do desdobramento das identidades e alteridades
na diversidade atual que permite novas vias de expressão nesta mundialização,
neste século XXI. Em muitos momentos foram trabalhadas a cor local, a glocalidade e a interferência das alteridades como demonstram e permitem estas
instalações interpretadas das obras de Claudia Casarino, da América Latina
para o mundo contemporâneo. Ela emprega a estética da roupa, concebida não
como design, não álibi ou subterfúgio, talvez como um escudo noturno imaculado, sanguinolento, áureo ou transparente, capaz de refletir ou recuperar o
momento do corpo perdido. O homem é o portador de ideias e o local e o global
se mesclam e surgem as universalidades, diversidade de material, procedimentos, especialmente em instalações, interferências e performances neste mundo
líquido contemporâneo.
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Figura 7 ∙ Instalação Transtornos del Suenos,
Claudia Casarino, 2010. (Casarino, 2013).
Altura da imagem c. 7 cm

160
Marcondes, Neide & Martins, Nara Silvia M. (2014) “Da América Latina para o mundo global contemporâneo: as obras intrigantes
de Claudia Casarino.” Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 151-160.

Referências
Augé, Marc (1996) El sentido de los otros.
Barcelona: Paidós. ISBN: 94493-0226-9
Bauman, Zygmunt (2010) Vida líquida. São
Paulo: Zahar. ISBN: 8571109699
Bertoli, Mariza (2011)A Presença do Paraguai
na Bienal de Veneza. O Pavilhão LatinoAmericano. Arte e Cultura da América
latina. O Paraguai que Nós Vemos, v.26,
n.2, p. 114 a 119, ago/dez, 2011. ISSN
010-385-08
Casarino, Claudia (2013) Claudia Casarino
[Online] Disponível em: <.http://www.
claudiacasarino.com/inicio.php > acesso
24 janeiro 2013
Canclini, Nestor (2012) A sociedade sem
relato. Antropologia e estética da
iminência. São Paulo: Edusp. ISBN: 97885-314-1369-8
Deleuze, Gilles (1986) Foucault. Paris: Editions
de Minuit. ISBN: 9782707310866
Deleuze, Gilles (1988) Le Pli. Paris: Editions de
Minuit. ISBN : 2707311820
Heidegger, Martin (2010) A origem da
obra de arte. Lisboa: Edições 70.
ISBN:8562938033
Maffesoli, Michel (2003) O Instante Eterno.
São Paulo: Zouk. ISBN:85-326-1675-5

Marcondes, Neide (2002) (Des) Velar a arte.
São Paulo: Arte & Ciência.
Marcondes, Neide (2000) Bernini. O êxtase
religioso,em dobras e catástrofes.
São Paulo: Arte e ciência ISBN: 85-9033856-1-2
Marcondes, Neide; Martins, Nara S.M. (2013)
Instalações e interferências: criação e
vida, natureza e gente. In. 22º Encontro
Associação Nacional de Pesquisadores
em Artes Plásticas “Ecossistemas estéticos”
2013 Belém. Anais... Belém, Pará, 2013,
p.644-657. ISBN: 9788560639021
Moda Una Historia de La Moda Del Siglo
XX. (2012) Madri: Taschen. ISBN:
9783836536066
Néret, Gilles (2005) Arte Erótica. Lisboa:
Taschen. ISBN 9783822841020
Salomão, Waly (2004) Helio. Oiticica Qual
é o Parangolé?. São Paulo: Rocco. ISBN:
853251653X
Setti, Ricardo (2011) Conversas com Vargas
Llosa. São Paulo: Panda Books. ISBN:
9788578881030
Sloterdijk, Peter (2012) Ira e Tempo. São Paulo:
Estação Liberdade. ISBN: 978-857-449195-1

2. artigos originais por convite
original articles by invitation
161

162
Veneroso, Maria do Carmo de Freitas (2014) “Apontamentos sobre Paulo Nazareth como um ‘locatário da cultura’.”
Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 162-169.

Apontamentos sobre
Paulo Nazareth como
um “locatário da cultura”
Notes on Paulo Nazareth
as a “culture’s lessee”

Maria do Carmo de Freitas Veneroso*
Artigo completo enviado a 20 de janeiro e aprovado a 31 de janeiro 2014

*Par académico externo da Revista Estúdio. Professora universitária e artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, Departamento de Artes Plásticas. Escola de Belas Artes
— Av. Antônio Carlos, 6627. Campus Pampulha. Belo Horizonte, Minas Gerais. Cep: 31270-901. Brasil. E-mail: mcfv@ufmg.br

Resumo: O objetivo desse artigo é refletir criticamente sobre obras do artista brasileiro
Paulo Nazareth, considerando sua atuação
artística como uma prática cultural e relacional, e aproximando o artista do etnógrafo. Andarilho, performático, saindo do
bairro Palmital, periferia de Belo Horizonte
(MG), Brasil, o artista já percorreu vários
caminhos que o levaram à Índia, África,
Américas e Europa.
Palavras chave: Estética relacional / etnografia
/ andarilho.

Abstract: The purpose of this article is to reflect

critically on works by Brazilian artist Paulo
Nazareth, considering his artistic work as a
cultural and relational practice, and approaching the artist of the ethnographer. Wanderer,
performative, leaving the neighborhood Palmital outskirts of Belo Horizonte (MG), Brazil,
the artist has traveled various paths that led
him to India, Africa, the Americas and Europe.
Keywords: Relational Aesthetics / Ethnography
/ wanderer.

Aprender a habitar melhor o mundo
Pode-se aproximar o trabalho do artista Paulo Nazareth daquele de um etnógrafo, pois ambos realizam suas investigações aproximando-se do seu objeto
de estudo, sendo que o conjunto de obras resultantes procura abranger uma

Cadernos de África
Buscando sua identidade, em Cadernos de África (2013) Nazareth decidiu retraçar a rota dos escravos, percorrendo vários milhares de quilômetros de Joanesburgo a Lyon. No dia a dia ele criou uma obra de arte como um relato de viagem,
pintando a “pele com suco de Genipapo azul-preto como um Blackman antes
de ir para a África”. Nazaré combina os talentos de artista, artista de rua, poeta
e antropólogo. Ele realiza atos simples, ordinários, descobrindo-os através do
contato com as pessoas que encontra pelo caminho.
No projeto Cadernos de África, Nazareth declara como objetivos (Figura 1):
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determinada realidade, por mais multifacetada que ela se apresente. Multifacetada é também a origem de Nazareth: brasileiro, nascido em 1977 na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, ele traz em sua herança familiar
traços do negro, do índio, do branco, um caboclo — o Outro. Esses traços aparecem em seu trabalho, em uma busca pela sua própria identidade multifacetada, multicultural.
Paulo é um artista andarilho, performático, e é também um contador de histórias. Desde que começou a caminhar, não parou mais, e é desse caminhar que
surge seu trabalho. Paulo é curioso. Persegue aquilo que o intriga. Assim, saindo do bairro Palmital, em Belo Horizonte, já percorreu vários caminhos, que o
levaram à Índia, a vários pontos da África, das Américas, da Europa.
O trabalho desenvolvido por Paulo Nazareth aproxima-se da “estética relacional” de Nicolas Bourriaud, proposta pelo autor não como teoria da arte, porque
sua preocupação não é a busca de uma origem e de um destino, mas como uma
teoria da forma. O crítico discute o conceito de forma como uma “unidade estrutural que imita um mundo. A prática artística consiste em criar uma forma capaz
de ‘durar’, fazendo com que entidades heterogêneas se encontrem num plano
coerente para produzir uma relação com o mundo” (Bourriaud, 2009: 149). Nesse sentido, a forma, na arte contemporânea, estaria além de sua forma material,
sendo antes de tudo um amálgama, um princípio aglutinante, só adquirindo existência real a partir das interações humanas: “cada obra de arte particular seria a
proposta de habitar um mundo em comum, enquanto o trabalho de cada artista
comporia um feixe de relações com o mundo, que geraria outras relações, e assim
por diante, até o infinito” (2009: 31). Nesse sentido, a arte atual, de tendência relacional, se inspiraria nos processos que regem a vida cotidiana, não havendo um
suporte dominante, pois o meio escolhido seria apenas o modo mais apto para
formalizar certas ações, certos projetos.
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Figura 1 ∙ Paulo Nazareth, 2012: Eu não vou
te roubar. Palmital — Santa Luzia — MG / Brasil.

SABER O QUE TEM DE AFRICA EM MINHA CASA [KNOW WHAT THERE IS FROM ÁFRICA IN MY HOME] — PALMITAL A, setor 7, SANTA LUZIA
/ MG — BRASIL — CONHECER AFRICA ANTES DE CHEGAR A EUROPA
— SABER O QUE HÁ DE MINHA CASA EM EUROPA — SABER O QUE TEM
DE AFRICA EM EUROPA [KNOW AFRICA BEFORE TO GO TO EUROPA --KNOW WHAT THERE IS FROM AFRICA IN MY HOME --- KNOW WHAT IS
IN EUROPA FROM MY HOME --- KNOW WHAT THERES IS FROM AFRICA
IN EUROPA --- KNOW WHAT THERE IS IN AFRICA FROM MY HOME] SABER O QUE TEM DE MINHA CASA EM AFRICA
Quando realizou sua “viagem”, não sabia o que iria encontrar. O resultado
dessa improvisação intencional foi uma espécie de mapa que traçou do seu percurso, através de rótulos de garrafas de água mineral que foi recolhendo pelo
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caminho. A água, de uma certa maneira, conecta todos os povos por ser um
elemento essencial para a sobrevivência, sendo que cada qual a trata de uma
forma diferente, baseada na sua abundância ou escassez. Com essa obra, Nazareth trata da memória cultural dos lugares por onde andou, trazendo na sua
bagagem signos que foi coletando pelo caminho, ressignificando-os a partir do
seu olhar e das relações entre eles.
Os rótulos de garrafas de água foram instalados diretamente sobre o chão de
uma sala na Bienal de Lyon, formando uma espécie de mapa, mas seguindo uma
ordem ditada por afinidades entre eles, segundo o artista (Figura 2). Também
tampas de garrafas de água e um galão azul escuro fazem parte da instalação.
Azul é a cor predominante no trabalho, que remete aqueles de outros artistas,
como Lotus Lobo, Jac Leirner, Andy Warhol e Damien Hirst, nos quais rótulos
ocupam papel central, e todos eles ligados a uma linhagem de artistas que se
apropriam de materiais impressos de segunda mão, incluindo Kurt Schwitters,
Marcel Duchamp, Max Ernst, Robert Rauschenberg, entre outros.
A apropriação de imagens e materiais preexistentes é uma estratégia que
tem caracterizado grande parte dos trabalhos produzidos desde a década de
1960, época em que a arte culta e a cultura de massa estabeleceram um diálogo que teria muitos desdobramentos. A prática da apropriação é aproximada,
por Hal Foster, do conceito de “mito” de Roland Barthes: “[O mito] é construído a partir de uma cadeia semiológica que já existia antes: é um sistema
semiológico de segundo grau. Aquilo que é signo... no primeiro sistema se torna
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Figura 2 ∙ Paulo Nazareth. Coleccion de
Aguas de Africa (12a Bienal de Lyon),
técnica mista, dimensões variáveis, 2013.
Fonte: Mendes Wood DM.
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Figura 3 ∙ Lotus Lobo. Rosa de Ouro.
Da estamparia litográfica.

um mero significante no segundo” (Barthes apud Foster, 1996: 221). É através
desse jogo entre significante e significado que artistas como Lotus Lobo produzem suas obras.
Lotus apropria-se de rótulos e marcas da estamparia litográfica industrial
mineira (Figura 3), em trabalhos que remetem a uma memória cultural, já que
as marcas e os rótulos, produzidos na primeira metade do século XX em Minas Gerais, eram desenhados num “disaim caipira”, termo usado pelo pesquisador e artista Márcio Sampaio, para se referir a um tipo de design que mistura um gosto caipira e formas cultas, engendrando imagens brasileiríssimas.
Segundo Sampaio, “sobrepondo-se à categoria do kitsch, essas imagens correspondem a um dos aspectos mais interessantes do processo antropofágico,
que mais uma vez se manifesta no quadro da arte mineira” (s/d), referindo-se
também ao trabalho dos entalhadores que decoravam altares e retábulos das
igrejas coloniais mineiras. Nelas, eram usadas referências provenientes de álbuns de repertório visual barroco e rococó, trazidos da Europa. Também os
desenhistas das oficinas litográficas partiam de modelos das escolas bávaras e
italianas (com resseonâncias neoclássicas e rococós, art-nouveau, estilo império e góticas) que eram por eles assimiladas e transformadas, na criação de um
estilo local (Sampaio, s/d). Através de um processo de apropriação, foi nascendo um estilo híbrido que unia a arte culta a uma visualidade nitidamente
popular na criação dos rótulos e das embalagens litográficas.
Os trabalhos de Lotus Lobo com as marcas da estamparia litográfica industrial mineira, tal qual os ready-mades assistidos de Marcel Duchamp, ilustram a
proposta de que o trabalho de um artista consiste essencialmente na montagem
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de materiais preexistentes, que podem perfeitamente ser prefabricados (Wilson, 1975: 6). “A recriação desses rótulos, através de repetições, de superposições, da transformação das cores e das formas litográficas, constitui a maior
inovação artística de Lotus Lobo” (Ribeiro, 1997: 217). Através das suas impressões, Lotus discute a linguagem gráfica, e também a linguagem da gravura: são
impressões de impressões, já que as marcas, que eram originalmente criadas
para serem rótulos de produtos, foram mais tarde apropriadas por Lotus, transformando-se em obras de arte.
Também Jac Leirner lançou mão de material impresso de segunda mão, ao
criar a instalação “Nomes” na 20a Bienal de São Paulo, em 1989, um acúmulo
de sacolas plásticas coletadas durante suas viagens por diferentes países, trazendo marcas comerciais impressas. As sacolas foram costuradas umas às outras e revestidas com espuma acrílica, recobrindo todo o cômodo de 1150 × 495
centímetros. São signos da cultura cotidiana do consumo, poetizados por ela,
e que envolvem o espectador, que “entra” na instalação. Guy Brett comenta,
no catálogo da 20a Bienal de São Paulo, que a artista “não está juntando coisas
para chegar a uma uma imagem finita e preexistente, ou a uma sensação estética ‘abstrata’ [...]”, mas que ela “propõe uma nova definição da poética, um tipo
de intervenção que modifica os padrões de espaço e de tempo em que nós, e os
objetos, nos movemos. Uma nova maneira pela qual a vida pode vitalizar a arte
ou a arte revelar a vida” (1989: 169).
Tanto os trabalhos de Lotus Lobo quanto aqueles de Jac Leiner remetem à
obras de Andy Warhol, como a emblemática Brillo Box. Arthur Danto comenta
que “nada precisa marcar externamente a diferença entre a Brillo Box de Andy
Warhol e as caixas de Brillo do supermercado” (2006: 16). O que as diferencia
é a intenção do artista, que ao escolher a caixa de Brillo, remete ao ready-made
duchampiano, ou seja, à “arte como ideia” e não como produto visual. A prática
da apropriação está presente também na obra de Damien Hirst, quando o artista
lança mão de embalagens e rótulos de medicamentos na obra Pharmacy Wallpaper, de 1998, criado para o restaurante Pharmacy, em Londres. Hirst adota uma
atitude provocativa ao associar textos oriundos da Bíblia, que formam os títulos
sob os quais se encontram embalagens de medicamentos, pílulas e comprimidos.
Paulo Nazareth bebeu nessa mesma fonte, e como “locatário da cultura” que é, lançou mão de rótulos preexistentes, para com eles compor seu
“mapa” da água. Essa sua ênfase no cotidiano aponta para o fato de que
“hoje, o cotidiano se apresenta como terreno mais fecundo do que a ‘cultura popular’ — forma que só existe em relação e oposição à ‘alta cultura’”
(Bourriaud, 2009: 65). Com essa colocação Bourriaud constata que a antiga
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oposição entre alta cultura e cultura popular pode estar sendo ultrapassada
pela arte atual, na sua ênfase no cotidiano. Ou seja, nesse contexto talvez já
não haja nenhuma contradição entre alta e baixa cultura, já que os artistas
têm abarcado, de uma maneira mais ampla, a cultura, sem preocupações
dessa natureza.
O autor afirma ainda que se ontem o artista se interessava pelas relações internas do mundo artístico, “numa cultura modernista que privilegiava o ‘novo’
e convidava à subversão pela linguagem”, hoje, a ênfase recai sobre as relações
externas numa “cultura eclética, na qual a obra de arte resiste ao rolo compressor da ‘sociedade do espetáculo’ (2009: 43). Discutida por Guy Debord, a
“sociedade do espetáculo” seria uma “sociedade em que as relações humanas
não são mais ‘diretamente vividas’, mas se afastam em sua representação ‘espetacular’ (Bourriaud, 2009: 12). Porém, Bourriaud discute o pensamento de
Debord, pontuando que
ao contrário do que pensava Debord, para quem o mundo da arte não passava de um
depósito de exemplos do que se devia ‘realizar’ concretamente na vida cotidiana,
hoje a prática artística aparece como um campo fértil de experimentações sociais,
como um espaço parcialmente poupado à uniformização dos comportamentos
(2009: 12-13).

Seria uma questão de “aprender a habitar melhor o mundo, em vez de tentar
construí-lo a partir de uma ideia preconcebida da evolução histórica” (Bourriaud, 2009: 18). Ou seja, “as obras já não perseguem a meta de formar realidades imaginárias ou utópicas, mas procuram construir modos de existência
ou modelos de ação dentro da realidade existente, qualquer que seja a escala
escolhida pelo artista” (Bourriaud, 2009: 18). As obras de artistas como Paulo Nazareth podem ser aproximadas dessa ideia, onde o artista torna-se uma
espécie de locatário da cultura, termo usado por Michel de Certeau, quando o
autor discute a “invenção do cotidiano” (1994).
Conclusão
Acima de tudo, é, pois, através da relação do artista com o cotidiano e com o
outro que os trabalhos de Nazareth podem ser lidos, produzindo significados.
Trata-se de um indivíduo que em seus caminhos pelo mundo busca resposta
às suas indagações e nos oferece um material poético e político instigante, decorrente dessa busca por signos que façam sentido nesse “melting pot” contemporâneo em que vivemos. Sua contribuição para a arte contemporânea é
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relevante, já que o artista atua em um nível ordinário, cotidiano, estabelecendo contatos com o outro, e buscando sensibilizá-lo para questões presentes
no mundo atual.
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Resumo: O objetivo deste artigo é tecer
uma reflexão sobre um recorte da produção da artista visual brasileira Mônica
Nador. Amparado sobre os conceitos de
Estética Conectiva (Suzi Gablik, 2005) e de
Dialogicidade (Paulo Freire, 1987), este artigo entrelaça as ideias dos referidos autores
com o processo de criação de Nador, em que
a artista abandona os modos tradicionais
e individuais de se fazer arte e envereda a
criar com o outro de maneira coletiva. Deste
modo, Nador reinventa a si, estabelecendo
uma conexão social, onde o outro assume
um papel de protagonista diante deste fazer.
Palavras chave: Estética Conectiva / dialogicidade / arte contemporanea.

Abstract: The aim of this article is to present

a reflection on some aspects of the visual production of Brazilian artist Mônica Nador.
Based on the concept of Connective Aesthetics (Suzi Gablik, 2005), and of Dialogicity
(Paulo Freire, 1987), this article intertwines
the ideas of these authors with the process of
creation of Nador, in which the artist abandons traditional and individual modes of
art creation and invests in the collective processes of creation with the other. In this way,
Nador reinvents herself and establishes a social connection in which the other assumes
a central role concerning the practice of art.
Keywords: Connective Aesthetics / Dialogicity,
/ Contemporary Art.
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Introdução
Mônica Panizza Nador é uma artista visual brasileira nascida em 1958, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Formou-se em artes plásticas
pela Fundação Armando Alvares Penteado — FAAP — localizada em São Paulo,
em 1983; e concluiu o mestrado pela Escola de Comunicação e Artes/USP, em
2000. Mônica Nador participou da exposição “Como Vai Você Geração 80?”,
exposição esta, que agrupou e revelou importantes nomes da arte contemporanea brasileira.
O presente texto centra-se na trajetória da artista, refletindo sobre sua produção e entrelaçando nossas indagações e crenças sobre o fazer arte na contemporaneidade. Na década de 80, Mônica Nador trabalhou, no início da sua
carreira, com pinturas de grandes dimensões, com pinceladas livres; grandes
áreas de cor, ornamentadas por arabescos e repetições, em que transparecia
uma atmosfera do sagrado, um sentido transcendente que emanava das suas
imagens. Nos anos 90, no caminhar da sua produção, Mônica Nador incorporou a palavra à sua pintura. Palavras como MERGULHE, FRUA e ATRAVESSE,
escritas em caixa alta, passaram a compor, juntamente com grandes áreas de
cores e arabescos, a sua produção. Parece haver aí um convite, uma sugestão ou
uma pista para o espectador trilhar um caminho; viver a obra.
Neste momento de sua carreira, já percebemos em seu trabalho, a preocupação com uma aproximação maior com aquele que aprecia sua obra, pois, as
palavras e imagens atuam como um convite. São palavras que, pela sua própria
natureza semântica, colocam aquele que vê numa posição de “participante”,
como se a artista convidasse este que olha para viver a obra. A partir de 1999, a
artista inicia um processo de trabalhos colaborativos, em que a participação do
outro torna-se fundamental à sua constituição. O projeto intitulado “Paredes
Pinturas” é um exemplo de trabalho desenvolvido em determinadas comunidades, em que a beleza, o ornamentar das casas e dos muros, advindos do envolvimento possibilitado pelo trabalho coletivo é fundamental na constituição
destas produções. Nesta perspectiva, nos remetemos ao conceito de Estética
Conectiva de Suzi Gablik (2005), que propõe uma abertura ao outro, ao contexto; a fazer arte com o outro, com o mundo e no próprio mundo que nos circunda.
Conforme as palavras da autora, “no lugar do isolamento e do mito do gênio ou
talento artístico, temos atitudes imbuídas de sentimentos de união, fraternidade, de dependência e interconectividade” (Gablik, 2005: 610).
Em 2004, Mônica Nador, fixa residência no Jardim Míriam (bairro periférico da região sul da cidade de São Paulo). É a partir desta mudança física
que a artista, envolvida com o lugar, com seus moradores e outros artistas
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Figura 1 ∙ Mônica Nador: “Frua”, acrílico sobre tela,
47 × 70 cm. 1991. Fonte: Galeria Luciana Brito.
Figura 2 ∙ Turma de aprendizes — Oficina Ateliê na
Oswald de Andrade — São Paulo / Brasil — 2014.
Fonte: http://jamacarteclube.wordpress.com/tag/
monica-nador

Como posso dialogar se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca
em mim? Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, virtuoso por
herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem não reconheço outros eus? Como
posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da
verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são “essa gente”, ou são “nativos
inferiores”? Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de
homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua deterioração que
devo evitar? (Freire, 1987:80).

Para Freire, o diálogo se dá no encontro entre as pessoas e é deste encontro,
que, conforme Freire, nascem os processos de um conhecimento construído
em comunhão uns com os outros. Freire ainda nos adverte: “Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros que jamais reconheço, e até me sinto
ofendido por ela? Como posso dialogar, se temo a superação e se, só em pensar
nela sofro e definho? (Freire, 1987:80).
O trabalho pensado nessa dimensão implica em riscos, numa busca constante por estrutura, o que segundo a própria artista, muitas vezes não é fácil. O trabalho de Nador se estende para outras áreas na comunidade, criando parcerias,
como é o caso de uma cooperativa de catadores de material reciclável a “Pedra
sobre Pedra”. Esta mesma cooperativa levou espetáculos de capoeira para os
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colaboradores, cria o JAMAC (Jardim Míriam Arte Clube), cujo objetivo é promover e congregar a arte e a cultura no bairro.
Trabalhando de forma compartilhada, seja por meio de pinturas em paredes com diversas padronagens, seja por meio da criação de estampas, camisetas e objetos, os participantes reinventam modos de operar no campo da arte e
da vida. Nador comenta que, possivelmente, um dos aspectos mais importantes
do seu trabalho é “proporcionar o contato com a dimensão do belo para o maior
número de pessoas possível.” Nador salienta que o objetivo é “executar pinturas
de parede em lugares e zonas urbanas que são excluídas do circuito das artes.” A
artista busca lugares e comunidades que são “desprovidas de qualquer equipamento cultural”. Na sua visão, esta forma de arte “estaria colaborando para a expansão dos limites impostos à experiência estética pelo circuito protegido de arte”
(Nador,2001:1). Percebemos, assim, a preocupação da artista em dialogar com
o espaço e com as pessoas envolvidas na produção de arte. Ao incorporar o outro ao seu processo de criação, dando voz ao outro, a artista possibilita meios
para que este outro se expresse em comunhão com tantos outros. Assim, Nador aproxima-se das reflexões de Paulo Freire quanto à dimensão dialógica na
construção do conhecimento e de sí. Freire argumenta:
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visitantes da 27ª. Bienal de São Paulo. Conexões e apoio de galerias de arte também são alternativas para o fortalecimento do trabalho (Nador,2006:94). A arte
que Nador traz em evidência provoca uma relação essencialmente dialógica,
que não parece ser fruto de suas elaborações somente, e sim de um pensar sobre os processos de criação situados na coletividade. Esta é uma outra maneira
de operar na arte e no mundo.
É interessante que ao descrever os aspectos do projeto, desde a sua estrutura fisica, até à maneira de manutenção, Mônica Nador vai dimensionando o que
é fazer arte nesta perspectiva; reeinvidicando a beleza a estes lugares e também
à vida das pessoas envolvidas. A artista afirma:
Parto do princípio de que em maior ou menor grau para cada pessoa, a beleza pura
e simples é um dado indispensável para a sua saúde mental, tendo como exemplo
principalmente a minha própria experiência. Tenho ainda a convicção de que a
nossa saúde mental é um item absolutamente decisivo na opção pela sobrevivência do
planeta (Nador, 2002:1).

Essa postura de Nador diante do fazer arte muito se distancia dos modos
tradicionais de operar no campo da criação, ou seja, distancia-se da ideia de
artista fechado em seu atelier a criar. Após a criação, a obra traditiconal ganha
as paredes das galerias, museus, entrando para o circuito tradicional dos modos
de exibição de arte. Esta realidade nos remete às indagações que têm surgido a
respeito do papel do artista na sociedade, desde o sentido que se dá ao processo
de criação como também à apreciação artística. Trata-se de uma necessidade
preemente de se pensar estes processos de modo a avaliar até que ponto a arte
de nossos dias tem demonstrado possuir um valor social. Nas palavras de Gablik:
[...] Nas sociedades contemporâneas, a arte passou a ser entendida como um conjunto
de objetos especializados, que são elaborados não por razões morais ou sociais, mas
sim, por motivações individualistas que buscam nas obras somente a experiência de
contemplação e apreciação [...] (Gablik, 2005:601).

Esta perspectiva se opõe radicalmente à noção de trabalho colaborativo e
também à noção de comunidade. Gablik enfatiza o quanto a estética modernista esteve comprometida com uma “consciência materialista e visão científica do
mundo”, onde a ciência vale por si mesma, não importando a sua aplicabilidade
e compromisso social. E consequentemente os artistas são condicionados a não
se preocupar com as aplicações ou consequências de suas obras, ou ainda com o
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Figura 3 ∙ Mônica Nador: “Par de Casas,” fotografia
27,2 × 46,0, 1999. Fonte: Galeria Luciana Brito.
Figura 4 ∙ Mônica Nador: Pintura em fachada de casa,
Projeto Paredes Pinturas s/d.
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propósito moral de seu trabalho. Esta arte é situada num vácuo, e removida do
contexto social. Conforme Gablik:
No mundo contemporâneo esta arte contemplativa se situa no contexto de uma
suposta autonomia estética que se apresenta como “neutra”, mas que no fundo
está comprometida com a ideologia capitalista, que visa, sobretudo ao consumo
e ao lucro. Tal arte é combinada muito bem com poder e aliada a este processo de
produção para venda e geração de lucro, reside a noção de que o artista é um gênio
isolado, e que a obra de arte sempre será produto das elaborações de um indivíduo
(Gablik, 2005: 601, 602).

Nador, ao contrário de fechar-se em seu mundo, volta-se para a comunidade, provocando uma relação essencialmente dialógica, dando uma nova visão
sobre o papel do artista. A produção de Nador nos aproxima daquilo que Gablik
nos fala quanto aos novos valores que a arte pode ganhar: “Muito da nova arte
concentra-se na criatividade social, mais do que na auto-expressão, e contradiz
o mito do gênio isolado — privado, subjetivo, atrás de portas fechadas de um
estúdio, separado dos outros e do mundo” (Gablik, 2005: 602).
Percebemos em Nador um processo de criação diretamente conectado com
aqueles com os quais está envolvida. Sua produção tem um compromisso social,
ético, algo de transformador na vida daqueles com os quais cria. Esta postura da
artista se traduz numa oposição ao mito cultural e crença sobre o “verdadeiro
artista”, que faz descuidar de um sentido mais profundo para a própria arte.
A Estética Conectiva busca estabelecer relações com o outro de modo a torná-lo visível para si e para muitos outros, onde compaixão e cuidado, passam a
habitar, do mesmo modo, estas relações. Gablik, assim como Nador, buscam
“um “Eu ouvinte”, que “cultiva o entrelaçamento do self e do Outro”, numa relação de empatia recíproca, onde ao invés de auto-expressão temos aqui o diálogo” (Gablik, 2005: 606). Para Nador, “o contexto social torna-se um campo
contínuo, propício à interação, para um processo de relacionamento e tessitura
conjunta [...]” (Gablik, 2005: 610).
O posicionamento de Nador distancia-se da postura tradicional do artista que
se isola para criar, e que, posteriormente, coloca sua criação no mundo. Pelo contrário, ela vai ao lugar, até as pessoas, e lá, junto com elas, criam coletivamente,
ornamentam, enfeitam, embelezam. Nador faz do mundo e com o mundo seu lugar da criação. Sobre seus objetivos, a artista esclarece: “Decidi que queria fazer
um trabalho visualmente acessível para qualquer um, que não exigisse um currículo filosófico e estético para que o trabalho fosse entendido” (Nador,2002: 1).
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É corajosa a postura de Nador frente à arte, frente à produção contemporânea, que tantas vezes exige que tenhamos um amplo repertório para adentrar a
obra, para compreendê-la. Nador diminui estas distâncias ao colocar a pessoa
comum numa posição de protagonista, autora, propiciando que cada um possa
acrescentar algo de si, da sua própria arte, da sua potência e do mundo ao qual
faz parte. Nador afirma que não pretende “fazer qualquer denúncia, nem chamar a atenção para algum dos muitos problemas socioeconômicos existentes”.
A artista quer apenas “proporcionar o contato dos ditos excluídos com um produto cultural que jamais teriam chance de conhecer” (Nador, 2002:1).
Considerações Finais
O sentido social da arte, como é articulado por Mônica Nador, faz cair por terra
muitas de nossas crenças, e também inverte os processos criativos, na medida
em que a artista passa a pensar sobre problemas que antes pareciam não ter
ligação ou relação nenhuma com seu trabalho. Os artistas dessa nova perspectiva estão, ao contrário, preocupados em contribuir para a solução dos problemas sociais de nosso tempo. O trabalho de Nador encontra eco e sintonia, por
exemplo, na postura e atitude de muitos outros artistas que estiveram presentes
na edição da 27ª Bienal Internacional de São Paulo, tais como: a cooperativa
cultural denominada Eloísa Cartonera (Argentina), Long March Projet (China),
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Figura 5 ∙ Mônica Nador: Trabalho
desenvolvido no espaço — Projeto Paredes
Pinturas s/d.
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e também outros artistas, dentre os quais destaco os brasileiros Beth Moyses e
Alexandre Siqueira. É o que, em nossas reflexões, percebemos emergir na obra
de Nador, num diálogo íntimo, sensível e transformador.
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Resumen: Bajo el prisma de la estética de la

Abstract: Under the prism of the aesthetics of

negación, analizamos obras de la artista Irma
Álvarez-Laviada. En el análisis se muestran
tres estrategias creativas que operan dentro
de la negación: Desdoblamiento y oposición;
Verso y reverso; Saturación y negación, que
vienen a ampliar y desarrollar el trabajo creativo sobre el vacío. La metodología seguida
se basa en dos criterios: uno formalista que
desarrolla aspectos de una pintura expandida; y otro basado en los postulados lacanianos en torno al vacío de la visión y la imagen
tamiz o mediadora.
Palabras clave: Negación / estética de la negación / vacío / saturación / estética / imagen /
desdoblamiento / oposición / reverso / pintura expandida / I. Álvarez-Laviada.

the denial, or aesthetic of negation, we analyze
works of the artist Irma Álvarez-Laviada. In
the analysis there appear three creative strategies that operate inside the denial: Unfolding
and opposition; Verse and back; Saturation and
denial, which they come to extend and develop
the creative work on the emptiness. The followed
methodolog y is based on two criteria: one formalist who develops aspects of an expanded
painting; and other one based on the postulates
of J. Lacan concerning the emptiness of the vision and the image sieve or mediating.
Keywords: Denial / aesthetic of the negation /
emptiness / saturation / aesthetics / image / unfolding / opposition / back / expanded painting
/ I. Álvarez-Laviada.
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Introducción
Partiendo del cuadro ventana renacentista se inicia una negación de la ficción
espacial pictórica para adentrarse en la superficie de la tela, lo que se ha denominado como lo laminar de la pintura. La pintura se extiende en superficie y es
en esta retórica del espesor de la pintura donde sitúa su planteamiento.
El trabajo artístico de Irma Álvarez-Laviada, (I.A.-L., Gijón, Asturias, 1978),
lleva ya prácticamente una década girando en torno a las cuestión del vacío y
las estrategias posibles que la búsqueda incesante del mismo le permite desarrollar. Enmarcando su práctica artística en lo que denominamos estética de la
negación, que ha tenido su gran desarrollo a lo largo de las vanguardias del siglo
XX, despliega una serie de posibilidades creativas centradas en una retórica del
vacío. Ello permite una creación de imágenes pictóricas haciendo uso de lo que
se ha denominado la pintura expandida.
El análisis que desarrollamos toma como metodologías dos enfoque sobre
los realizamos el despliegue argumental:
a) Un criterio formalista, basado en el paso de la pintura que usa el sistema
de la perspectiva renacentista a la pintura laminar, plana, propia de todo el
siglo XX, y con ella el salto a la pintura expandida.
b) Un criterio de análisis del proceso creativo en torno al vacío, no tanto
como tema sino como lugar de génesis de la propia pulsión creativa.
1. De la perspectiva como ficción a la verdad de la pintura
Lejos de cualquier intencionalidad representativa o mimética, los trabajos pictóricos de I.A.-L., reconocen su punto de partida en la concepción del cuadro ventana renacentista, en el que la imagen participa y se entiende desde una concepción
centrada en el ojo creador que domina el espacio de la representación y en el que
el concepto de infinito, ese punto geométrico e imaginario situado al fondo de la
imagen, participa o abre el espacio a un vacío que irá cobrando cada vez un mayor
protagonismo a lo largo de los siglos posteriores (Navarro de Zuvillaga, 1996)
En estos trabajos que presentamos, parece ponerse en tela de juicio los límites que la perspectiva ha impuesto en nuestro sistema visual, de tal manera
que el concepto de encuadre, base del sistema mismo de la perspectiva, apunta
a un desbordamiento, como si quisiera recuperar el espacio informe perdido.
Recordemos cómo las primeras pinturas de las cavernas o la representación en
las vasijas del Neolítico no se presentaban enmarcadas, sino dependientes de
las protuberancias de la superficie que las albergaba y de los propios objetos soportes de las primeras imágenes (Fernández Fariña, 2010).

2. Proceso creativo en torno al vacío
El origen de todo este interés por el vacío, hay que centrarlo, sin embargo, en el
propio origen de la visión, de la imagen y su posibilidad de articular un lenguaje
del mundo descifrable a nuestra mirada.
En los inicios del acto pictórico, y del artístico en general, se encuentra el deseo como motor y eje de una acción. En esta retórica del vacío, hemos de ver que
hay una búsqueda del encuentro mítico entre artista y absoluto (Steiner, 2004)
a través de la obra, eludiendo una confrontación con lo real para adentrarse en
los mundo de lo Ideal. En estos trabajos, cualquier confrontación con el objeto y
la imagen parece fundir al sujeto con el objeto fuera de él mismo; nos remite en
la trama creada a un lugar distinto, ideal.
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Si bien la práctica pictórica de esta artista arranca del reconocimiento de los
condicionantes del sistema de la perspectiva, su interés radica en la concepción
laminar de la pintura del siglo XX. Es decir, de entender la pintura como un problema de superficie en el que el infraleve espesor entre verso y reverso de la tela,
puede ser susceptible de numerosos interrogantes y pliegues que problematicen el ejercicio de la práctica pictórica. Si ya Cezanne situaba este problema de
articulación entre el mundo tridimensional y la naturaleza bidimensional de la
pintura como el eje principal de su práctica, será con la llegada de la abstracción y las retóricas de los lenguajes vanguardistas, las que pondrán en marcha
una intencionalidad de dar protagonismo a un vacío, a un silencio que, si en
apariencia tiene un sentido negativo, va a permitir el despliegue reflexivo de
un tipo de arte que huye de lo espectacular y lo narrativo para centrarse en una
concentración silenciosa, llena de retardo y ocultamientos. Fijándonos en las
vanguardias, la pintura abstracta o lo que se ha denominado como pintura expandida (Fernández Fariña, 2010), vemos que se rechaza cualquier ficción ilusoria
de profundidad bajo el sistema visual de la perspectiva, para afrontar la naturaleza bidimensional de la tela que llevará a considerar el espacio del lienzo como
algo plano que necesariamente se habrá de extender en superficie y en diferentes
módulos dando lugar a conceptos como la serie (Monet), pintura modular (Reinhartd), síntesis abstractas (Mondrian), retículas y marañas (Mondrian, Pollock), o
la prolongación al espacio físico del espacio que alberga la obra (F. Stella).
Pero va a ser esencialmente el espesor de la tela, ese espacio entre verso y reverso, entre haz y envés, lo que cautivará y se establecerá como paradigma en el
que trabajar a lo largo de todo el siglo XX. La autorreferencialidad de la pintura
defendida por Greenberg (Greenberg, 1979), llevará a los pintores a indagar en
los aspectos más físicos de la propia práctica pictórica.
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En este sentido lo que nos dice Jacques Lacan (Lacan, 2010) a partir de su
objeto a, puede ser aplicable a la interpretación que nos ayude a comprender
el proceso creativo de estas pinturas. Podríamos decir, de manera sencilla, que
el objeto a es el objeto de deseo que buscamos en el otro, pero es un objeto que
nunca puede alcanzarse, es realmente la causa del deseo. El objeto causa que
encontramos en la teoría lacaniana, vemos cómo es cualquier objeto que pone
en movimiento el deseo, especialmente aquellos que definirán las pulsiones: la
voz, la mirada, el pecho y las heces.
El objeto a, en tanto que objeto causa, se escapa al significante, dado que es
difícil o imposible de atrapar, perteneciendo a lo real lacaniano. Esta atracción
que es causa del deseo mismo se instala en el centro de nuestro inconsciente y
para ello hemos de tener en cuenta tres características que lo condicionan (Nasio, 1993):
— El agujero es un polo atrayente que anima el sistema (causa);
— La fuerza de esta agujero se denomina goce;
— Y este goce es un flujo constante que recorre los bordes del agujero.
En consecuencia, este objeto a es el símbolo del objeto perdido, del agujero del
goce imposible de tomar por el significante, como otro del deseo, como causa de éste.
En este sentido, la mirada es una variedad corporal del objeto a y todo arte
viene a suplantar ese agujero, es decir, crea cosas -obras- para decirnos que la
verdad está en otro sitio; y constantemente la obra se pregunta por el deseo que
es capaz de despertar en los otros, es decir “que objeto soy yo en el deseo del
Otro” (citado por Hernández-Navarro, 2006: 30). El arte no es lo que representa, está en otra parte. Esto es lo que parece tener muy en cuenta esta estrategia
de la artista asturiana.
Siguiendo con el pensamiento de Lacan como herramienta metodológica
que nos ayuda, no en la interpretación de estas imágenes, sino más bien, en la
articulación de una manera de entender el proceso creativo que las ha hecho
posible, vemos que es importante entender la fractura que se produce entre el
ver del sujeto y la mirada que el objeto de arte, la obra, nos lanza. Ver no es lo
mismo que mirar (Didi-Huberman, 2006). Es esa fractura la que articula un
sinfín de posibilidades que contemplan la experimentación y la creencia de lo
que vemos (Meana, 2001).
La mirada en Lacan se identifica con el objeto a que venimos diciendo; pertenece a la causa de deseo, busca incesantemente de manera desbordada. Pero
en el autor francés, el que nos mira es el objeto. El sujeto, en su intención de ver,
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se encuentra en medio de los objetos que nos miran, el sujeto es punto de luz
para las cosas (Figura 1).
En este sentido esta estructura de la mirada se superpone con el esquema de
la perspectiva renacentista en la que es el ojo del sujeto el centro de la mirada
que organiza el espacio, y podríamos decir que también el deseo de quien quiere ver. Ahora el ojo que ve está también formando parte de la imagen porque
es mirado por las cosas, formando parte del sistema. En el cruce del ver y del
mirar, se configura la pantalla, o lo que en términos lacanianos se denominan la
imagen tamiz, que no es otro sino el lugar de la imagen, lugar de la mediación,
que es lo que son las imágenes. Es entonces cuando estamos en condiciones de
decir que la imagen pertenece a lo simbólico, a aquello que articula nuestro sistema cultural, pero al mismo tiempo es capaz de contener lo real en tanto que pertenece, o más bien contiene una parte que se nos escapa a nuestra forma de ver.
3. Análisis de las series
Partiendo en el análisis que hacemos de la obra de I.A-L., de las poéticas de la
negación de lo visible establecidas por Hernández-Navarro en el capítulo Procedimiento ceguera (Hernández-Navarro, 2006: 73), podemos ver que desarrolla y amplía una serie de estrategias que se agrupan en tres grandes familias o
series de trabajo abiertas hasta el momento y que pueden tener un amplio
desarrollo en el tiempo. La tipificación de estas series le permite indagar y
profundizar en su trabajo de manera ordena y consciente de las posibilidades que plantea. Son tres grandes bloques que enunciamos y analizamos,
mostrando algunos ejemplos de ellos: Desdoblamiento y oposición; Verso y
reverso; Saturación y negación.
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Figura 1 ∙ Jacques Lacan. Esquema
perceptivo, extraído del capítulo Que es un
cuadro, Seminario 11. Los cuatro conceptos
fundamentales del psicoanálisis 1964.
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La artista, en un breve texto de notas sobre lo que ocurre en el taller y que
está sirviendo de base para la elaboración de su tesis doctoral, nos dice acerca
de lo que ella entiende por Poéticas del vacío: “…son protagonistas los trabajos
del último período en el que se aborda la problemática de la negación de la obra.
En este apartado el trabajo se plantea desde la multidisciplinariedad y se abre a
conceptos como el de desdoblamiento y oposición, verso y reverso o saturación
y negación; comienza así un cuestionamiento sobre la presencia física de la obra
de arte y más concretamente sobre los elementos estructurales de la pintura. Se
plantea a través de estos últimos trabajos una temática del negativo que no consiste simplemente en la negación de la obra, sino en que dicha negación pase
de ser nada a convertirse en algo. Se trata de un vacío que “sopla” pero no en el
sentido nihilista sino en el de una fuerza motora capaz de construir las cosas.”
3.1. Desdoblamiento y oposición
En la serie de trabajos que se albergan bajo la denominación desdoblamiento y
oposición, hay una articulación en torno a la oposición de los elementos estructurales del lienzo pictórico: la tela y el bastidor. La colocación de la tela sobre el
bastidor con su correspondiente grapado, o el desmontaje y plegado de la misma, una vez pintada, se convierten en acciones pictóricas que giran en torno a
una imagen, o más bien una superficie, que parece incapaz de contener imagen
alguna. La pintura con el vídeo Sobre la pintura, 2012 (Figura 2); o las instalaciones que aparecen como S.T. (Figura 3), realizadas entre 2011 y 2013, así parecen
demostrarlo. Es, sin embargo, en estas instalaciones, donde los pliegues de la
tela cobran una dimensión mayor que alcanza el propio empaquetado y embalaje. Una retórica del ocultamiento donde la doblez acaba en envoltorio, en los
enseres del pintor dispuestos para una no visibilidad, como si se tratara del antes o del después de la exposición. En este sentido tiene una cierta resonancia
en la actitud con el despliegue desarrollado por Ignaci Aballi, que lo encuadramos dentro de la reducción o del escultor Juan Loeck, que lo encuadraríamos
dentro de la desmaterialización (Meana, 2011).
3. 2. Verso y reverso
En el título de esta serie queda ya patente lo que venimos diciendo con respecto
al interés de la pintura por el espesor de la tela fuera de cualquier intención de
ficción del espacio. El cuadro vuelto hacia la pared y reposando en el suelo nos
advierte de su condición de objeto con unas características físicas propias. Nos
hablan de una espera, de un retardo, aludido claramente en el título extraído
de Barthlewy Preferiría no hacerlo, 2013 (Figura 4). Lo físico, en esta serie, tiene
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Figura 2 ∙ Irma Álvarez-Laviada. Sobre la
Instalación Pintura. Instalación. (2012).
Figura 3 ∙ Irma Álvarez-Laviada. S.T. (2011).
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una mayor pregnancia que lo escópico; el encuadre no parece mostrar nada, se
muestra imposible, como si el propio lienzo tuviera una dificultad para albergar
las imágenes. En la obra The Reason, 2013 (Figura 5), todo parece aludir al tiempo
y momento de la partida. Los enseres mínimos propios que la pintora ha podido
utilizar aparecen dispuestos a ser trasladados y con ellos el título que nos marca
un motivo desde el que la imagen no parece participar, pero sí los condicionantes de la práctica pictórica. La razón se muestra como lo oculto, aquello que no
parece pertenecer a la cara visible del arte sino a lo que queda en el reverso del
cuadro, a los elementos físicos y estructurales de la propia construcción de los
soportes. La obra está dispuesta de elementos que lejos de mostrar ocultan, retienen, aludiendo a una superficie que no se deja ver. En este sentido seguimos
nuestra lógica de análisis que mantiene una relación prioritaria con la negación
y que aún tratándose de obras diferentes, si que mantiene una relación por mostrar antes un despojo que la centralidad de la obra (Meana, 2012).
3. 3. Saturación y negación
La serie de pinturas que se exponen con esta denominación nos aluden, ya en
su propia materialidad, a lo más físico de los elementos plásticos de la pintura y
al mismo tiempo a la visibilidad. Se trata de formatos iguales cubiertos por unas
manchas amplias aplicadas con una gestualidad repetida, con la clara intención
de cubrir la superficie (Figura 6 y Figura 7). La identificación del material como
pintura industrial, nos remite a una acción en serie, como si no estuviéramos
hablando de arte, sino de procesos industriales.
De igual modo, en nuestro acto de ver, de querer indagar en aquello que
nos muestra el lienzo, vemos que la película de pintura se nos muestra antes
como una veladura que como una imagen, con la intención de tapar o de que
reflexiones sobre aquello que hemos de ver. Es en este sentido un trabajo
que deja claramente al descubierto lo que venimos diciendo en el segundo
argumento del análisis planteado, la distancia entre el ver del sujeto y el mirar del cuadro.
				

Conclusiones
Las series analizadas se muestran como tres procesos e intenciones creativas
en torno al vacío como eje y motor de la creación. Se trata de una pulsión que
se torna en imágenes tendentes a poner en tela de juicio la estructura misma
del cuadro y del ejercicio mismo de la práctica pictórica. La consecuencia de
todo ello es un ejercicio pictórico dentro de lo que se ha denominado la
pintura expandida.

187
Laviada.” Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 179-189.

Figura 4 ∙ Irma Álvarez-Laviada. Preferiría no hacerlo.
Instalación (2013).
Figura 5 ∙ Irma Álvarez-Laviada. The Reason.
Impresión digital sobre papel 110 × 110 cm. (2012).
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Figura 6 ∙ Irma Álvarez-Labviada. Procesos, Pintura
industrial sobre tela. 165 × 165 cm (2010).
Figura 7 ∙ Irma Álvarez-Laviada, Procesos, Pintura
industrial sobre tela. 165 × 165 cm (2010).
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El continuo cuestionamiento del vacío sirve para reflexionar sobre el proceso creativo donde opera con los modos de hacer y también con los sentidos
que adquiere el vacío. Esto da como resultado tres estrategias creativas que se
desarrollan como series: desdoblamiento y oposición; verso y reverso; saturación y negación.
Vemos también que el planteamiento gira en torno a la yuxtaposición de
elementos que si bien no son opuestos, si acotan una acción o un espacio en el
que transcurre el acto creativo, unas ves de orden físico, otras más visual, tal y
como quedan nombrados en la denominación de las series. Se trata del espacio
creativo que hay entre la doblez o el desdoblamiento de la tela y su oposición a
una mirada frontal en el bastidor; el verso y el reverso de la tela donde se ejerce
la pintura; y la saturación cromática de la tela y la negación de la misma al ser
ocultada a la mirada por la capa de pintura que la cubre.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo ana-

lisar a representação da arquitetura na pintura da artista brasileira Adriana Maciel assim como os desdobramentos do uso desse
motivo no desenvolvimento de sua obra.
Palavras chave: pintura / arquitetura / espaço
/ representação.

Abstract: This article aims to analyze the
representation of architecture in painting by Brazilian artist Adriana Maciel
as well as the consequences of the use of
this motif in the development of his work.
Keywords: painting / architecture / space / representation

Introdução
Este artigo tem como objetivo circunscrever alguns aspectos que se evidenciam
na obra da artista brasileira Adriana Maciel. Adriana nasceu em Belo Horizonte
(1964), mas já há alguns anos reside e trabalha na cidade do Rio de Janeiro. A
artista formou-se, em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1991, tendo freqüentado, de 1994 a 1995, a Escola de Artes Visuais do
Parque Lage, no Rio de Janeiro. Seu trabalho é predominantemente em pintura sendo que, de alguns anos para cá, a artista vem estendendo sua pesquisa
ao campo da fotografia e do vídeo. Adriana começa sua atuação profissional
no início dos anos 90, participando de vários salões brasileiros de importância

1. A pintura de arquitetura e a arquitetura da pintura
Para quem investiga a convencionalidade dos sistemas de representação como
discursos da pintura, a representação da arquitetura apresenta-se como motivo
ideal. Pode-se dizer que a imagem arquitetônica evoca três espécies de espaços,
três eixos que, a meu ver, entrelaçados, constituem a obra: o espaço da memória, o espaço da história e o espaço estético.
1) O Espaço da Memória. Este espaço diz respeito ao universo íntimo do artista, àquelas imagens que o cercam e que são referências pessoais, afetivas.
Imagens que desencadeiam novas imagens. Imagens que deverão ser transferidas para o campo da pintura e transmutadas. Refere-se aos documentos
de trabalho do artista. Costumo dizer que são a energia vital da obra; aquilo
que lhe confere singularidade.
2) O Espaço Histórico: Aqui se estabelece o diálogo com a história da pintura e suas convenções. Revisitar a história permite a formulação de novas
perguntas e o resgate de imagens ou motivos representacionais.
3) O Espaço Estético: Este espaço seria a zona de confronto e de revisão
dos discursos pictóricos. É o espaço de contextualização, entendimento e
discussão sobre os discursos da pintura contemporânea. Sempre lembrando
que esta discussão perpassa e é levantada pela imagem pictórica.
A partir destes três eixos tentarei uma aproximação das pinturas de
Adriana Maciel.
2. O espaço da memória e a memória do espaço
A princípio, observando a estrutura das pinturas de Adriana , levantei a hipótese de que suas imagens de interiores seriam derivadas de registros fotográficos, principalmente devido à construção da luz e ao aspecto de corte fotográfico
que apresentam (Figura 1) No entanto, em entrevista com a artista, acabo por
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bem como, de mostras coletivas e individuais. Em 2008 recebeu o prêmio Projéteis Funarte de Arte Contemporânea 2007-2008.
Meu encontro com a obra de Adriana se deu no ano de 2001. Naquela época eu estava em meio a minha pesquisa de mestrado, cujo tema centrava-se na
convencionalidade dos sistemas de representação do espaço em pintura. Esse
encontro fora uma grata surpresa, pois, o trabalho de Adriana tratava de questões
que me eram caras: a representação do espaço arquitetônico em pintura, o vazio
e o espaço da memória.
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Figura 1 ∙ Adriana Maciel, S/ título, (2003),
acrílico sobre tela, 200 × 107 cm. Fonte:
arquivo da artista.

O quintal da casa da minha mãe (em BH) , onde residi por aproximadamente 25 anos
da minha vida. Possui um alçapão; um buraco no concreto do quintal. A tela exposta
em 2004, é quase fiel a este espaço que sempre me intrigou. Era um lugar inacessível,
sempre trancado com cadeado, mas sabia desde pequena, que era um grande buraco
vazio por ser um reservatório de água que nunca funcionou como tal. Era ótimo para
a fantasia: inacessível, perigoso e um absoluto vazio para ser preenchido com toda a
imaginação possível. Esta tela poderia ser oriunda de um registro fotográfico. Não
inventei, existe. Mesmo assim, é uma tela realizada de memória.

Importante salientar, também, que seu pai era arquiteto e as imagens e projetos desse campo constituíram tanto o arcabouço imagético da artista como
sua experiência sensorial em relação ao espaço. Do ponto de vista da experiência vivida, sabemos da impregnação do espaço arquitetônico sobre o sujeito,
dos espaços que habitamos ao longo da vida e de como a lembrança dos acontecimentos habitam estes espaços. Gaston Bachelard já teria ressaltado que a
memória não registra as “durações abolidas”. Conforme o autor,
só podemos pensá-las, pensá-las na linha de um tempo abstrato privado de qualquer
espessura. É pelo espaço, é no espaço que encontramos os belos fósseis de duração
concretizados por longas permanências. O inconsciente permanece nos locais.
As lembranças são imóveis, tanto mais sólidas quanto mais bem espacializadas
(Bachelard, 2000, pp 28-29).

Os antigos, estudiosos da arte da memória ou mnemotécnica, já o sabiam
quando sugeriam, como Quintiliano, que
para bem recordar um discurso deve-se em primeiro lugar recordar uma construção
a mais ampla e variada possível, com pátio, sala de estar, os quartos, os salões, sem
omitir as estátuas e outros ornamentos que decoram esses espaço (Yates, 2007, p.19).
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descobrir outros aspectos em seu processo. As imagens pictóricas de Adriana
partem de pequenos croquis, escritos e registros de memória. Muitas vezes são
as memórias dos espaços um dia habitados na infância que se tornam os documentos geradores de suas obras. Ao ser indagada sobre a origem da imagem da
pintura S/ título, 2003 (Figura 1), a artista comenta:
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Ou seja, o primeiro passo era imprimir na memória uma série de loci, lugares, para em seguida serem alojadas pelo orador, em disposição ordenada, as
imagens do discurso.
Adriana ao transmutar em pintura aqueles espaços/memórias que intimamente lhe devastam, oferece-nos uma série de loci, de espaços vazios que serão
preenchidos com nossas próprias projeções. São nossas memórias e experiências corporais que construirão a narrativa. Não por acaso, a artista lança mão
do colorido intenso em favor de uma sutil palheta de brancos. A tela em branco
carrega consigo um caráter paradoxal. Ao mesmo tempo em que ela nos remete
à ideia de vazio, de lapso, de ausência da imagem, ela é todas as imagens em potência, é possibilidade de aparição. A luz que nos permite visualizar as imagens
e as coisas do mundo é a mesma que em sua intensidade é capaz de nos ofuscar,
cegar. Do ponto de vista temporal, a mesma luz que dá visibilidade às imagens,
através de sua intensidade por longos períodos de tempo, as faz desbotar. Literal e metaforicamente, o tempo descolore as imagens. As fotos antigas e mal
acondicionadas são testemunhas. Fotografia e pintura estão implicadas, mesmo que de modos distintos, neste processo de aparição e desaparição. A palheta
de Adriana é extremamente rica em sutilezas de tons. “Os brancos são sempre
impregnados com outras cores”, afirma a artista.
3. Um percurso histórico: o espaço na pintura
Na obra de Adriana não é apenas a memória íntima que é ativada, mas a própria
memória da pintura. Escolher a arquitetura como motivo também é uma forma
de evocar a sua ocorrência e importância na história da pintura ocidental.
As investigações efetuadas pelos pintores renascentistas italianos para resolver o novo senso de espaço que surgia, bem como a oportunidade de aplicar
o método da perspectiva linear descrito por Alberti, levaram esses pintores a
compor suas pinturas através da representação de estruturas arquitetônicas. A
criação de compartimentos, de sobreposições de ambientes e elementos como
colunas, arcos, assim como a inclusão das vedutas que indicavam um prolongamento para o espaço exterior da paisagem, permitiam utilizar o novo sistema e
amplificar a sensação espacial.
Na pintura holandesa do século XVII, viu-se surgir, ao lado da natureza-morta e
da pintura de gênero, uma outra categoria pictórica denominada Pintura Arquitetônica. Pode-se dizer que este ramo da pintura holandesa situa-se entre a pintura de paisagem e a pintura de cotidiano. “Perspectivas” era o nome genérico
atribuído a todo tipo de pintura arquitetônica. Tratam-se de vistas de interiores,
sobretudo de igrejas e palácios, e de exteriores, pátios, terraços e jardins, cenas
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Figura 2 ∙ Johannes Vermeer, A Leiteira (1658-60). Amsterdã,
Rijksmuseum.
Figura 3 ∙ Johannes Vermeer, detalhe de A Leiteira (165860). Amsterdã, Rijksmuseum.
Figura 4 ∙ Adriana Maciel, S/ título I (1999), acrílico sobre
tela, 200 × 150 cm. Fonte: arquivo da artista.
Figura 5 ∙ Adriana Maciel, S/ título II (2000), acrílico sobre
tela, 110 × 130 cm. Fonte: arquivo da artista.
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de ruas e vias urbanas. Conforme Slive (1998: 262), “os pintores do século VXII
foram os primeiros a minimizar a importância das pessoas nos cenários arquitetônicos, de forma a acentuar a beleza e a forma das construções, agora temas
independentes.” As pinturas de Pieter Saenredam , por exemplo, chamam a
atenção pelas minúsculas figuras em preto que pontuam e dimensionam o majestoso espaço no qual se encontram, conduzindo nosso olhar para a distância.
A pintura de gênero holandesa, por sua vez, apresenta-nos outra espécie de
espaço e será esta uma referência importante à pintura de Adriana Maciel. Se a
pintura renascentista italiana irá resgatar os elementos arquitetônicos dos cenários do teatro antigo para criar espaço e profundidade para a representação
do corpo e a pintura arquitetônica holandesa faz da arquitetura seu tema principal, representando em escala diminuta a monumentalidade dos espaços públicos, pode-se dizer que a pintura de gênero nos oferece a construção do espaço íntimo. Sendo assim, ao contrário da exacerbação da distância, oferece-nos
um espaço quase sem recuo, espaço pouco profundo e próximo ao espectador.
Por certo, diferentemente do gênero anterior, o espaço construído, o ambiente interior está a serviço da ação de seus personagens. Postamos-nos como
voyeurs de uma cena íntima construída em forma de caixa na qual a parede
de fundo, muito próxima a nós, — penso aqui em Veermer, uma referência
cara à artista — duplica a própria superfície da tela. Daniel Arasse aponta
um aspecto que diferencia as representações de paredes dos interiores de
Vermeer da maior parte de seus contemporâneos. Na maioria de suas pinturas, não encontramos aberturas ao fundo que prolonguem o espaço. O
artista nos apresenta espaços fechados iluminados por janelas laterais em
perspectiva que muitas vezes vemos de perfil (Arasse, 2001 :145). As paredes de Vermeer localizam-se próximas ao espectador. O fundo da caixa de
cena avança. Em A Leiteira (Figura 2, Figura 3), Arasse ressalta um detalhe
curioso que comprovaria a atenção do pintor voltada à importância da superfície pictórica.
Vermeer havia pintado, inicialmente, um objeto dependurado à parede, sem
dúvida, um mapa. Deixando, finalmente, sobre a parede nua, somente os traços
cuidadosamente representados do que estava ali fixado (um prego e um buraco de
outro prego arrancado), Vermeer evacua toda informação particular e deixa ver
somente, para equilibrar a multiplicação luminosa da natureza morta posicionada
sobre a mesa ao primeiro plano, a representação de uma superfície que se apresenta
como uma superfície de pintura (Arasse, 2001 :145)

3. A parede e o espaço na e da pintura
A representação da arquitetura e seus elementos estruturais funcionam como
um excelente procedimento para discutir a querela modernista sobre a antinomia ilusão-planaridade, sobre o espaço na e da pintura. Adriana não descarta
a representação para discutir a linguagem. A artista discute o espaço pictórico
sem recorrer a reducionismos e sem abrir mão de sua dimensão metafórica. A
partir de 2003, referências a objetos, ao chão e ao teto são retiradas da imagem.
Resta apenas o plano da parede representada e dividida internamente por representações de nichos, reentrâncias, cortes ortogonais e volumes representados
(Figura 6). Adriana começa a dividir a tela em polípticos e os cortes, agora reais,
reverberam na imagem pintada. A parede onde se encontra o quadro torna-se
parte integrante da pintura. De anteparo passivo passa a elemento ativo da composição. Adriana incorpora em seu trabalho o próprio espaço expositivo. Como
sabemos, o quadro como objeto (pintura e quadro-limite) apresenta-se indissociável da instituição, do espaço de exposição, da parede do cubo branco. A
pintura sempre esteve condicionada aos espaços de sua apresentação. As transformações, ao longo da história, das funções da pintura estão pari passu com as
transformações ocorridas em seus modos de apresentação. Segundo Krauss,
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Retire-se os personagens e objetos que habitam o espaço e logo poderemos
estabelecer relações com a pintura de Adriana. Em suas pinturas do final dos
anos de 1990 a artista cria espaços arquitetônicos de interiores vazios pontuados por pequenos objetos solitários (Figura 4). Objetos utilitários que nos
remetem a ações cotidianas que nos são bem conhecidas. Solitários evocam a
ausência da presença humana. São objetos, também, que intensificam a ideia
de receptáculo, de reservatório: uma garrafa, uma caixa, um copo, uma xícara
ou outros. Objetos que servem para guardar ou receber coisas . A estrutura espacial, por sua vez, é construída em alguns casos por uma perspectiva oblíqua
(Figura 4), mas, na maior parte das vezes apresenta-se em perspectiva frontal.
Nesse caso o espaço torna-se menos profundo e a planaridade da pintura torna-se mais evidente (Figura 5). Observando a figura 5, podemos traçar fortes relações com a análise de Arasse sobre parede de fundo de A Leiteira de Veermer.
Na representação de Adriana tudo fora subtraído, restando apenas os pregos e
o tecido branco. Objetos fixados sobre a superfície vertical que intensificam e
duplicam a natureza do suporte. Tecido e pregos sobre a parede não estariam
metaforizando as especificidades da própria tela que os contém? O plano frontal parece assumir cada vez mais relevância na obra de Adriana apontando para
novas questões.
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Figura 6 ∙ Adriana Maciel, S/ título (2006), acrílico sobre tela, políptico
de 5 telas de 193 × 50 cm. Fonte: arquivo da artista.
Figura 7 ∙ Adriana Maciel, S/ título (2006), acrílico sobre tela. Fonte:
arquivo da artista.
Figura 8 ∙ Adriana Maciel, Deslocamento (2010-11), acrílico sobre tela,
políptico:1 × (60 × 152 cm) 1 × (60 × 50 cm) 3 × ( 60 × 180 cm) -- área
total — 180 × 297 cm. Fonte: arquivo da artista.

A história da arte moderna está correlacionada à história da constituição
dos espaços de visibilidade da própria arte. Sabe-se que a pintura moderna foi
pouco a pouco tomando consciência e posse do espaço de exposição como conteúdo, sendo que a estética da superfície e da autodefinição empreendeu um
movimento de distensão entre o limite da tela e a parede. Consciente do espaço
que a própria pintura habita, Adriana começa cada vez mais a dialogar com as
paredes, os cantos e o chão do espaço expositivo (Figura 7). A profundidade representada simula, através do trompe l’oeil, a escavação da própria parede onde
o quadro se encontra suspenso assim como fragmentos de telas projetam-se
para fora, em direção a sala de exposição. Em Deslocamento (Figura 8) a pintura rompe com a estrutura quadrangular do suporte. Uma pequena tela desliza para fora do limite do retângulo. O vazio não é mais representado, o nicho
torna-se real. Existe aqui uma ambiguidade perceptiva, pois, ora o branco da
parede torna-se buraco, apagamento, lapso da imagem, ora projeta-se para a
frente como mais uma tela virgem a ser preenchida. Através dessa nova operação, a artista instaura uma nova série de loci no qual deverão ser alojadas, não
apenas a memória íntima, mas a história da pintura e sua antiga querela em
torno da representação.
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dada sua função de suporte material da exposição, a parede da galeria tornou-se o
significante de inclusão e pode, portanto, ser considerada per se uma representação do
que poderíamos chamar de ‘exposicidade’ (Krauss, 2002: 41-42).
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Resumo: Neste artigo iremos abordar a obra
A Coisa em Si e seu desdobramento em O
Gabinete de Souvenirs da Coisa em Si —
Belém, para refletir sobre seus procedimentos e questões ativadas nesses trabalhos, a
partir da formulação operações artísticos-performáticas, com as quais a artista opera.
Palavras chave: Performance / corpo / Arte
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Abstract: In this article we discuss the work the

thing itself and its deployment in The Souvenirs
Cabinet of the Thing in Itself — Belém, to reflect
on their procedures and activated issues in these
works, from the formulation artistic-performing operations, with which the artist operates.
Keywords: Performance / body /Brazilian Art
/ Oriana Duarte.

Este artigo debruça-se sobre a produção da artista plástica Oriana Duarte, paraibana, radicada na cidade de Recife (capital do estado de Pernambuco, nordeste brasileiro), em especial sobre uma momento de sua obra em que esta converge para a região Norte do Brasil. Iremos abordar um projeto no qual a relação
com o ambiente amazônico se materializa e que passou a integrar, desde 2011, a
Coleção Amazoniana de Arte da Universidade Federal do Pará.
Lanço aqui, o olhar para a obra de uma artista, professora, pesquisadora,
performer, cuja produção vem se constituindo de maneira em que o pensamento é mola propulsora para seus projetos, e que a estética manifesta-se em sua

Levar de um lugar ao outro e depositar uma coisa em um lugar. O lugar onde esta
coisa ficará já não é mais o lugar — é a coisa. Metamorfose de espaço em matéria? O
lugar deixa de ser puro? As coisas não são puras. O lugar para existir depende do gesto

201
evista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 200-206.

sofisticada forma de pensar, articulando com a filosofia, com o design e com o
corpo, constituindo sua vida como forma de inscrever seu estar no mundo.
Partiremos da performance A Coisa em Si, até chegarmos a instalação Gabinete de Souvenirs da Coisa em Si — Belém para refletir sobre seus procedimentos
de elaboração conceitual. O Gabinete é constituído por um conjunto de objetos,
imagens, partituras compostos pela artista a partir de sua performance A Coisa
em Si, na qual prepara uma sopa de pedras, empregando pedras que traz consigo, do local onde a performance se deu anteriormente, e de outras do lugar em
que a performance se dará (Figura 1).
Em Belém (capital do Pará, no norte do país), realizou sua performance
em meio ao vertiginoso Mercado do Ver-o-Peso, entreposto centenário e mais
importante mercado da cidade, no que alimentos, feitiços e animais exóticos
eram comercializados lado a lado. Lá, no final dos anos 1990, Oriana Duarte
tomou sua Sopa de Pedras diante dos frequentadores do ambiente, que tentavam entender qual o sentido da ação da artista. Duarte mergulha na Filosofia
para pensar o gesto, o percurso, aquilo que poderia produzir sentido na fricção
do contato, em um campo prenhe de incertezas, perguntas, experiências por
ocorrer, instaurando uma “coisa-lugar” que transmuta-se no encontro com as
coisas no mundo.
Após a performance, a artista reúne documentos, para constituir seu gabinete. São as pedras, as colheres com as quais tomou a sopa, dentre outros documentos que irão compor esse campo de reverberação da ação. Um
conjunto de experiências, deslocamentos, trajetos interiores e exteriores,
permeados de pontuações, mapeamentos, partituras que irão ser articulados à partir das ações que compõem o processo da obra A Coisa em Si. São
imagens que, a cada visita, nos desloca novamente para fora de nós mesmos
e de uma possível segurança, propondo novos arranjos possíveis no viver da
experiência artística.
Buscar acessar o processo da artista e compreender como suas operações artísticos-performáticas (Duarte, 2008:1) deflagram aquilo que ela aponta como um
input de sua criação, em que outras obras são geradas, lançando mão de linguagens
diversas é uma desejo, entretanto, compreendemos que a obra não irá ser esclarecida, mas nos lançará novos questionamentos ao longo da relação com a mesma.
Aqui, em A Coisa em Si, a performance é deflagradora de processos intensos em
que outros trabalhos são gerados e vem somar na constituição de uma fala.
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Figura 1 ∙ Oriana Duarte . Performance A Coisa
em Si, de Oriana Duarte no Ver-o-Peso, Belém,
Pará, Brasil. Fonte: Coleção Amazoniana de Arte
da Universidade Federal do Pará.

Oriana Duarte, na repetição do simples gesto de alimentar-se com uma
sopa, feita com água e esse misturar de padras, do lugar em que se encontra
com o outro, articula uma complexa discussão sobre territorialidades, deslocamento e acúmulos. Seja esse o do gesto, do pequeno gesto de alimenta-se;
alimenta-se de uma soma de tempos, de experiências, de lugares pelos quais
atravessou e foi atravessada. Memória e presente em um amálgama fluido...
água... sopa de pedras... Tempo inscrito nas pedras, nos fluxos e deslocamentos da artista. Não é à toa que a instalação constituída para esta performance
denomina-se O Barco (Figura 2). É com este dispositivo que Duarte realiza sua
travessia, na ação da ingestão. É nesse pequeno gesto, aparentemente simples
e continuado que a artista compõe um adensamento de questões, fundadas em
deslocamentos, conexões, ressignificações, como indica a artista: “Concebido
como um lócus ritualístico, ‘Barco’ lida com a mediação do público [...] Obra
multimídia, que explora distintamente o potencial hipnótico do audiovisual por
repetição contínua de um mesmo conteúdo” (Duarte, 2008: 2).
Há uma laboração continuada deflagrada no momento da operação artístico-performática. Ali há o disparo que aciona outas experiências, internalizadas
e que materializam no mundo outras criações. A articulação conceitual da artista sobre o tempo, repetição e diferença parece-nos em fina aproximação com
o pensamento de Gilles Deleuze.
A artista, em A Coisa em Si, na reprodução do ato aponta, também, diferença. Ao deslocar uma pedra de uma cidade a outra, constituir aproximação para
realizar um “cozimento”, potencialidades são acionadas, temporalidades já
inscritas nas camadas do mineral, de ancestralidade, presente no tempo geológico das pedras. Os tamanhos são aproximados, a aparência não revela diferenças tão significativas entre as pedras, mas nesse hiato de tempo e local dá
se a fricção. Há aqui, nessa metáfora do cozinhar, um ponto de inflexão acerca
da combinação das experiências, dos lugares, pelos quais Duarte passa, sobre
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que o aponte, da linha que o delimite, de uma coisa que o preencha? A coisa, por sua
vez, necessita do lugar que a receba, que a torne necessária, que a identifique entre tantas outras coisas? Há um espaço a ser preenchido? Há um vasto espaço. E as coisas são
ocupações de espaços... E gestos locam-deslocam-relocam coisas no espaço. Neste lugar,
esta coisa, neste gesto? Lugar persegue coisa e gesto; coisa persegue gesto e lugar; gesto
persegue lugar e coisa... Uns e outros, por vezes, completam-se e anulam-se? Há um
registro da transposição de informações: um entreposto — lugar sem perguntas e respostas; ocupado pelo incerto, por manuseios e superações. E a coisa está num lugar que
não se preencheu? É possível que reste um lugar... outra coisa-lugar (Duarte, 2008: 2).
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Figura 2 ∙ Modelo esquemático da instalação
O Barco, em que a performance A Coisa em Si ocorre.
Extraído do dossiê de montagem encaminhado a III
Bienal do Mercosul. (Duarte, 2001).

o que se rompeu foi a linha ou a fibra de universo que prolongava os acontecimentos
uns nos outros, ou garantia a junção das porções de espaço […] A elipse deixa de ser um
modo de narração, uma maneira pela qual se vai de uma ação a uma situação parcialmente desvendada: ela pertence a própria situação, e a realidade é lacunar bem
como dispersiva (Deleuze, 1983: 231).

Nesses deslocamentos promovidos no Barco, a imaterialidade da imagem ativa a “materialidade” e da sopa ideia. Pedras e água, ativadas pela
artista em seu delicado e potente gesto de ingestão do líquido. É na associação/dissociação de elementos que os heteróclitos ativam sua potencialidade. Na dispersão da feira livre, em que público amalgama-se na paisagem.
Repetição e diferença.
Após a ingestão, a artista dobra, envolve, com papel carbono os objetos
utilizados na ação. Há uma imantação contida nessa ação. É como se o papel
carbono — aquele que duplica, que imprime um registro — fosse impregnado
da energia do gesto performático de Duarte, absorvendo as marcas, o peso,
os volumes dos objetos, retendo indícios pelo fragmento das marcas. Marcas
essas fadadas a desaparecer com o apagar da tinta carbonada, na sutiliza do
infra-mince duchampiano, nesse entre tempo, fragmento de experiência estética, presente na delicadeza das marcas no papel que evanescerão... tornando-se, praticamente, imperceptíveis na inscrição temporal.
Ao constituir o Gabinete de Souvenirs da Coisa em Si — Belém, (Figura 3, Figura
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a existência do artista no mundo. Na panela água e pedras; o cozimento se dá
na mente da artista, em suas ideias, miolos a pensar, pensar, pensar. O Fogão é
uma televisão em que um video de uma gaiola com pedras em chamas atravessa
a tela em movimento pendular. Qual a potência dessa imagem para deflagrar
o cozimento da sopa por meia hora? Esta gaiola com pedras, heteróclitos, nos
reportam a objetos homônimos constituídos pela artista em seus processos
performáticos. Seus Heteróclitos, como nos remetem a instalação O Barco, tanto
como elemento constituinte: gaiola com gravador (em outro casos contém pedras, lâminas de vidro etc.), quanto no video: gaiola com elementos em chamas,
nos conduzem, novamente, a Deleuze, no entendimento desse princípio de por
junto coisas que aparentemente não teriam a mesma “natureza”. É o diferente
em pleno contato, em associação íntima, mas também, ao colocar ali, no seu
Fogão, objetos e imagem em movimento, elabora requintada torção conceitual,
nos levando a refletir, ainda com Deleuze, nessa fricção de diferenças, sobre a
relação tempo-imagem:
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Figura 3 ∙ Gabinete de Souvenirs da Coisa
em Si — Belém, Oriana Duarte. Foto:
Fernando Maués, 2012.

Figura 4 ∙ Detalhe de parede com partituras
do Hino do Pará. O Gabinete de Souvenirs
da Coisa em Si — Belém, Oriana Duarte.
Foto: Fernando Maués, 2012.

4) imagens das performance somam-se a objetos, com mapas internos do corpo
da artista, feitos a partir de endoscopias, partituras do Hino do Pará, gravados
em feltro com papel carbono e bordados com pequenos anzóis, objeto — caixa
de madeira — que nos remonta a uma caixa de música mecânica, de onde sai a
partitura do hino marcada no papel carbono, em outra caixa, pedras, colher e
fotografia e minúsculos anzóis. Heteróclitos de uma experiência, calcados na
arte. Diferente vestígio... inscrição de percursos, desdobramentos da prática
performativa, de trajetos interiores e exteriores, vivos no corpo da artista, inscritos na fugacidade de uma performance realizada na feira livre de uma cidade
ao norte dos grandes centros do Brasil, logo abaixo da linha do equador... na
flutuação de um Barco, em que uma artista tomava sopa de pedras e constituía
arte como ideia, como música no corpo da cidade, na tessitura do tempo, da
vida. Sua última (?) sopa de pedras fez para amigos, e seguiu em um novo barco,
cruzando cidades, colando paisagens, construindo pontes entre lugares e pessoas, deixando rastros densos aos quais denominamos arte.
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Resumo: El tema de la obra de la artista visual
española Inma Femenía es la luz, capturada
digitalmente en unas condiciones de tiempo y lugar, para después transferir la huella
de su incidencia, materializada, a nuevos
soportes o espacio expandido. En este artículo se muestra el proceso de trabajo de la
artista, para así reconsiderar los fenómenos
lumínicos derivados de las tecnologías, capaces de producir resultados estéticos plenos de lirismo.
Palavras chave: Color-luz / registro digital /
transferencia / nuevos soportes / abstracción.

Abstract: The theme of the work of Spanish

visual artist Inma Femenía is the light, captured digitally in conditions of time and place,
to then transfer the print of its incidence, materialized, to new media or expanded space.
This article shows the process of the artist’s
work, to thus reconsider the luminous phenomena derived from technologies, capable
of producing full aesthetic results of lyricism.
Keywords: Color-light / digital record /transfer
/ new supports / abstraction.
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grafía lumínica de la obra
de Inma Femenía

208
Escuder Viruete, Joaquín (2014) “La epidermis de lo intangible: los registros de grafía lumínica de la obra de Inma Femenía.”

Incidencias de luz
En este artículo trato de presentar el trabajo de la artista española Inma Femenía (Pego, Alicante, 1985), formada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, y en la actualidad de estancia en Berlín. Ella
plantea su trabajo desde la propuesta de una nueva manera de entender la visualidad y la práctica del arte en parámetros color-luz desde los nuevos medios,
y que sin embargo entronca con la tradición pictórica del Levante peninsular:
desde la recepción del impresionismo al op-art, modelo de vínculo renovador
de una obra con la estética del luminismo que, lejos de un reduccionismo aparente, entre la razón y la emoción, expresa una intensa joie de vivre, surgiendo
una nueva forma de abstracción.
Hoy en día las pantallas, monitores y todo tipo de soportes electrónicos resultan determinantes, tanto en la manera de percibir la realidad como a la hora
de configurar nuestro pensamiento visual. Asimismo el ámbito digital condiciona nuestra manera de ver y mostrar el mundo, entendido no solo como vehículo de transmisión de imágenes, sino también como un lenguaje cuya gramática modifica inexorablemente la apariencia de las cosas. La irrupción de los
nuevos medios y la creciente accesibilidad a los dispositivos tecnológicos, han
terminado por modificar los procesos de la creación artística. Bajo este contexto evolutivo de los modos de ver se sitúa la obra de Inma Femenía. En su trabajo,
la artista experimenta con las nuevas tecnologías en su búsqueda de captación
de la luz, elemento primigenio de la pintura, para concretar su incidencia en
nuevos materiales plásticos. Para ello recurre a dispositivos tecnológicos y al
software por sus posibilidades plásticas para registrar la “huella digital” de las
vibraciones luminosas. Se trata de un replanteamiento del concepto pictórico,
“pintura sin pintura”, dentro de un parámetro foto-gráfico, contextualizado en
un nuevo régimen de lo visual, que inevitablemente lleva a cuestionarnos sobre el
significado de lo “digital” (Alcalá, 2011).
El resultado es la operación de hacer tangible lo intangible: la luz traducida a imagen, las imágenes de la luz que captadas por dispositivos electrónicos
son plasmadas en soportes transparentes y dispuestas o proyectadas sobre la
pared, en una nueva forma de expandir la planitud en diversos dispositivos e
instalaciones, donde la imagen se convierte en escultura (Figura 1 y Figura 3).
Estamos hablando de un trabajo donde la luz constituye un lenguaje visual y
un instrumento de descripción en registros de grafía lumínica, valor plástico de
la luz digitalizada que se inserta en el territorio gráfica digital (Alcalá, 2011). Se
trata de una nueva analogía entre la pintura y el medio fotográfico (González
Flores, 2005).
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Figura 1 ∙ Inma Femenía, Àrea de Llum 56m2, 2010. Transferencia
de luz digitalizada sobre poliuretano transparente, 250 × 630 cm.
Fuente: Cortesía de la artista
Figura 2 ∙ Inma Femenía, LLUM RGB #2 (detalle), 2011. Transferencia
de luz digitalizada sobre poliuretano transparente, 30 × 40 cm.
Fuente: Cortesía de la artista
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La experiencia de “dibujar con luz” está en el origen de la fotografía, artistas
como Man Ray o Moholy-Nagy ya comenzaron a plantear este uso derivado de
la luz que encontramos en Inma Femenía. Esta tiene como referentes directos
en su investigación a los creadores españoles Rubén Tortosa y Alcalá Mellado,
y por otro lado encontramos conexiones con otros artistas, como por ejemplo
Wolfgang Tillmans o Rita Maas en su aproximación al fenómeno del color mediante procedimientos fotográficos. Sin embargo, esta obra se asemeja formalmente con la pintura de expresionistas abstractos de segunda generación como
Morris Louis, en un planteamiento de color-field , o Agnes Martin, en el empleo
de la retícula, retícula que aparece en las celdillas de los píxeles ampliados de
los registros de luz. Finalmente se cierra el círculo, al constatar su nexo con el
genius loci de la tradición pictórica de su entorno vital mediterráneo: ecos coloristas desde el post impresionismo de Joaquín Sorolla a los entramados ópticos
de Eusebio Sempere. Desde una sensibilidad contemporánea, resulta interesante constatar la semejanza con este último, con el que media una distancia
lejana generacional, pero muy próxima en lo geográfico.
1. El fulgor atrapado
Para realizar su obra plástica Inma Femenía plantea un proceso de trabajo en
el que cada fase tiene un valor en sí mismo, que comienza en la captura de la
luz por medio del “ojo digital” del escáner para generar una imagen. La traducción a datos binarios de la incidencia de la luz en un momento y situación determinados (fenómeno singular e irrepetible), está en la base de este proyecto;
es decir la interpretación de la luz de carácter digital, la huella de registros de
grafía lumínica (“óptico-electro-gráfica”) donde la óptica es un agente activo
en la transformación de lo concreto/analógico a lo abstracto/digital.
Con los archivos informáticos de las imágenes generadas, mediante la ayuda
de un programa de retoque digital, se deciden de las características físicas antes
de materializar ese “fragmento aumentado” en la obra. Luego, en la impresión
del archivo, se vuelve a reconstruir el fenómeno lumínico. En esta fase del proceso creativo debemos considerar la particular mirada del escáner sobre la realidad: seleccionamos y aumentamos la imagen digital indagando en la captura de
la luz. En esta parte del proceso el ruido de la huella digital agrandada, el píxel en
sucesivas ampliaciones, revela lo que no vemos. El píxel aquí se nos muestra humanizado, por el azar y lo discontinuo fenomenológicos. También en esta parte
del proceso la autora se sirve del error en la reproducción de un archivo de imagen por un programa informático, las imágenes erróneas aportan conceptos expresivos, aquí el error se convierte en arte (ver Figura 2 y Figura 3).
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2. La huella transferida
La primera fase del proceso de configuración de la obra se produce en la impresión a un soporte provisional, la materia surge del color luz al color pigmento,
del paso de la digitalización en RGB a CMYK. A partir de ahora se comienza a
desarrollar un singular y sofisticado método plástico de aplicación manual del
color en un soporte por medio de la transferencia. La acción de transportar el
tóner de un soporte temporal a uno definitivo se muestra como extensión del
significado y del sentido. La transferencia algo más que mera técnica, como
una estampa múltiple, es una peculiar manera de ver y pintar en la era de la
fotografía. Se ha creado un nuevo terreno que aporta aspectos no referenciales
de lo que nos rodea. Las huellas digitales se utilizan como un recurso más para
conseguir valores plásticos de inquietud visual (ver Figura 2).
En esta segunda fase del proceso para la elaboración de la obra, de transportar al soporte definitivo, se da piel a lo intangible en soportes sintéticos:
polímeros, poliuretanos, plexiglás, metacrilatos; materiales semitransparentes, que dan una nueva piel a la imagen, que en su corporeidad traslúcida
evoca la inmaterialidad, aportando características visuales, pictóricas y sensitivas por la levedad de la imagen, presidida por la sutileza, la fragilidad del
soporte liviano y aéreo.
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Figura 3 ∙ Inma Femenía, detalle de la
instalación Glitch en la Lonja del Pescado,
Alicante, 2013. Impresión digital sobre
metacrilato. 113 × 64 × 600 cm.
Fuente: Cortesía de la artista.
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3. La piel expandida
La presencia física del suceso lumínico, codificado en una serie de registros
digitales, resultado de diferentes lecturas del cálculo tecnológico, después de
ser transferidas sobre los finos velos de los soportes se complementan en la
presentación misma, o proyectada, en una instalación. Este proceso material
culmina en un entendimiento del espacio bidimensional de la obra más allá de
los estrictos límites de su soporte habitual, que ya liberado de él, se produce
una doble expansión en tanto que su obra se cuestiona no únicamente los límites puramente físicos sino también la propia condición procesual. Al ubicar la
obra en las tres dimensiones, se sobrepasa la parte digital, que en el montaje, la
instalación o la proyección, en sus distintas maneras de acoger la luz, mudan el
concepto en la materialización de la obra; donde se da pie a nuevas acciones,
reflejos, y surgen nuevas características orgánicas a las contenidas, sin perseguir referencias representativas, aparecen de forma nueva aspectos gramaticales de la pintura: color, composición, forma, gesto, ritmo y espacio. Una nueva
forma de expandir la visualidad que sobrepasa la realidad de la imagen digital,
de escapar de la planitud, del flatland que nos rodea. En definitiva, en la obra
de Inma Femenía, la luz expandida al territorio de la gráfica digital, retorna a
nuestros ojos para hacer tangible lo intangible, explicar lo inexplicable, lo que
no se puede ver ni comprender.
Conclusão
La luz, la luz digital, se nos manifiesta cotidianamente en todo tipo de pantallas,
desde teléfonos a ordenadores. Retomar la conciencia de los fenómenos lumínicos derivados de esos dispositivos nos conduce hacia una nueva forma de
mirar, menos retiniana, que constituye la base para considerar la luz como lenguaje visual, para comprender su valor plástico en la nueva cultura post-digital.
Para este entendimiento tenemos la propuesta de la obra de Inma Femenía, que
busca capturar la luz y fijar su fenómeno, basado en el plano sensorial más que
en formas convencionales, surgido de una experiencia intensa de la percepción
lumínica, de su registro gráfico, digitalizado, capaz de producir resultados con
fuerte carga emocional.
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Abstract: Introducing the project Tipo.PT:

the online archive www.tipo.pt and the publication Portuguese Small Press Yearbook, on
artists’ Books and self-editing in Portugal.
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Introdução
O projecto Tipo.PT foi desenvolvido como um projecto prático de natureza académica. O arquivo www.Tipo.PT foi concebido por Isabel Baraona no âmbito de
uma bolsa de pós-doutoramento da Universidade Rennes 2 e o Portuguese Small

O título desses encontros “O que um livro pode” — com a sua formulação que
ecoa algo de incompleto ou suspenso — pretende reforçar este aspecto: o que um
livro pode ser, o que ele pode devir, o que ele pode conter, em que pode ser transformado… ou seja, o livro enquanto espaço de potencialidades — que sempre desafia as próprias convenções do livro “tradicional”. Papel, páginas, capa e contracapa, mas também texto, imagem, relações entre texto e imagem, entre imagens,
fotografias, desenhos, entre textos, elaboração de estratégias de narração, de
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Press Yearbook (PSYB) foi elaborado por Catarina Figueiredo Cardoso no contexto do Doutoramento em Estudos Avançados em Materialidades da Literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Contudo, na realidade
e desde o primeiro momento, o arquivo e o anuário foram pensados por ambas
e em vivo debate, sendo duas facetas do projecto global cuja estrutura (simplificada e adaptada ao panorama nacional) teve como matriz Artists Books Online:
http://www.artistsbooksonline.org/mission.html. ABsonline é uma plataforma digital impulsionada por Johanna Drucker, que em 2004 liderou um grupo
de estagiários da Universidade de Virginia (EUA) na construção de um website
que reúne um grande número de autores e artistas americanos, ou relacionados com o meio artístico americano, que editaram livros de artista entretanto
tornados incontornáveis pela história e a crítica de arte. A investigação levada
a cabo por Johanna Drucker é uma referência incontornável para quem estuda
livros de artista e edição de autor.
Menciono ainda outro aspecto fundamental que dá origem a www.Tipo.Pt
e ao PSPY: o arquivo e o anuário existem como uma consequência natural da
colaboração entre Brad Freeman e nós na elaboração do Journal of Artists’ Books
#32, revista inteiramente dedicada ao panorama português da auto-edição e livros de artista.
O processo de concepção e edição do JAB #32 levou cerca de ano e meio
e envolveu um grande número de colaboradores. Os processos de recolha de
informação e de escrita demonstraram a necessidade de organização de um
momento de encontro para discutir estes territórios. Mais do que mostrar (ou
vender) tornou-se imprescindível discutir ideias e trocar experiências com outros artistas-fazedores-editores de diversos quadrantes do meio artístico português, nomeadamente do território das artes plásticas e da fotografia.
Assim, Tipo.PT é também fruto indissociável das conferências “o que um livro pode” organizadas em 2011 e 2012 pela Isabel e três amigos: a Cláudia Dias,
associada da Oficina do Cego, e o David Guéniot e a Patrícia Almeida, editores da GHOST. O primeiro texto de divulgação escrito a quatro mãos e enviado
para a imprensa explica que:
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ficção, de interacção com o leitor, diversidade dos modos de impressão, constituem alguns dos recursos de que o artista dispõe e agencia para desmultiplicar as
formas do livro e complexificar as suas redes de significados.

Apesar de a lista ser demasiado extensa, gostaríamos de nomear alguns
dos participantes das conferências de 2011 e 2012. Os programas incluíram artistas como Carla Filipe, Alexandre Estrela, Pedro Diniz Reis, João Pedro Vale
(com Nuno Alexandre Ferreira), Matia Denisse e outros; um grande número de
fotógrafos, como Pedro Letria, Paulo Catrica ou André Príncipe e José Pedro
Cortes; curadores independentes (Paulo Pires do Vale e Luís Silva); diretores de
instituições Públicas (Miguel Wandschneider); bibliotecários e bibliófilos (Ana
Barata); designers (Mário Moura, Sofia Gonçalves, Joana Sobral, António Gomes, entre outros); críticos (Pedro V. Moura) e, sobretudo, um público curioso e
participativo que animou todas as sessões. Os programas completos podem ser
consultados em : http://oqueumlivropode.tumblr.com/
www.Tipo.PT e o Portuguese Small Press Yearbook foram sendo delineados e
ganharam sentido e existência a cada um destes “encontros”. São uma tomada
de posição activa na (futura) elaboração da história da edição de autor em Portugal, divulgando projetos editoriais de grande qualidade mas que, por diversas
razões, têm ainda pouca visibilidade em Portugal.
O arquivo
www.Tipo.PT é um arquivo online sobre livros de artista, objetos gráficos de natureza experimental, revistas e edições de autor criados por artistas, designers
e ilustradores portugueses, ou tendo Portugal como tema. Os periódicos e coleções são tratados separadamente por serem geralmente obras coletivas com
diversos números. Embora alguns sejam volumes temáticos, há uma intenção
de continuidade entre números. Por seu turno, a maioria dos livros é concebida
por um autor só, sem nenhuma periodicidade característica e, em muitos casos,
num contexto muito específico inerente às linhas de pesquisa ou ao território
que o artista explora. Para citar alguns exemplos concretos: no caso de Carla
Cruz a edição é indissociável de algumas performances e da sua investigação
ativa sobre o feminismo; no caso de Gonçalo Sena ou de Catarina Leitão são
uma extensão do seu trabalho de escultura e instalação. Os conteúdos de alguns
dos livros concebidos por Didier Fiúza Faustino estão fortemente ligados à sua
prática profissional enquanto arquiteto e baralham pistas sobre a experiência
sensorial mas também política que consiste em construir e habitar um espaço.
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Os baralhos desenhados por Ricardo Castro foram publicados durante a investigação para o Doutoramento em Desenho pela FBAUL (concluído em 2013).
Os objetos catalogados são múltiplos, edições no formato livro, desdobrável
ou brochura, postais e cartazes, impressos em qualquer técnica: off-set, digital
e laser, gravura, tipografia, serigrafia e outras técnicas oficinais de impressão.
Por ser professora há vários anos, a Isabel considerou importante investir na
parte pedagógica, procurando criar uma lista de bibliografia geral, disponibilizando informações técnicas sobre cada edição e, sobretudo, referindo as bibliotecas públicas onde estes objetos podem ser consultados. Alguns destes livros
são caros, muitos são raros e difíceis de encontrar por terem tiragens pequenas
ou a sua distribuição ser restrita a um pequeno grupo de colecionadores. Para
quem estuda estes assuntos é importante saber onde é que os objectos se encontram disponíveis pois, apesar de divulgarmos documentação fotográfica e
de descrevermos sumariamente o seu modo de produção e características, estes são objetos hápticos que exigem ser manipulados, folheados, etc. Não nos
parece ser possível compreender um livro/revista sem sentir o seu peso, testar
o modo como abre, manipular as páginas, analisar a sequência das imagens e
do texto, ou seja experienciar o que este objeto pode oferecer.
www.Tipo.PT foi iniciado há cerca de um ano (em Fevereiro de 2013). A estratégia tem sido fazer a recolha mais abrangente possível, que está ainda em
curso. É igualmente importante frisar que este não é um projeto de curadoria
no sentido estrito do termo e que, por vezes é-nos sido difícil selecionar e, sobretudo prescindir, de algumas edições. No decorrer desta seleção não temos
medo de errar pois consideramos que o erro faz parte deste processo inicial de
pesquisa. Mais do que escolher autores, queremos documentar o número mais
abrangente possível de edições. Ou seja, as fichas técnicas são feitas em função das características dos objetos gráficos e não do renome dos seus autores.
Quando se consulta o arquivo encontramos informações sobre livros concebidos por Lourdes Castro, Alexandre Estrela, Julião Sarmento ou de Didier Fiúza
Faustino, por exemplo; mas também de um grande conjunto de artistas mais
jovens e mesmo de alguns ilustradores que, nos últimos anos, têm vindo a fazer
um trabalho consistente mas discreto neste campo, como Tiago Baptista, recentemente nomeado para os prémios EDP Novos Artistas.
Por vezes, quando as edições integram ou foram produzidas no âmbito de
uma instalação, a ficha técnica inclui uma nota ao contexto de produção da
edição e ao facto de ser indissociável de um conjunto/série de esculturas ou de
uma exposição específica. Como por exemplo, Época de Estranheza em Frente ao Mundo de Susana Gaudêncio que foi produzido pelas dois dias edições
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(Portugal, 2012) ou Le hasard est l’ennemi de tous les mètres (sunday # 019) de Leonor Antunes, projeto produzido por MOREpublishers (Bélgica, 2012).
Incluímos ainda um conjunto de obras de difícil classificação, produzidas
artesanalmente em tipografia, geralmente fruto de uma colaboração entre poetas e impressores, como é o caso dos livros publicados por O Homem do Saco
e a Oficina do Cego. É natural questionar a pertinência da inclusão de objetos
cuja classificação é evidentemente problemática. Contudo, pensamos que esta
recolha imediata é necessária, sem prejuízo de, à medida que repertoriamos o
leque variado e a multiplicidade de projetos presentes no contexto português,
vir a ser possível, com maior clareza, compreendermos a pertinência de criar
(ou não) um sistema de classificação mais definido e sub-categorias.
Estamos cientes que a configuração atual de www.tipo.pt pode suscitar dúvidas e levanta questões científicas ainda por resolver. Contudo, esta configuração atual permite-nos desde já divulgar e “expor”, ainda que virtualmente,
obras que, pela sua raridade e por serem objetos de delicado manuseio, dificilmente poderiam ser apresentadas a um público alargado. Algumas destas edições serão apresentadas no contexto da futura exposição na sala multimédia do
Museu Malhoa, nas Caldas da Rainha.
Concluindo, apesar de estudarmos estes assuntos há vários anos, continuamos a ter a mesma saudável dificuldade em definir o território implicado na
expressão “livro de artista” mas compreendemos que para além do conceito de
“artista” e do objeto “livro”, interessa-nos repertoriar todo o tipo de edição que
escape a definições concretas, a rótulos certos e a mercados previsíveis.
Neste momento há cerca de 280 fichas técnicas disponíveis online em português e o grande objetivo continua a ser a recolha sistemática de novos elementos, originários da crescente produção contemporânea mas também edições
mais antigas. As traduções vão sendo feitas ao ritmo possível, por vezes com a
ajuda dos artistas/editores que nos cedem informação. Sem ser a sua principal
vocação, ao constituir este arquivo, queremos esboçar aos poucos uma história
do livro de artista e da edição de autor em Portugal. E interessa-nos estudar redes informais de colaboração entre artistas, a partir por exemplo das revistas
Unicórnio ou KWY ou, num registo contemporâneo, de artistas e fotógrafos que
se tornaram editores e publicaram livros de outros, como GHOST, Pierre Von
Kleist, ATLAS projetos, Buraco, Façam Fanzines e Cuspam Martelos.
A longo prazo clarificar-se-á o papel que estas edições tiveram em termos de
divulgação das vanguardas e movimentos artísticos, da afirmação de jovens artistas (como no início dos anos 2000), assim como o uso reivindicativo e político
da edição em geral. Com o acumular e sistematizar de informação pensamos

Figura 1 ∙ Capa do Portuguese Small Press
Yearbook 2013 e página com imagem
de Daniel Blaufuks.
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que um aspecto interessante será o poder comparar o uso da edição ao longo de
décadas por artistas como Lourdes Castro, Julião Sarmento, Daniel Blaufuks,
João Fonte Santa, Isabel Carvalho, Pedro Nora, Carla Filipe, entre tantos outros
para quem a edição é uma componente da sua prática artística.
O Anuário
O objetivo imediato do Anuário é a compilação das edições publicadas por artistas portugueses ou estrangeiros que trabalham em Portugal, ou sobre Portugal. A publicação chama-se Portuguese Small Press Yearbook, apenas em inglês.
A razão é prática: small press é um termo internacional que abrange as realidades
que tratamos: projetos de edição independente e/ou auto-edição, livros de artista, fanzines e objetos semelhantes e de difícil classificação.
A publicação é impressa e tem periodicidade anual. Além da referida rubrica
principal, há páginas criadas por artistas, artigos críticos ou académicos relevantes sobre estes territórios, a referência a bibliotecas e livrarias onde estas edições
podem ser encontradas, e a salões e feiras, em Portugal e internacionais.
O primeiro volume, Portuguese Small Press Yearbook 2013 contou com páginas de Daniel Blaufuks, Carla Cruz, Sílvia Prudêncio e André Lemos, e um hors-texte de Pauliana Valente Pimentel (Figura 1).
Os artigos são do Professor Manuel Portela, sobre o programa de doutoramento em Materialidades da Literatura; de Marie Boivent sobre as revistas de
artistas, e de Samuel Teixeira, sobre o livro de artista digital. As capas, impressas com caracteres móveis e cores variadas, são todas diferentes, tornando assim único cada um dos 200 exemplares.
Apostando numa divulgação internacional, tanto o arquivo online como o
anuário são trilingues, em português, inglês e francês.
Conclusão
Como nota final, devo mencionar que foi publicada uma versão sucinta
deste texto no Portuguese Small Press Yearbook 2013, cujo primeiro número foi lançado em Novembro de 2013. O projecto Tipo.PT, nas suas duas
componentes, transcende o contexto académico que tem proporcionado
o seu desenvolvimento.
Existe uma vontade de investimento a longo prazo no arquivo e no anuário
decorre dos nossos projetos pessoais: a Catarina, como colecionadora e estudiosa; para a Isabel, como extensão da sua prática artística e como ferramenta
pedagógica. Mas decorre também do nosso comprometimento com a rede de
outros artistas e investigadores que têm aderido ao projeto.
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Com efeito, apesar da falta de financiamento e de apoios institucionais, temos tido o apoio inestimável de artistas, editores, colecionadores privados e de
bibliotecárias, como na Fundação Gulbenkian e na Biblioteca de Serralves. Temos recebido inúmeros comentários e críticas aos materiais que publicamos e o
projeto começa a ter alguma visibilidade em termos internacionais, nomeadamente após ter sido incluído no ARTIST’S BOOK YEARBOOK 2014 — 2015 editado por Sarah Bodman e Tom Sowden, responsáveis pelo Centre for Fine Print
Research, sito em Bristol. Este anuário foi publicado por Impact Press e por The
Center for Fine Print Research da University of the West of England, em 2013.
Tipo.PT é um projeto a desenvolver a longo prazo e que só tem sido possível materializar por termos criado, de modo informal, uma rede colaborativa
interessada no reconhecimento público do valor plástico indiscutível deste
tipo de obras.
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Resumo: O propósito deste artigo é refletir sobre o processo de criação do artista
brasileiro Amilton Damas, assim como sobre o caminho percorrido em seu processo de formação. Os dados nos mostram o
quanto a obra de Amilton estabeleu uma
sintonia direta com a vida e com seu cotidiano. Por meio de materiais inusitados
em xilogravura, o artista dá vida a personagens diversos que vem compondo sua obra
desde o início de sua formação em arte.
Palavras chave: Xilogravuras / processo de
criação / formação em arte.

Abstract: The purpose of this article is to reflect

on the process of creation of Brazilian artist
Amilton Damas as well as on the journey he
went through during his education process.
The data show how the work of Amilton established a direct line with life and with his
daily experiences. Through unusual materials
applied to woodcuts, the artist gives life to several characters which have been composing his
work since the beginning of his education in art.
Keywords: Woodcuts / creation process / art
education.

O propósito deste artigo é refletir sobre o processo de criação e o caminho percorrido na formação do artista plástico brasileiro/paulista Amilton Damas.
Amilton é um jovem criador (nascido em Jacarei/SP/Brasil, em 1979), graduado
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em arquitetura e mestre em Poéticas Visuais (Insituto de Artes / UNICAMP).
Acompanho seu trabalho há mais de 15 anos e neste tempo pude ver de perto
seu processo de criação e também de formação, iniciado numa oficina intitulada “Oficina da Imagem”, oferecida pela Secretaria Municipal de Educação de
Jacarei / SP, em 1996.
A crítica genética, principalmente a partir das ideias de Cecilia Salles, contribui para que possamos identificar a sua postura, seu processo de criação. O
modo da sua participação nesta oficina fazia nascer imagens, textos, rascunhos
com uma conexão direta com a vida. Tudo era orgânico, e ainda hoje permanece em sua postura e produção uma organicidade muito marcante. A partir da
sua voz, extraída da sua dissertação de mestrado, Amilton de maneira poética
revela o que era deslocar da sua casa até o local em que iniciou sua primeira
iniciação artística; uma oficina de desenho: “Nesse trajeto, passávamos por um
caminho conhecido como “estrada velha”, o qual por muito tempo retratei, seja
em forma de poema, verso, desenho e gravura que estão guardados, registrados
nos meus diários de bordo.” (Damas,2013: 3)
A partir das suas caminhadas Amilton, ainda um pré-adoslescente já demonstrava sua atenção, sua sensibilidade, seu olhar particular para o mundo. Alimentado pelo seu olhar, Amilton dava forma textual e imagéticas às suas observações.
Percebo que desde o início da sua carreira, Amilton tem um olhar atento,
cuidadoso, minucioso e sua postura silenciosa e corpo franzino contrasta com a
brutalidade das suas gravuras. Sempre chamou minha atenção o contraste entre
a postura aparentemente frágil, silenciosa e tímida com a força que são transmitidas pelas suas imagens. Seus traços, seus gestos, nascem de uma visceralidade
que impressiona os nossos olhares. Os materiais, as ferramentas e os suportes que
utiliza na construção das suas imagens em muito se distanciam dos instrumenos
tradicionacionais da xilogravura. Portas e madeiras em desuso, furadeiras, lixadeiras, formões de marceneiro vão constituindo instrumentos e materiais adequados para este jovem artista que faz da xilogravura seu lugar de experimentação e
criação. Lugar onde a vida vira arte, poesia. Amilton nos faz ver o mundo por outro
prisma: “As experimentações de diversos materiais resultaram em inúmeras produções, possibilitando a ampliação do conhecimento da técnica e estabelecendo relações das potencialidades e limitações de cada suporte.”(Damas, 2012:18)
No embate com os materiais, e revisitando anotações que são registradas
em seus diários de bordo nascem transeuntes, anônimos, pessoas comuns,
muitas delas que vivem à margem da vida, como podemos ver na Figura 1, uma
xilogravura em matriz perdida da série “Preconceitos” intitulada “Lésbicas”.
Evidentemente cada artista, ainda que com os mesmos materiais, cria sua
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Figura 1 ∙ “Lésbicas” — Série Preconceitos —
xilogravura policromática — 2001 — fonte do artista.
Figura 2 ∙ “Folia de Reis”, 2009, Caderno de desenho
— Fonte do artista.

O procedimento compõe-se de gestos e enunciados, de modos de aplicação de materiais e
ideias. O procedimento é o mecanismo que o artista constrói visando dar vazão à fonte
de sua obra, negociando com a tradição, a técnica e a estética. Para o artista transpor
o abismo entre a concepção da obra e a realização da sua performance, ele conta com
uma estrutura de ação, com que possa alimentá-la de propostas, improvisos e variações.
Com esse mecanismo artístico ele estabelece regras e, se necessário, as subverte, permitindo à obra ter um avanço sucessivo e um acúmulo progressivo de efeitos (Zorzo, 2007: 2).

Ao optar pela matriz perdida para a construção de uma boa parte da produção Amilton nos diz muita coisa sobre procedimentos técnicos. Ao se referir
sobre a matriz perdida Damas nos diz:
Entendo a matriz perdida como um meio condutor da imagem que desvela, pela matéria, suas possibilidades de conduzir o espaço gráfico com a cor. Permite, com isso, que
eu abandone o rigor dos registros precisos do processo de uma gravura e que a matriz
deixe de ter a função de multiplicar uma imagem única. No percurso de elaboração, ela
dá margem à edição de duas a quatro impressões. Percebo, então, que me encanto pela
duplicidade da matriz e não pela sua multiplicidade (Damas, 2012: 60)

Com esse encantamento pela possibilidade de construir cada imagem e não
de reproduzir em série — característica própria da gravura — Amilton nos fala
de singularidade. O artista faz com que cada gravura seja uma; mesmo aquelas
em que ele acaba por fazer mais de uma imagem, são feitas de forma única.
Amilton singulariza a construção das suas imagens porque singulariza também
cada um dos personagens/pessoas/transeuntes/anôninos que ele presentifica
nas suas xilogravuras. Essa postura nos faz refletir sobre o sentido do fazer arte
e de técnica que ele confere ao seu processo. De acordo com Deleuze e Guatari:
A arte é um modo de reunir afetos, afeto com afeto, dor com dor, alegria com alegria, alegria com dor. Arte requer um procedimento que comporte e suporte o afeto;
exige, portanto, um veículo e uma série de operações que conformem conexões com
a emoção. Basicamente, uma arte de procedimento consiste em operar as sensações,
em vibrá-las, distendê-las, esvaziá-las, e expandi-las, e alcançar, com esses passos, o
plano de composição da obra (Deleuze; Guatari, apud Zorzo, 2007: 2).

Vejo que neste procedimento de Amilton existe uma busca intensa de aproximar forma e conteúdo. Dizer aquilo que se tem para dizer com o melhor
meio com que se possa dizer. Ao se apropriar dos mais variados materiais para
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técnica, seu jeito de fazer, de ver, de constituir sua obra e isso tem a ver com sua
visão de mundo. Zorzo (2007) em seus estudos nos fala sobre a técnica:
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contruir suas imagens, ele vai construindo uma escritura única, intensa, vibrante, com uma força que nos surpreende pelo desejo de gravar, de marcar, de
restituir vida aos materiais dos quais ele lança mão e dar materialidade e visibilidade às suas ideias. Amilton confere a estes personangens/figuras uma outra
possibilidade de existência, de destino que ele configura sob forma de arte.
Destas mesmas mãos, desejos e intenções, também nascem festas, folguedos, alegrias. Nasce a vida. Ainda se valendo da técnica da matriz perdida, Amilton faz nascer imagens coloridas com cores vibrantes, que colorem as
imagens, seu universo e também o mundo daqueles que as contemplam. Em
sua dissertação de mestrado intitulada “Festas populares paulistas: impressões
xilográficas”, apresentada em 2013 no Instituto de Artes / UNICAMP / SP, as
festas populares do Vale do Paraíba / São Paulo / Brasil são o centro da sua investigação artística. Construindo xilogravuras coloridas por meio da técnica da
matriz perdida, Amilton constrói gravuras em grandes dimensões. Folguedos,
tocadores, cavaleiros, reis, rainhas, palhaços, cavalhadas, danças, bandeiras,
carros de boi configuram este universo mágico, encantado. Novamente a intimidade e relação do universo pessoal com a pesquisa artística se faz presente.
Amilton retoma suas lembranças de infância e recobra de sua memória próxima a sua ligação com estas festas e manifestações populares. “Desde sempre,
por uma questão de fé e família, estive presente em várias festas do catolicismo
popular no estado de São Paulo, características das cidades de Igaratá, Jacareí,
Santa Isabel e São José dos Campos.” (Damas, 2013: 22)
Ao frequentar e vivenciar estas festas, Amilton tem a preocupação de registar aquilo que vê, aquilo que vive!
Em quase todas as festas que frequentei, ao mesmo tempo em que as vivenciei, fiz muitos desenhos sobre os suportes simples de cadernos, blocos e folhas soltas, bem como
fotografias digitais. Na coleta das imagens, procurei com mais dedicação utilizar
desenhos de anotação que dessem conta de capturar de modo rápido a maioria dos
acontecimentos festeiros (Damas, 2013: 22).

Ao revisitar as anotações gráficas de Amilton percebo que seus gestos guardam o frescor e o momento de captura daquilo que se vive. Em muitos momentos percebe-se que ele se detem diante daqueles que serão seus futuros
personagens/retratados. O silêncio, a espera, o tempo que ele dispensa para
registar aquela presença, aquela performance, como podemos ver na Figura 2.
Em outros, principalmente quando observa e capta as imagens de figuras em
movimento, a rapidez e a agilidade dos seus gestos e dos seus traços preserva a
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Figura 3 ∙ “Menino com Bandeira”; xilogravura
policromática, 66 x 90 cm. 2010, fonte do artista.
Figura 4 ∙ “Leilão na roça”, 2009; xilogravura
policromática, 90 × 66 cm. fonte do artista.
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essência daquilo que se viu e viveu, e que reaparecerá nas futuras imagens que
serão gravadas. De acordo com o próprio artista “O desenho constantemente
resulta como fonte e possibilidade de encontro, de descoberta, tanto das minhas experiências vividas com as festas populares, quanto como exercício sensorial e cognitivo com a linguagem visual” (Damas, 2013: 50).
Esses procedimentos e atitudes de Amilton frente ao desenho e ao seu próprio
processo de criação nos conecta às ideias de Cecília Salles, quando esta afirma que:
O desenho da criação, portanto, são peças de uma rede de ações, bastante intricada
e densa que leva o artista à construção de suas obras. São desenhos de passagem, pois
são transitórios; são geradores, pois tem o poder de engendrar formas novas; são móveis, pois são responsáveis pelo desenvolvimento da obra. São atraentes e convidam à
pesquisa porque falam do ato criador (Salles, 2006: 117).

Ainda que as anotações plásticas / gráficas de Damas tenham vida própria,
ele as considera enquanto anotações e parte de um processo. Segundo ele:
Refletir acerca dessa dimensão do desenho de criação é considerá-lo como desencadeador de uma potencialidade mútua, pré-existente ao enlace com a obra acabada, contida no pensamento e no registro momentâneo da criação plástica (Damas, 2013: 50).

Podemos perceber na Figura 3 e na Figura 4 as marcas das ferramentas, os sulcos abertos com materiais que diferem dos tradicionais. A textura criada na madeira, a largura das linhas/formas que marcam a madeira provêm de algo mais
agressivo, cortante, forte. Sendo conhecedor do artista, fico imaginando seu corpo
franzino no embate com estes instrumentos e materiais. Há um esforço, uma entrega no seu fazer, no seu criar que confere à produção e ao artista uma dimensão
transformadora. É quando se transforma a matéria em arte, sendo que este processo também o transforma. Nas palavras do próprio Amilton podemos perceber que:
As primeiras gravuras dessas séries se constituem em cortes e sulcos abertos com o instrumento convencional tipo goivas. Percebi que, com o aumento da dimensão, o instrumental persistia como vício da gravura em pequeno formato. Logo, nas gravuras
seguintes reforcei o instrumental com formão de marceneiro para corresponder às
necessidades postas pela gravura em grande formato (Damas, 2012: 65)

Essa sua fala nos faz perceber esse sentimento de entrega, dedicação, de
pesquisa. Amilton é um investigador nato; sempre esta buscando pela melhor

Considerações Finais
Ao revisitar este percurso e fazer esta incursão pela obra do Amilton vou me
dando conta do quanto os materiais que sempre serviram para sua produção
foram materiais alternativos. As matrizes das suas gravuras são realizadas com
pedaços quaisquer de madeira, caixotes, portas, janelas, gavetas ou borrachas
que estavam disponíveis para suas experimentações. Amilton consegue dar
vida a estes materiais que há muito tempo perderam a vida, isto é, ressignifica
os materiais e sua vida, por meio do seu fazer. Outro ponto interessante na sua
produção é a organização, o cuidado que dispensa para com os materiais, os
suportes, os arquivos. Amilton, guarda todas as suas matrizes, exceto uma “O
Tear da fábrica de tapetes Santa Helena” que me confessou, não saber onde tinha ido parar. O próprio álbum, onde arquiva suas fotos/ registros, demonstra
como vem construindo sua carreira. Organizando coerentemente, consciente
do próprio processo em que está envolvido, Amilton nos mostra que o encontro
e a escolha da arte na sua vida é algo determinante e decisivo. Este cuidado e
dedicação pode ser visto no arquivo que faz, incluindo as fotos que documentam suas primeiras exposições, as intervenções como educador, o processo de
trabalho como artista e suas idas e participações em salões de arte. Este fato/ arquivo evidencia para nós o seu processo, e o coloca em contato com a produção
contemporânea, contribuindo assim para a sua formação, que vai se estruturando de forma intensa e silenciosa, conectada com o mundo e consigo mesmo.
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maneira de dizer, aquilo que tem a dizer. Estar atento ao seu processo, o faz
atentar também para a vida e para aqueles que estão à sua volta. Como o próprio
artista nos assinala que o contato e as anotações feitas ao longo do seu processo
de criação “ possibilitaram não somente um melhor entendimento das manifestações, como também uma aproximação maior das relações entre o humano
e o divino que movem as festas em si e, no meu caso, como parte do próprio
fazer artístico. Compreendo que essa confluência de festas / desenhos / falas
se reflete plenamente na práxis das gravuras (Damas, 2013: 23).
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Resumo: O presente trabalho busca refletir
sobre a produção gráfica do artista brasileiro Paulo Chimendes, sua formação, sua
inserção no mercado de arte e os discursos da imprensa ao noticiar seu trabalho.
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Abstract: This paper seeks to reflect on the pro-

duction of Brazilian artist Paulo Chimendes, its
formation, its insertion in the art market and
the speeches of the press in reporting their work.
Keywords: Paulo Chimendes / printmaking /
drawing.

Apresenta-se aqui um pequeno recorte na produção artística de Paulo César
Chimendes, do início dos anos 1970 até meados dos anos 1980. Considerando
o percurso desse artista brasileiro, nascido em 1953, em Rosário do Sul, no Rio
Grande do Sul, como estreitamente ligado ao Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre (ALP), este trabalho busca refletir sobre sua produção gráfica, sua inserção no mercado de arte e os discursos da imprensa ao noticiar seu trabalho.

O Atelier Livre representava uma alternativa para quem queria estudar arte; no entanto, não se pode dizer que ele rompeu com os cânones da modernidade regional que
aqui se desenvolvia. Prova disso é que, em 1964, assumiu como seu diretor Danúbio
Gonçalves, um dos líderes da reação contra a abstração (Bulhões, 2012).

Percurso
O aprendizado artístico de Paulo Chimendes inicia-se ainda aos 13 anos de idade, em 1967, no também bastante jovem ALP, onde estuda desenho com Paulo
Peres e Danúbio Gonçalves. Seu precoce talento logo chama atenção dos mestres que o incentivam.
Em 1971, a convite de Danúbio Gonçalves, participa do 5° Salão Cidade de
Porto Alegre, onde não passa despercebido. No ano seguinte, Paulo Chimendes,
com 18 anos, realiza sua primeira exposição individual, inaugurando a Galeria
Atelier Livre da Prefeitura, na recém-instalada nova sede do ALP, na rua Lobo
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O Atelier Livre
Recuando aos anos 1950, encontramos no Estado do Rio Grande do Sul certa
hegemonia da arte figurativa. Enquanto Max Bill era premiado na 1a Bienal de
São Paulo com a escultura Unidade Tripartida, afirmando as tendências construtivas na arte, no sul do país ganham repercussão grupos como o Grupo de
Bagé e o Clube de Gravura de Porto Alegre, que buscavam uma linguagem figurativa, com forte inspiração na gravura revolucionária mexicana e em consonância com outras associações dentro e fora do Brasil. É interessante ressaltar
que é no Clube de Gravura que ocorre o primeiro curso de gravura de que temos
registo no Estado, o curso de gravura em metal ministrado pelo artista gaúcho
Iberê Camargo em 1955.
No início dos anos 1960, Iberê Camargo, na época radicado no Rio de Janeiro, de posição independente e gozando de grande prestígio, teve uma série de
encontros com a comunidade artística, os Encontros com Iberê (promoção da
Secretaria de Educação e Assistência), que veio a constituir o embrião do ALP.
Como destaca Maria Amelia Bulhões, “o artista passou a ser uma espécie de
ponto de apoio para algumas inquietações locais”, entre elas, a reação “contra
o rechaço à abstração que se difundia aqui [sul do Brasil], como um processo
intencional de resistência à intensa penetração desse movimento no centro do
País” (Bulhões, 2012).
A articulação de Iberê com alunos e artistas do sul seguiu mesmo após seu
retorno ao Rio de Janeiro, culminando na criação do ALP, cujos primeiros cursos foram na área da gravura. Ainda conforme Maria Amelia Bulhões:
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da Costa. No texto do convite, o mestre xilogravador das Xarqueadas, Danúbio
Gonçalves, apresenta Chimendes — autêntica prata da casa — com visível entusiasmo, como “alguém acreditado, futuroso e promissor nas artes visuais. (...)
autor de categóricos desenhos” e de “talento privilegiado” (Gonçalves, 1972).
Na ocasião, Chimendes apresenta desenhos em bico de pena, ligados ao
tema da guerra, em traços fortes que exploram volumes e contrastes com o
branco do papel. A exposição é bastante divulgada pela mídia local, mas boa
parte das matérias publicadas, embora efetivamente divulgue o trabalho de
Chimendes, antes de se deter nos aspectos formais de sua obra, traz uma ou outra informação sobre sua precocidade, suas origens, ou mesmo seu cabelo black
power ou faz referência à bolsa recebida da Caixa Econômica Estadual para estudar no Atelier Livre e às suas ocupações diárias divididas entre os estudos regulares, o ALP e o auxílio ao pai numa banca de revistas, informações um tanto
irrelevantes em páginas especializadas.
Ainda em 1972, Chimendes participa da coletiva Três Artistas Negros, no
Teatro de Câmara de Porto Alegre, junto com Maria Lídia Magliani e J. Altair.
Nos anos seguintes, participa de numerosas exposições. No ano de 1973, expõe
em coletivas do Atelier, na 1a Feira Anual de Artes Plásticas de Rio Pardo (RS),
em Florianópolis e em Kanasawa, no Japão. No mesmo ano, é convidado para
integrar um álbum de desenhos e gravuras lançado pela Galeria Gerdau e estuda gravura em metal com Paulo Peres. Em 1974, Chimendes mostra seus trabalhos em várias coletivas e recebe o 5o prêmio do III Salão do Jovem Artista (desenho), além de novamente integrar um álbum de desenhos da Galeria Gerdau.
Em 1975, conquista o 4ºquarto lugar em desenho no IV Salão Universitário de Arte, promoção do Diretório Estadual de Estudantes, mesma entidade
que funda a galeria Sete Povos e convida Paulo Chimendes para a coletiva de
inauguração. Noticiando o Salão, o Diário de Notícias comenta que os desenhos de Chimendes “estão cada vez mais seguros, mais limpos, mais objetivos
e também mais contundentes. É gratificante se observar o desenvolvimento, a
maturidade e a evolução dos trabalhos desse moço” (Diário de Notícias, 1975).
Começa a estudar litografia com Danúbio Gonçalves.
Sua segunda individual ocorre em 1976, na galeria Sete Povos, onde Chimendes apresenta novamente uma série de desenhos em bico de pena, agora
com detalhes em ecoline em cores escuras. Surgem personagens que se tornam frequentes em seu trabalho: figuras calvas, com grandes cabeças e corpos
arredondados, assemelhadas a fetos, geralmente sem mãos nem pés. O texto
do fôlder/convite da exposição de desenhos é novamente de Danúbio Gonçalves.
Conforme Gonçalves, Paulo Chimendes possibilitou a seus professores “observar
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a transformação ou evolução de seus desenhos. Personalidade envolvida por
técnica paciente, minuciosa, sem pressa, bem elaborada, onde o bico de pena
borda preferencial desempenho”. Comenta, ainda, que a obra do artista “está
melhor amadurecida, com maior depuração gráfica e economia dos componentes” (Gonçalves, 1976).
Esta segunda exposição também ganha espaço na imprensa local. Antonio
Hohlfeldt, usando o pseudônimo de Antonio de Campuoco, escreve no Correio
do Povo que “a atual exposição de Paulo Chimendes deve ser visitada. É a oportunidade que temos de acompanhar, de perto, a evolução de um jovem talento”
(Campuoco, 1976). Décio Presser, em sua coluna na Folha da Tarde, observa que
“quatro anos após sua primeira individual, Paulo Chimendes chega à segunda
com a descoberta de novos elementos que enriqueceram seu desenho, através da
simplificação dos elementos e de uma precisa elaboração” (Presser, 1976).
Em 1976, o artista volta a estudar gravura em metal com Paulo Peres e cursa
xilogravura com Anna Amélia, durante o 10o Festival de Ouro Preto (MG). Seus
trabalhos são expostos em salões (V Salão do Jovem Artista e 1o Panorama de
Artes de Caxias do Sul) e integra feiras de arte (Rio Pardo e Santa Maria). A produção é intensa a partir de 1977, quando recebe menção honrosa em gravura no
VI Salão do Jovem Artista. Em suas imagens, as figuras ganham expressividade
pelas deformações, os olhos são destacados. Por vezes, flutuam no espaço, mas,
em sua maioria, expressam impossibilidade de ação, têm mordaças, estão atadas por cordas; noutras, o contraste é acentuado pelo uso de elementos soltos
ao fundo da composição. São frequentes rostos com olhares/expressões de perplexidade, que parecem indagar o espectador (Figura 1), algumas apresentam
gestos de mãos que parecem reforçar angústia e/ou sofrimento. É importante
lembrar que o país se encontra, então, em plena ditadura militar; vivem-se os
difíceis (e longos) anos de censura e repressão, nos quais pessoas desapareciam
sem explicação.
Ganhando em contundência, os “personagens” passam a ser “dissecados”.
Chimendes expõe ossos e vísceras, suprime ou lacera cérebros. Surgem estranhas toucas (crânios), que deixam vislumbrar o que escondem, assemelham-se
a malformações ou apenas máscaras. As litografias, em geral pretas ou marrons, com uma só impressão, têm composição simétrica, com equilíbrio central
e foco de atenção concentrado na expressividade das mãos e dos olhos. A figura
humana domina a composição, os demais elementos perdem relevância; tudo o
que resta além do “personagem” é a linha do horizonte (Figura 2).
Chimendes participa de salões como o Salão Nacional de Belo Horizonte e
o Salão de Desenho do Museu de Arte do Rio Grande do Sul — MARGS) e tem
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Figura 1 ∙ Paulo Chimendes (1979). Litografia, 23 × 34 cm.
Figura 2 ∙ Paulo Chimendes. 1980. Litografia, 23 × 32 cm.
Figura 3 ∙ Paulo Chimendes (1981). Litografia, 41 × 49 cm.
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obras circulando em coletivas das principais galerias da cidade (Centro Comercial, galeria do IAB e Eucatexpo). É artista convidado para a I Mostra do Desenho Brasileiro (Curitiba, PR), em 1979. Recebe o prêmio do concurso Igel de
Litografia com uma série de rostos (figura 3). Na ocasião, afirma que a figura
humana é o tema central da sua proposta, “quer estudá-las como gente simplesmente ou em função da realidade social nada legal que a maioria suporta”
(Zero Hora, 1980).
O constante aprendizado continua. Chimendes realiza curso de pintura
com Fernando Baril. Participa de feira de gravura organizada pala Associação
Chico Lisboa (Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa,
fundada em 1938). Em seu trabalho, aparecem sorrisos ferozes (Figura 3). As litografias, anteriormente monocromáticas, começam a ser impressas com duas
ou mais cores: preto e vermelho, preto e cyan, verde-musgo e laranja. Há um
grande cuidado no vigor dos tons, o desenho linear se mesclando à densidade
das chapadas.
Utilizando-se especialmente da gravura como forma de expressão, um gênero múltiplo com menor valorização mercadológica, apesar da intensa participação em salões, tem pouca penetração nas galerias mais importantes. Produzindo uma arte pouco rentável que é exposta em locais alternativos, como
bares, discotecas e saguões de teatros, sem aura de qualidade e exclusividade,
não amplia sua circulação no mercado de arte. A atividade de técnico impressor
apresenta-se como possibilidade financeira.
Em 1982, mesmo ano em que faz a reimpressão póstuma de tacos originais de
Faria Vianna, recebe prêmio aquisição na V Mostra Anual da Gravura Cidade de
Curitiba e participa da coletiva Seleção Verde-Amarelo, no MARGS, exposição comemorativa dos 25 anos de existência autônoma do Museu que utilizou a motivação
da Copa do Mundo para mostrar os craques no desenho contemporâneo no Estado.
Em 1983, Chimendes encontra-se desestimulado pelo ambiente artístico
local, mas, no ano seguinte, retoma a produção e participa de eventos significativos, como a Campanha Artistas Pró-Diretas. Suas obras, mesmo quando buscam penetrar nos dramas do homem, apresentam uma expressividade que suplanta a crítica social. Seus traços permanecem vigorosos em imagens despidas
dessas preocupações. O artista concentra-se na solução de questões formais e
expressivas. A linguagem abstrata começa a emergir aos poucos na ampliação
dos elementos gráficos que se mesclam às figuras em desenhos ricos em texturas e tonalidades (Figura 4). Suas personagens, antes constantes, começam
a ser deixadas em segundo plano ou suprimidas, como ocorre na gravura feita
para o álbum de gravura Os Impressionantes (Figura 5).
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Inserção e legitimação
Dentro do profícuo período abordado, Paulo Chimendes ganhou bastante destaque, sua obra recebeu muitos e importantes prêmios, mas encontrou mais
espaço de nos circuitos alternativos. Vários fatores parecer ter contribuído para
uma menor permeabilidade do chamado grande mercado à sua arte, desde preconceitos sociais e étnicos a instâncias de formação e escolhas formais e técnicas.
Conforme nos aponta Pierre Bourdieu, as instituições universitárias constituem instâncias mais fortes de legitimação (Bourdieu, 1982: 126-8), enquanto outras instituições de ensino, como o Atelier Livre, mesmo tento sido fundamental na divulgação e no ensino da gravura no Estado, apresentam maior
dificuldade de reconhecimento como instâncias qualificadoras. A inserção da
produção em espaços de pequena repercussão, em instituições periféricas ou
mesmo em eventos específicos da área gráfica também não contribui na legitimação da produção.
Segundo Howard Becker “o ato cuja realização marca uma pessoa como artista, é uma questão de definição conceitual” (Becker, 1977: 209). Na divisão de
trabalho, que ocorre na produção de arte, algumas atividades são consideradas
artísticas (as que exigem o dom ou sensibilidade do artista) enquanto as demais
são consideradas inferiores (as atividades manuais, executadas pelo pessoal de
apoio). A atuação em serviços de apoio, como a atividade de impressor, também poderia dificultar o reconhecimento artístico.
Não se pode negar que o território das artes plásticas, refletindo outros setores da sociedade brasileira, constituía-se então como templo das elites brancas, cultas e originárias das classes hegemônicas. Por vezes, o negro seria visto
como uma pessoa a ser protegida, numa sutil forma de remorso residual no
descendente do senhor de escravos. O apoio ao “rapaz esforçado” fica evidente
no discurso do noticiário da imprensa gaúcha sobre Paulo Chimendes.
Encontramos comentários como o do Correio do Povo no qual “Paulo é uma
espécie de sujeito muito ocupado: de manhã, ele trabalha, cuidando da banca de
revistas e jornais que seu pai tem. De tarde, estuda afiadamente no Atelier Livre
da Prefeitura, e de noite, torna a estudar, mas então, o curso supletivo” (Correio do
Povo, 1976). Ou seja, o redator mostra-se apiedado do menino humilde, procura
torná-lo simpático aos leitores, exaltar seu empenho. Isso é uma forma de paternalismo, visto que não se indagaria um rapaz classe média e branco se ele, além de
aprendiz artista, tivesse alguma ocupação “séria”. Zero Hora também adota o tom
paternal: “Paulinho sabe como é importante seu trabalho nas artes, mas jamais dispensa os estudos, pois entre seus planos está seguir arquitetura” (Zero Hora, 1972).
Décio Presser e Antonio Hohlfeldt, profissionais experientes, não caem nessas
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Figura 4 ∙ Paulo Chimendes (1983).
Desenho, 23 × 26 cm.
Figura 5 ∙ Paulo Chimendes (1984).
Litografia, 18,5 × 16,5 cm.
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armadilhas. Seus textos se detêm na entrevista com o artista ou na análise formal
da obra. Eles dispensam a Chimendes a mesma atenção que conferem aos demais
artistas, sem buscar protegê-lo ou mobilizar “bons sentimentos” do público.
Ainda em 1980, já com um percurso consolidado, Paulo Chimendes é alvo
das “boas intenções” dos jornalistas. Em Zero Hora, ao noticiar uma premiação
de Chimendes, o redator frisa que essa honraria não subiu à cabeça do artista, que continua simples e humilde; “a simplicidade, contudo, imediatamente
rouba-lhe o mérito do feito, para que possa transferi-lo às pessoas em geral”
(Zero Hora, 1980). O preconceito se estende também a exposições que, mesmo
que divulguem a obra de Chimendes, o fazem em contexto específico, como
ocorre em Três Artistas Negros (1972), considerando expressões tão distintas
então reunidas apenas pelo critério racial (Chimendes, Maria Lídia Magliani e
J. Altair), uma forma sutil de segregação.
Conforme observa Lúcia Santaella: “Os produtos artísticos sempre estiveram e continuam estando sob o poder e para usufruto das classes privilegiadas e
opressoras”. (Santaella, 1980: 17). Dessa forma, a classe dominante geraria uma
cultura dividida. Até os anos 1980, no Brasil, poucos artistas negros venceram
esse bloqueio ideológico e galgaram posições no espaço consagratório.
Paulo Chimendes desenvolvia um trabalho quase sempre à margem dos espaços legitimadores e buscava alternativas para a veiculação de uma técnica
pouco trabalhada no mercado de arte (gravura). Ao privilegiar os espaços ditos
alternativos, esses mesmos espaços passaram a contar pontos desfavoráveis no
currículo do artista (para o “grande circuito”). Além disso, acostumado a uma
Porto Alegre onde existiam colunas diárias de arte e amplos espaços para a divulgação da produção visual, Paulo Chimendes mantinha todos os seus esforços na criação artística, enquanto, cada vez mais, para se inserir nos espaços de
divulgação mantidos pela imprensa, o artista (ou candidato a artista) necessitava dedicar-se a um efetivo trabalho de promoção pessoal, no qual, por vezes,
pouco importava a produção, valendo mais as ligações influentes que podiam
ser estabelecidas.
Por último, mas não menos importante, cabe destacar que a reduzida inserção no mercado também foi consequência, em boa parte, do preconceito do público comprador em relação às obras de arte sobre papel, especialmente gravura. Como menciona Angélica de Moraes no catálogo Gravuras — Compreensão e
Conservação, desde os pioneiros dessa técnica no país, no início do século, foi
cumprida uma longa trajetória para equiparar a gravura às demais expressões
artísticas. O mercado custou a reagir frente à enorme e importante produção
realizada desde Osvaldo Goeldi e Carlos Oswald, por exemplo, na primeira
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década do século XX. Mesmo conquistando o prêmio internacional da Bienal
de Veneza de 1958, Fayga Ostrower continuou forçada a fazer baixas tiragens
(Moraes, 1984: 38). A consagração de Ostrower no exterior, então não igualada
por qualquer outro artista em nenhuma das modalidades de produção visual,
não bastou, na época, para despertar o interesse dos marchands.
Paulo Chimendes ainda reside em Porto Alegre, onde trabalha e mantém
uma expressiva e vigorosa produção artística. Tendo atuado junto ao grupo local de litógrafos MAM, posteriormente integrou a Oficina 11 e hoje é responsável pela oficina de Litografia do Museu do Trabalho. Realizou, em 2010, uma
grande exposição de desenhos no Paço Municipal de Porto Alegre.

240
Montoya Hortelano, Josep (2014) “Un paseo en la modernidad Suramericana: Relaciones y situaciones en el trabajo
de Jaime Gili.” Revista :Estúdio, Artistas sobre Outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 5 (9): 240-246.

Un paseo en la modernidad
Suramericana: Relaciones
y situaciones en el trabajo
de Jaime Gili
Gili, a walk in the South American modernity:
Relations and situations in Jaime Gili’s art work

Josep Montoya Hortelano*
Artigo completo enviado a 16 de janeiro e aprovado a 31 de janeiro 2014

*Par académico externo da Revista Estúdio. Professor universitário e artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Barcelona, Facultad de Bellas Artes. Carrer de Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona, Espanha.
E-mail: pmontoyah@gmail.com

Resumen: Se plantea en la presentación el po-

Abstract: In the presentation we look at the

sicionamiento de Jaime Gili como pintor que
asume una realidad dual entre las relaciones
y situaciones que originan sus intervenciones, sean estas en el ámbito sudamericano
o bien en el ámbito europeo. Desde 2002 su
obra se ha contextualizado como la continuación de una tradición de arte abstracto
latinoamericano, especialmente el trabajo
óptico y cinético venezolano, con referencias
que van desde acciones colaborativas populares a una pintura de abstracción geométrica, la cual, al fragmentarse, adquiere una
“exuberancia tropical” o un “dinamismo
contingente” que se alimenta de la City.
Palabras clave: em falta

positioning of Jaime Gili as a painter who
takes a dual reality between the contexts of
South America and Europe. We look at the
relationships and situations that frame his
work. Since 2002 his work has been contextualized as the continuation of a tradition of
Latin American abstraction, especially the
optical and kinetic Venezuelan art. His work
ranges from popular collaborative actions to
paintings of a fragmented geometric abstraction, which acquire a “tropical exuberance”
or “contingent dynamism” fed by the City.
Keywords: em falta

El artista
Jaime Gili (Caracas 1972), inició su formación artística en Caracas. Ante la ausencia de Facultad de Bellas Artes en ese momento, ingresó en el año 1989 en
Prodiseño, una suerte de Bauhaus Tropical, como la ha descrito en ocasiones,
de donde fueron vitales para él una base en semiótica, muy analítica con el color
y estricta con el dibujo. En 1990, su familia decide regresar a Barcelona. Gili ingresa en la Facultad de Bellas artes de la Universidad de Barcelona hasta el año
1995, estableciéndose en Londres y cursando estudios en el Royal College of
Art desde 1996 hasta 1998. A partir de esta fecha, despliega una gran actividad
artística, teórica y docente entre Inglaterra, Francia, Alemania y España. Se dan
también en estos momentos las condiciones para que empiece a reconocer su
“Suramericanidad”. Si en los primeros años de residencia en Barcelona sus influencias, provienen de la pintura más expresiva centroeuropea, especialmente
del Grupo Cobra y de Karel Appel en especial, a partir de 1998-99 en su obra, se
manifiesta una reducción de expresión para dar paso a una abstracción reductiva.
Reducción que, progresivamente, le acerca a su conexión con la abstracción
Sudamericana de los años 50, a pintores como Soto, Otero y Cruz Diez (Marchán Fiz, 2010).
En este proceso, cabe indicar las alternancias temporales que Gili inicia entre Gran Bretaña y Venezuela que repercuten, en cierta manera, en sus propuestas creativas. De un lado, las estancias en Londres, predisponen al trabajo en
pintura y su permanencia en el estudio, activando la reflexión sobre el sentido
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Introducción
Frecuentemente, los recuerdos de infancia quedan guardados en la memoria
en el mejor de los casos, también frecuentemente, aquello que llegamos a ser
de adultos está muy alejado de lo que pretendimos ser de niños… En el caso
de Jaime Gili, parece haber un hilo de continuidad entre lo que deseó ser y lo
que es en la actualidad. El recuerdo, la memoria, el juego y la superposición de
experiencias, que alimentaron su infancia se mantienen como un “leitmotiv”
que dirige su hacer artístico. Quizás la prueba de todo sea la foto que el mismo
artista incluyó en la introducción del catálogo editado por la galería Riflemaker
de Londres para el proyecto expositivo “The Lakes”, en la cual sus papás pasean
a un Gili bebé sobre el trazado diseñado por el arquitecto y paisajista brasileño
Roberto Burle Marx. Esta paradoja recuperada por el propio Gili puede ubicar el
germen de las relaciones y situaciones de Jaime Gili a ambos lados del Atlántico
a manera de puente entre una modernidad inconclusa y una posmodernidad
escéptica.
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Figura 1 ∙ Jaime Gili, Instalación. Riflemaker
Soho Square London 2007.
Figura 2 ∙ Jaime Gili, Diamante de las semillitas,
Barrio José Felix Ribas, Caracas 2010.

Quien desee conocerse a si mismo, ha de abrirse al mundo
Quien desee conocer el mundo, ha de mirar en su interior.
De esta conjunción, se desprende un amplio abanico de actuaciones, tanto
pictóricas, como intervenciones en el espacio, sea este abierto o cerrado. También se toma consciencia de la arquitectura como un marco que posibilita tanto
acciones colaborativas como intervenciones efímeras, según sean estas a un
lado u otro del Atlántico.
La obra no es un molde fijo desde donde hacer valer una actitud “artística”,
más bien el artista, con su auto-reconocimiento, ha conseguido esa sabiduría
de “surfeo” que ya avanzaba Deleuze frente a las condiciones cada día cambiantes del entorno.
Entornos cambiantes
De todas maneras en la obra de Jaime Gili subyace dentro de la unidad de concepto, una dualidad esencial. Por un lado, hay un lenguaje establecido desde la
“alta cultura” y las Bellas Artes en lo que concierne a la pintura y a sus citas al
Cinetismo. Por otro, está la referencia a como se ha asimilado la tradición cinética, abstracto-geométrica desde lo popular y sus aspectos colaborativos, tanto
sociales como arquitectónicos.
Esta dualidad, tiene su origen en los aspectos históricos y culturales que
condicionan las relaciones y las situaciones de Gili con “sus entornos” cambiantes. Se da el caso, que los planteamientos abstracto-geométricos o cinéticos
derivados de una voluntad de modernidad, no tienen el mismo nivel de lectura,
conocimiento e incluso significado, en Venezuela o Suramérica, que en Inglaterra o el ámbito anglosajón.
Mientras que en el ámbito suramericano y especialmente en Venezuela, el
fracaso de la modernidad se contempla aún con visos de nostalgia, a manera de
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de la obra. Del otro, la condición vitalista de Venezuela, activa la relación con lo
social, incentivando la percepción de necesidades más colaborativas.
Esta aparente dualidad, da paso a un corpus genérico de situaciones y relaciones, que como es natural, en todo proceso creativo, se retro-alimentan del
reconocimiento de la suma de identidades que han configurado el campo de
actuación de cada artista (en este caso el propio de Gili) desde la suma de experiencias y no desde la pretensión de progresión evolutiva.
La reflexión del estudio, lleva a la comprensión de la totalidad y la exuberancia vitalista, conlleva el reconocimiento interno.
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ordenación deseada y no conseguida, en el Reino Unido, el concepto de modernidad, y el planteamiento de su fracaso no se ve como una pérdida, sino como
algo que es bueno que se haya acabado. Se lee sobre todo, como algo superado.
En estas circunstancias, es donde la dualidad esencial de Gili, ejerce su papel de Caballo de Troya. Por un lado, en el ámbito de la alta cultura, presentando concepciones aparentemente superadas en el ámbito pictórico del Reino
Unido, que generan sorpresa
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Se dieron cuenta que yo estaba influenciado más bien por lo urbano, por una ciudad
llena de abstracción, ruido y color (Gili vs Fuenmayor, conversación, Miércoles 9
de agosto de 2006)

y descubren, no una relación tan sólo formal con “lo abstracto” o “lo cinético”,
sino el resultado de la influencia y re-visitación de la “modernidad urbana” de
los años cincuenta en el cono sur, con sus connotaciones políticas y sociales con
el posible efecto espejo, en una sociedad también desarrollista (véase como ejemplo la instalación Ruta Rota para la Bienal de arquitectura de Londres de 2006).
Por otro lado, esta situación se invierte al pasar la obra de Gili a proyectos
colaborativos, sean estos sociales o bien en relación con la arquitectura. Las formas y los colores revitalizan espacios y circunstancias que configuran la esencia
dinámica de lo urbano, se re-invierte en esa… influencia urbana revalorizando
acciones y situaciones en las que sectores de la población, sin acceso a la alta
cultura, convive o adopta planteamientos, aparentemente sin conexión con sus
problemáticas más acuciantes, pero que significan para ellos una distinción de
la que se enorgullecen y que convierten en distintivo (Intervenciones Taxi y
Tipos en la VI Bienal do Mercosur, Iguazú 2007, e intervención en el Barrio José
Felix Ribas Diamante las semillitas, Caracas 2010).
Estos proyectos tienen sus antecedentes en los años 50, 60 y 70, con pintores como Soto, Otero y Cruz Diez. De sus obras, se derivó un modo de “ver” que
se convirtió en una cosa general y popular. Esto se puede apreciar hoy en día en
la manera como la gente se pinta sus casas, barrios o autobuses… De ahí que Gili
considere a esa cultura popular como una importante fuente de aportaciones
para sus proyectos colaborativos, a la vez que, como una conexión que lo previene de un exceso de ensimismamiento en el estudio.
Para mí todo está vinculado a un tipo positivo y optimista de pensar. No es la idea de
que usted se sienta en su estudio y no se vea en el mundo, sino que lo haga para ofrecer
una alternativa más feliz a lo que está pasando (Kielmayer, 2010)
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La obra
¿Pintura o intervención?… ¿Expansión de la pintura?…

La abstracción reductiva y fría que se manifiesta en 2000 — 2001, se fragmenta a partir de estas fechas tomando formas de expansión hacia los límites
ortogonales del espacio pictórico, como en un deseo de transgredirlo, a la vez
que la superposición por capas de estas figuras expansivas genera una suma de
estratos más o menos visibles que dinamizan en profundidad el espacio pictórico (2002 — 2005). La consecuencia es una forma que asume tanto en superficie, como en profundidad, acciones que tienen relación con los principios de
la abstracción geométrica: síntesis, seriaciones, repeticiones, superposiciones,
que conllevan la implosión de la propia pintura al poder auto-alimentarse de
sus propios fragmentos. De igual manera que las acciones mas colaborativas o
de calle como las denomina Gili, se auto-alimentan de las relaciones y las situaciones de fragmentos de vida.
La relación entre obra pictórica y obra instalada, tiene su nexo de unión en
las intervenciones, a modo de telón de fondo, de los wallpapers y Walldrawings
que Gili realizó entre los años 2005 y 2011 en Berna, Nueva York, Winterthur,
Miami, Madrid o Caracas. Todo un circuito en el que la obra de Gili, retorna al
origen de las referencias: Caracas.
En palabras de Gili, al revisar su propio proceso artístico de calle en Venezuela y encontrar en la presentación referencias a sus pinturas más inglesas, se
generó un impasse, que Gili definió como:
Y esta es la pintura que yo hago en Inglaterra para explicar de donde vengo. Es decir, si todo
lo demás que hago tiene que ver con un contexto, la pintura tiene que ver con el contexto
en donde estoy ahora, pero no siendo directamente influida por éste, sino al contrario,
haciéndome destilar lo que traigo en mí para dar a entender algo más complejo, mi
presente y pasado (Gili vs Fuenmayor, conversación, Miércoles 9 de agosto de 2006).

De esta manera, se cierra el bucle de la aparente dualidad esencial de la obra
de Jaime Gili, entender presente y pasado en un mismo espacio generativo de
obra que se manifiesta en dos realidades, la suramericana y la europea… A manera de cinta de Moebius, que posibilita la continua circunvalación entre dos
superficies que constituyen un mismo espacio de experimentación: La pintura.
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La obra de Gili, aparece como una explosión, como si alguien le hubiera tirado una
bomba a un Cruz Diez (Fuenmayor, 2011).
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Conclusión
La concepción amplia con que Gili contempla el hecho artístico y su relación
con los entornos cambiantes, se constituye en un valor exponencial del hecho
pictórico, transportándolo mas allá de las restricciones de la tela, en definitiva
la mirada de Gili, es una mirada pictórica, por tanto, como siempre ha manifestado, “todo” lo que hace “es pintura” y en todo lo que hace, subyace el compromiso de una mirada crítica y atenta al entorno, sea este de la condición que sea,
siempre desde la pintura, sea esta sobre tela, una tabla de surf, en el muro, en un
edificio o sobre una estructura industrial.
Sus realizaciones, son pintura y lo que le interesa es la pintura en cualquier
forma como afirmación de que todavía hay miles de detalles de la modernidad
y sus concepciones como avance, que no sólo no representan un fracaso, sino
que los seguimos usando, y otros tantos que no hemos aplicado jamás y que a
lo mejor deberíamos… La utopía es en sí imposible de construir, pero uno tiene
que estar mirando hacia ella.
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Resumo: O presente artigo discute o papel

Abstract: This article discusses de role of art as

da arte como estratégia de crítica política
durante a Ditadura Militar no Brasil (19641985). A partir do estudo do processo criativo do painel mural de Raphael Samu (1974)
para a Universidade Federal do Espírito
Santo, pretendemos evidenciar uma intencionalidade do artista em fazer uma reflexão sobre o estado político do país naqueles
anos. O estudo revela que por meio de uma
linguagem visual lírica, o artista usa uma estratégia de resistência política que passa desapercebida pelas autoridades universitárias
e mesmo pela censura do estado de controle.
Palavras chave: arte pública / Raphael Samú /
arte capixaba / ditadura militar.

political critique during the military regime at
Brazil (1964-85). We will departure from the
creative process of Raphael Samu for Universidade Federal de Espírito Santo (1974) and then
we will search for the purposes and reflections of
the artist on the political situation during those
years. This study shows that, through a lyrical
visual language, the artist uses a strateg y of
political resistance that remained unseen by the
political authorities and by the state censorship.
Keywords: public art / Raphael Samú / capixaba
art / military regime.
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Chumbo em Anos
de Chumbo: o lirismo
combate a ditadura
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1. Introdução
A Ditadura Militar brasileira teve sua fase mais retalhadora nos anos de 1970,
década de aprimoramento dos mecanismos de controle e tortura. São anos de
forte propaganda oficial do governo; anos de pão e circo, mas, sobretudo, anos
de chumbo para os movimentos sociais ou qualquer tipo de oposição declarada.
Fazer resistência aberta ao governo militar era colocar-se voluntariamente nos
sítios da tortura. Neste contexto de repressão foi construída a obra mural que
representaria a recém-criada Universidade Federal no Espírito Santo. Raphael Samú, professor e artista com ampla experiência na produção de obras em
grande escala foi convidado pelo Reitor do novo campus para executar a obra.
A escolha parece ter ignorado a memória e a cultura deste artista, filho de pais
húngaros foragidos para o Brasil em decorrência do regime político da União
Soviética. Samú projeta e executa uma obra pública de 140 m2 que aparentemente discorre sobre a utopia e a ciência, sobre a universidade e o futuro.
A análise de documentos do processo dessa obra, bem como de sua contaminação pela cultura do momento histórico, associados a uma análise semiótica das imagens, revelam que talvez esta seja a maior obra de resistência e crítica
políticas aos anos de ditadura em solo capixaba. Um grito silencioso que evoca
a resistência da juventude e coloca a universidade e o conhecimento como a
nova utopia de transformação social em direção ao futuro.
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) foi criada em 1961, no apagar das luzes do governo Kubitschek, mas sua efetivação e edificação se deram
ao som dos anos que sucederam o Golpe Militar de 1964. Assim, o novo espaço
acadêmico que materializava o sonho capixaba de ter em seu solo uma universidade federal, agrega-se à vontade política de também avançar os limites municipais da capital.
O Prédio inicialmente utilizado para a Administração Central e pela Biblioteca da UFES ficava imediatamente na entrada do campus. O projeto arquitetônico deste prédio desenhava um grande paredão de mais de 140 metros quadrados, uma empena cega virada para a cidade. O reitor, Máximo Borgo (19711975), convidou o recém-contratado professor do Centro de Artes, Raphael
Samú para realizar uma obra neste espaço.
O painel realizado por Raphael Samú se configurou em um mural de aproximadamente 140 m2, localizado na entrada da UFES. Segundo relatos, na época
a localização do painel estava relacionada à questão dela dar-se à cidade. Um
novo futuro e limites para uma cidade insular. Os estudantes, professores ou
técnicos da UFES, mas, principalmente os transeuntes pela grande avenida de
integração da cidade, ao passarem ou entrarem na nova universidade seriam

2. A experiência em arte pública de Raphael Samú
Parece-nos que Raphael Samú encontra em sua história pessoal a estratégia e a
imagem geradora da obra investigada. Nascido em São Paulo em 1929, ingressou em 1949 na Escola de Belas Artes de São Paulo, formando-se em escultura
em 1955.Seu interesse em trabalhar com tesselas levou-lhe a prestar serviços
em uma empresa especializada nesse campo. Durante esse período, Samú adquiriu seus conhecimentos sobre a produção de obras murais com pastilhas de
vidro, executando trabalhos para artista como Di Cavalcante, Lívio Abramo,
Clovis Graciano e Cândido Portinari.
Samú é conduzido, ainda em São Paulo, por um processo de contaminação
pela estética urbana e social, de formação de imagens da cidade, e não poderia
esquecer isto na estruturação de sua obra. Como os artistas para os quais trabalhou, ele experimenta diversas linguagens, mas é a interface de seu projeto
poético com a cidade que nos interessa aqui. Falamos de uma produção artística de Samú que se enquadra numa perspectiva ampliada do que é entendido como espaço público. Alves (2006) conceitua espaço público como sendo
“aquele para cujo acesso o expectador necessita da livre circulação”. Para este
autor, para apreciar a arte em espaço público, não é necessária permissão, nem
pagamento, nem tampouco atravessar muros, grades, etc.
É neste ponto que desenvolvemos a tese de que a obra de Raphael Samú, de
forte tendência para as questões do espaço público, apresenta uma tendência
à uma crítica social expressiva — possível influência de Portinari e Graciano.
Analisando os documentos e arquivos do processo criador deste artista, parece-nos possível afirmar que Samú revela uma intencionalidade: compartilhar a
experiência estética da obra, levar ao grande público a experiência estética, não
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acometidos pelo que Pierce chama de admirável. Uma grande obra que interligaria visualmente a cidade e a universidade. Um sobressalto aos sentidos que
nos parece ocultar uma fratura no crescente esvaziamento crítico da percepção promovida pelo então governo militar que orquestrou a Ditadura Militar no
Brasil (1964-1985), que usurpou os direitos civis e exerceu sua capacidade de
massacrar a liberdade e os direitos humanos.
Além das questões da censura política e cultural acirradas nos anos de 1970,
outros desafios estruturais para a criação e construção da obra se colocaram ao
artista, mas o mais sério parece ter sido mesmo lidar com a tesoura da censura
militar. Assim, como criar uma obra, em plena repressão militar que ao mesmo
tempo não fosse censurada, mas que não se subjugasse a ela? Samú colocou-se
nesta empreitada.
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apenas por meio das formas, ou das cores, mas principalmente pela sua dimensão e situação espacial em espaços coletivos. Sua produção mural revela figuras
de pés descalços, corpos com braços e pernas fortes, uma possível analogia com
o imaginário simbólico do trabalhador braçal que será recorrente em sua obra
mural — e que também nos remete à possíveis influências da estética de Graciano e Portinari, e por que não, dos muralistas mexicanos.
3. Considerações sobre o tema e o projeto: radiografia de uma obra
O desafio colocado ao artista era domar uma empena cega de um prédio térreo
— que se alongava friamente em sua alva brancura ao olhar do passante. Samú
tem o desafio de humaniza-la e dar-lhe uma identidade, e para tal. Toda sua experiência adquirida nos tempos da São Paulo foi colocada em ação. A imagem
do painel deveria refletir sua época, a missão da universidade, a coletividade. E
esse foi o caminho escolhido no processo de criação desta obra que sucedeu etapa por etapa ao longo de meses. Num trabalho de joalheiro, na precisão de cada
tessela... num trabalho de engenheiro, calculava cada centímetro da obra... planejava... executava... construía andaimes e escadas, edificava.
A questão social permanecia. Como construir uma imagem de futuro para
uma Universidade se colocava como um desafio em tempos de censura. Assim,
na interface com a cultura de seu tempo, bem como com a mediação de sua memória como sujeito fenomenológico, revelam-se tendências do projeto poético
do artista. Assim, toma na sociedade e nas questões atuais o ponto de partida
das diretrizes a serem consideradas para a produção. Imagens de desenvolvimento, de sonho que se torna realidade, da tecnologia transformando a sociedade. Estas são nortes iniciais. O início dos anos de 1970 ainda estava tomado
pelo assombro dos primeiros passos na Lua. A corrida espacial era fato, embora fora ficção. A imagem: um sonho que se realizava. Utopia e realidade como
dualidades complementares. Binômios iniciais nortearam o projeto. Samú se
coloca então em direção à materialização dessa imagem da utopia × realidade.
A forma geral deveria ser capaz de expressar essa realização.
Tendo crescido na São Paulo dos anos de 1920 e 1930, Samú acompanhou
toda a movimentação cultural da cidade ao longo dos anos de 1960. Viu a utopia de uma capital nacional edificada no nada em cinco anos. Viu o homem que
acabara de chegar a Lua. Nos anos de 1960, sonhos se materializavam. Flash
Gordon — paixão infantil do artista — era republicado; Gordon era ficção em
uma manhã de domingo de 1934. Armstrong era um fato em 1969. A lua e as
espaçonaves havia se tornado realidade. “Um pequeno passo para o homem, mas
um gigantesco passo para a humanidade”, diria o astronauta.
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Parecia que a promessa positivista se concretizara e a tecnologia redimiria a
humanidade, superaria as diferenças, minimizaria o sofrimento — pura ilusão
ufanista do fim da década de 1960, quando a realidade social do mundo estava
prestes a desabar. A Guerra Fria dividira o mundo. As pessoas pareciam emudecidas por totalitarismos políticos e econômicos. Raphael Samú, filho cultural e exilado do Leste Europeu, com pais despatriados pela ditadura soviética,
encontrou na saga espacial a imagem inicial. A metáfora da ficção se tornara
realidade. Uma metáfora da própria história da UFES, o novo campus era um
fato, e o painel expressaria isto. Promessas de desenvolvimento científico e cultural estavam à sombra do manto totalitarista do regime militar e da opressão
política no Brasil. Essa névoa cinzenta pairava nos becos escuros da glória da
propaganda desenvolvimentista do país. Neste conflito deste contexto, as imagens e o projeto do painel começam a configurar-se.
Dos tempos de sonho, e da esperança de uma solução para os problemas,
um recorte da saga de Flash Gordon. Gordon é um índice da utopia. Neil
Armstrong, a imagem da Apolo 11 e do astronauta são materializações da realidade. “[...] um gigantesco passo para a humanidade”... Talvez daí a metáfora que
uniu as imagens e a universidade e revelam a intencionalidade poética: a UFES,
um grande passo para a sociedade e cultura do estado. A realidade metafórica
se materializava numa pequena caminhada na Lua. A universidade federal no
Espírito Santo se materializava numa corrida pela madrugada nos corredores
do Congresso Nacional (NB: A pressa do então deputado Dirceu Cardoso, atravessando a noite em correria a Esplanada dos Ministérios com um processo nas
mãos era o retrato da urgência do Espírito Santo. A Universidade Estadual, um
projeto ambicioso, mas de manutenção difícil, se transformava numa instituição federal. Foi o último ato administrativo do presidente Juscelino Kubitschek,
em 30 de janeiro de 1961. Para o Espírito Santo, um dos mais importantes). Esse
diálogo com a realidade de seu tempo e seu espaço parecem ter norteado as escolhas deste artista. Se a ficção virou realidade, a utopia se materializou.
Se nos deitamos os sentidos no painel, inicialmente parece-nos uma obra
apenas ufanistas. Doce ilusão da censura da época. Nossa hipótese aqui é que
juntamente com a metáfora construída entre utopia × realidade, Samú não se
desconecta da outra metáfora que assola o Brasil: militar × civil, opressão × liberdade, democracia × ditadura. Essas oposições semânticas, veladas no plano da
aparência, se revelam no plano de conteúdo da obra (Figura 1, Figura 2).
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Figura 1 ∙ Raphael Samú. Projeto de execução do painel (1974). (a)
Tinta guache sobre papel. Cerca de 30 cm × 110 cm. Fonte: Banco
de Dados do LEENA/CCA/UFES.
Figura 2 ∙ Raphael Samú. Painel UFES (1974). Tesselas de vidro
e argamassa. Foto: Marcela Belo.
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Figura 3 ∙ Raphael Samú. UFES (1974-77). Painel em mosaico
de pastilha de vidro (detalhes dos terços direito e esquerdo da obra).
Fonte: Banco de Dados do LEENA/ UFES. Foto de Marcela Belo.
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4. Edificação de um discurso velado
Ao analisar-se o projeto e a obra, observar-se que ela está dividida em dois grandes campos a partir de um eixo central. O centro da imagem é ocupado por um
jovem em um microscópio.
Na Figura 3 à direita podem ser vistos dois recortes inspirados em imagens
de desenho de quadrinhos (Flash Gordon), uma referência à Apolo XI e ao Módulo Lunar, finalizando com as imagens de alguém caminhando com macacão
espacial e o retrado do astronauta. À esquerda da imagem central, percebe-se
um grupo de pessoas, provavelmente jovens pelo biótipo, usando calças levemente curtas com os pés descalços e ao fundo deles a sombra de outras pessoas; os jovens parecem conversar, estando virados de costas para as imagens
anteriores e com um deles voltado, o rosto voltado para o final do projeto, no
qual pode-se ver a sigla da universidade “UFES” acompanhada de desenho que
representam uma computador de bobinas, um cartão e números relacionados
a processamento de dados.
Pode-se dizer que o plano da aparência dessa obra apresenta revela a intencionalidade primeira: a oposição semântica utopia × realidade contrapondo a
saga espacial e a saga da universidade, mediadas pelo conhecimento investigativo indiciado na imagem do eixo central. A localização topológica das sequencias na obra parecem revelar outra intencionalidade: esboça-se uma crítica à
situação político-social da época. Em toda a metade direita da obra as imagens
referem-se a um conteúdo militarizado, representado por Flash Gordon, por
Neil Armstrong e a Apolo 11. Na metade esquerda, um conteúdo cível construído com a imagem dos jovens e da universidade (pertencente ao Ministério da
Educação e não ao das Forças Armadas no Brasil). Assim, parece se construir
por trás da oposição conjuntiva utopia × realidade, uma oposição semântica
disjuntiva e antagônica entre MILITAR × CIVIL; topologicamente, a localização
das imagens à direita e esquerda constrói outra oposição que reforça essa intencionalidade crítica disjuntiva expressa na oposição DIREITA × ESQUERDA.
Observa-se, ainda que a mancha sólida que dá contorno ao retrato do astronauta
irá transpor-se para o eixo central da obra, sendo seu azul interrompido por uma
linha azul mais claro que define a imagem inicial na parte central da imagem.
Enquanto estes dois campos da obra revelam uma aproximação política
de antagonias, o centro da imagem é ocupado pela imagem de uma pessoa e
um microscópio: jovem, homem e de cabelos pretos e longos que parece estar
fazendo pesquisas — uma possível metáfora do investigar e produzir conhecimento como algo que não está limitado ao setor militar. Se o retrato do astronauta demarca o fim da área da “direita” na obra, é da mancha que se forma

5. Considerações finais
Era sabido, naquele momento dos anos de 1970, nos anos de chumbo da ditadura no Brasil, que as universidades, junto aos sindicatos, eram berço das
esquerdas e da resistência à ditadura. A proposta do artista expressa que esta
nova universidade deveria ser construída por esses jovens; constrói uma metáfora do trabalho. A utopia é retomada e a nova universidade parece ser aquela
construída pelo esforço das novas gerações — de costas para os totalitarismos
e focadas no futuro. Samú nos oferece um objeto sensível. Um objeto político.
Compartilha essa experiência estética, entrega à UFES e à cidade essa experiência. A obra parece ser a metáfora da transformação. Um índice da resistência
inteligente e silenciosa daqueles grandes artistas que cruzaram ativamente os
anos duros da história brasileira.
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a partir da roupa do jovem central que brota a silueta que sugere o grupo de
estudantes, de costas para a direita da obra e voltados para a extrema esquerda,
onde se coloca o nome da universidade e as imagens ligadas a computadores.
Uma crítica ao sistema político do período aparentemente se instalou.
Se os jovens promissores, inteligentes e com a frieza necessária para os serviços aeroespaciais se configuram em Gordon e Armstrong (um jogador de polo
e um brilhante estudante do MIT/USA), na metade esquerda os jovens se transfiguram na metáfora do trabalhador: pés descalços e fortes, pernas torneadas e
a calça ligeiramente curta, imagens que encontram sua analogia na estética social dos artistas com e para os quais Samú trabalhara em São Paulo. A oposição
entre esses dois tipos de jovens revela a potencialidade crítica da obra. Intenção
consciente? Talvez seja intuitivamente que a mente criadora evoque essas metáforas edificantes — provável fruto de memória familiar do artista, permeada
pela resistência à política soviética no Leste Europeu.
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Submitting conditions

A :Estúdio é uma revista internacional sobre Estudos Artísticos que desafia artistas e criadores
a produzirem textos sobre a obra dos seus colegas de profissão.
A Revista :Estúdio, Artistas Sobre Outras Obras é editada pela Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa e pelo seu Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes, Portugal, com periodicidade semestral (publica-se em julho e dezembro). Publica temas na área de
Estudos Artísticos com o objetivo de debater e disseminar os avanços e inovações nesta área
do conhecimento.
O conteúdo da revista dirige-se a investigadores e estudantes pós graduados especializados nas áreas artísticas. A :Estúdio toma, como línguas de trabalho, as de expressão ibérica
(português, castelhano, galego, catalão).
Os artigos submetidos deverão ser originais ou inéditos, e não deverão estar submetidos
para publicação em outra revista (ver declaração de originalidade).
A revista é publicada duas vezes por ano e tem um rigoroso sistema de arbitragem científica. Os originais serão submetidos a um processo editorial que se desenrola em duas fases.
Na primeira fase, fase de resumos, os resumos submetidos são objeto de uma avaliação preliminar por parte do Diretor e/ou Editor, que avalia a sua conformidade formal e temática. Uma
vez estabelecido que o resumo cumpre os requisitos temáticos, além dos requisitos formais
indicados abaixo, será enviado a três, ou mais, pares académicos, que integram o Conselho
Editorial internacional, e que determinam de forma anónima: a) aprovado b) não aprovado.
Na segunda fase, uma vez conseguida a aprovação preliminar, o autor do artigo deverá submeter, em tempo, a versão completa do artigo, observando o manual de estilo (‘meta-artigo’).
Esta versão será enviada a três pares académicos, que integram o conselho editorial internacional, e que determinam de forma anónima: a) aprovado b) aprovado mediante alterações
c) não aprovado.
Os procedimentos de seleção e revisão decorrem assim segundo o modelo de arbitragem duplamente cega por pares académicos (double blind peer review), onde se observa,
adicionalmente, em ambas as fases descritas, uma salvaguarda geográfica: os autores serão
avaliados somente por pares externos à sua afiliação.
A :Estúdio recebe submissões de artigos segundo os temas propostos em cada número, e
mediante algumas condições e requisitos:
1. Os autores dos artigos são artistas ou criadores graduados de qualquer área
artística, no máximo de dois autores por artigo.
2. O autor do artigo debruça-se sobre outra obra diferente da própria.
3. Uma vez aceite o resumo provisório, o artigo só será aceite definitivamente se

São fatores de preferência:
1. Incentivam-se artigos que tomam como objeto um criador oriundo de país de expressão linguística portuguesa ou espanhola.
2. Incentiva-se a revelação de autores menos conhecidos, mas de qualidade.
A revista :Estúdio promove a publicação de artigos que:
· Explorem o ponto de vista do artista sobre a arte;
· Introduzam e deem a conhecer autores de qualidade, menos conhecidos, originários do arco de países de expressão de línguas ibéricas;
· Apresentem perspetivas inovadoras sobre o campo artístico;
· Proponham novas sínteses, estabelecendo ligações pertinentes e criativas, entre
temas, autores, épocas e ideias.
Procedimentos para publicação
Primeira fase: envio de resumos provisórios
Para submeter um resumo preliminar do seu artigo à :Estúdio envie um e-mail para estudio@fba.ul.pt, com dois anexos distintos em formato Word, e assinalando o número da revista
em que pretende publicar, mas sem qualquer menção ao autor, direta ou deduzível (eliminá-la
também das propriedades do ficheiro). Não pode haver auto-citação na fase de submissão.
Ambos os anexos têm o mesmo título (uma palavra do título do artigo) com uma declinação em _a e em _b.
Por exemplo:
· o ficheiro palavra_preliminar_a.docx contém o título do artigo e os dados do autor.
· o ficheiro palavra_preliminar_b.docx contém título do artigo e um resumo com um
máximo de 2.000 caracteres ou 300 palavras, sem nome do autor. Poderá incluir
uma ou duas figuras, devidamente legendadas.
Estes procedimentos em ficheiros diferentes visam viabilizar a revisão científica
cega (blind peer review).

Segunda fase: envio de artigos após aprovação do resumo provisório
Cada artigo final tem um máximo 11.000 caracteres sem espaços, excluindo resumos e referências bibliográficas. O formato do artigo, com as margens, tipos de letra e regras de citação, deve seguir o ‘meta-artigo’ auto exemplificativo (meta-artigo em versão *.docx ou *.rtf ).
Este artigo é enviado em ficheiro contendo todo o artigo (com ou seu título), mas sem qualquer menção ao autor, direta ou deduzível (eliminá-la também das propriedades do ficheiro).
Não pode haver auto-citação na fase de submissão.
O ficheiro deve ter o mesmo nome do anteriormente enviado, acrescentando a expressão
‘completo’ (exemplo: palavra_completo_b).
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seguir o manual de estilo da revista :Estúdio e enviado dentro do prazo limite, e
for aprovado pelos pares académicos.
4. Para os números pares da :Estúdio (nº 10 em 2014, nº 12 em 2015…) cada participante pode submeter um só artigo.
5. Para os números ímpares da :Estúdio (nº 9 em 2014, nº 11 em 2015…) cada
participante pode submeter até dois artigos.
6. Os autores cumpriram com a declaração de originalidade e cedência de direitos,
e com a comparticipação nos custos de publicação.
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Custos de publicação
A publicação por artigo na :Estúdio pressupõe uma pequena comparticipação de cada autor nos custos associados. A cada autor são enviados dois exemplares da revista.
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Critérios de arbitragem
· Dentro do tema geral proposto para cada número, ‘Criadores Sobre outras Obras,’
versar sobre autores com origem nos países do arco de línguas de expressão ibérica;
· Nos números pares, versar sobre o tema específico proposto;
· Interesse, relevância e originalidade do texto;
· Adequação linguística;
· Correta referenciação de contributos e autores e formatação de acordo com o texto
de normas.
Normas de redação
Segundo o sistema autor, data: página. Ver o ‘meta-artigo’ nas páginas seguintes.
Cedência de direitos de autor
A revista :Estúdio requere aos autores que a cedência dos seus direitos de autor para que
os seus artigos sejam reproduzidos, publicados, editados, comunicados e transmitidos publicamente em qualquer forma ou meio, assim como a sua distribuição no número de exemplares
que se definirem e a sua comunicação pública, em cada uma das suas modalidades, incluindo
a sua disponibilização por meio eletrónico, ótico, ou qualquer outra tecnologia, para fins exclusivamente científicos e culturais e sem fins lucrativos. Assim a publicação só ocorre mediante
o envio da declaração correspondente, segundo o modelo abaixo:
Modelo de declaração de originalidade e cedência de direitos do trabalho escrito
Declaro que o trabalho intitulado:
que apresento à revista :Estúdio, não foi publicado previamente em nenhuma das suas versões, e comprometo-me a não submetê-lo a outra publicação enquanto está a ser apreciado
pela :Estúdio, nem posteriormente no caso da sua aceitação. Declaro que o artigo é original
e que os seus conteúdos são o resultado da minha contribuição intelectual. Todas as referências a materiais ou dados já publicados estão devidamente identificados e incluídos nas
referências bibliográficas e nas citações e, nos casos que os requeiram, conto com as devidas
autorizações de quem possui os direitos patrimoniais. Declaro que os materiais estão livres de
direitos de autor e faço-me responsável por qualquer litígio ou reclamação sobre direitos de
propriedade intelectual.
No caso de o artigo ser aprovado para publicação, autorizo de maneira ilimitada e no
tempo para que a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa inclua o referido artigo
na revista :Estúdio e o edite, distribua, exiba e o comunique no país e no estrangeiro, por meios
impressos, eletrónicos, CD, internet, ou em repositórios digitais de artigos.
Nome
Assinatura

manual de estilo da :Estúdio – meta-artigo
:Estúdio, style guide – meta-paper
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Meta-artigo auto exemplificativo

[Título deste artigo, Times 14, negrito]
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Artigo completo submetido a [dia] de [mês] de [ano]

Resumo: Este meta-artigo exemplifica o estilo a ser usado nos artigos
enviados à revista :Estúdio. O resumo deve apresentar uma perspetiva
concisa do tema, da abordagem e das conclusões. Também não deve exceder 5 linhas.
Palavras-chave: meta-artigo, conferência, normas de citação.
[Itálico 11, alinhamento ajustado, máx. de 5 palavras chave]

Title: Meta-paper
Abstract: This meta-paper describes the style to be used in articles for the
:Estúdio journal. The abstract should be a concise statement of the subject, approach and conclusions. Abstracts should not have more than five
lines and must be in the first page of the paper.
Keywords: meta-paper, conference, referencing.

Introdução

[ou outro título; para todos os títulos: Times 12, negrito]

De modo a conseguir-se reunir, na revista :Estúdio, um conjunto consistente de artigos com a qualidade desejada, e também
para facilitar o tratamento na preparação das edições, solicita-se aos
autores que seja seguida a formatação do artigo tal como este documento foi composto. O modo mais fácil de o fazer é aproveitar este
mesmo ficheiro e substituir o seu conteúdo. Nesta secção de introdução apresenta-se o tema e o propósito do artigo em termos claros
e sucintos. No que respeita ao tema, ele compreenderá, segundo a
proposta da :Estúdio, a visita à(s) obra(s) de um criador – e é este o
local para uma apresentação muito breve dos dados pessoais desse
criador, tais como datas e locais (nascimento, graduação) e um ou
dois pontos relevantes da atividade profissional. Não se trata de uma
biografia, apenas uma curta apresentação de enquadramento redigida com muita brevidade.
Nesta secção pode também enunciar-se a estrutura ou a metodologia de abordagem que se vai seguir no desenvolvimento.
[Todo o texto do artigo, exceto o início, os blocos citados, as legendas e a bibliografia: Times
12, alinhamento ajustado, parágrafo com recuo de 1 cm, espaçamento 1,5, sem notas de rodapé]
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1. Modelo da página

A página é formatada com margens de 3 cm em cima e à
esquerda, de 2 cm à direita e em baixo. Utiliza-se a fonte “Times
New Roman” do Word para Windows (apenas “Times” se estiver
a converter do Mac, não usar a “Times New Roman” do Mac). O
espaçamento normal é de 1,5 exceto na zona dos resumos, ao início, e na zona das referências bibliográficas. Todos os parágrafos
têm espaçamento zero, antes e depois. Não se usam bullets ou bolas
automáticas ou outro tipo de auto-texto exceto na numeração das
páginas (à direita em baixo). Também não se usam cabeçalhos ou
rodapés. As aspas, do tipo vertical, terminam após os sinais de pontuação, como por exemplo “exemplo de fecho de aspas duplas,” ou
‘fecho de aspas.’
Para que o processo de peer review seja do tipo double-blind,
eliminar deste ficheiro qualquer referência ao autor, inclusive das
propriedades do ficheiro. Não fazer auto referências.

2. Citações

Observam-se como normas de citação as do sistema ‘autor,
data,’ ou ‘Harvard,’ sem o uso de notas de rodapé. Recordam-se alguns tipos de citações:
– Citação curta, incluída no correr do texto (com aspas verticais simples, se for muito curta, duplas se for maior que
três ou quatro palavras);
– Citação longa, em bloco destacado.
– Citação conceptual (não há importação de texto ipsis verbis,
e pode referir-se ao texto exterior de modo localizado
ou em termos gerais).
Como exemplo da citação curta (menos de duas linhas) recorda-se que ‘quanto mais se restringe o campo, melhor se trabalha e
com maior segurança’ (Eco, 2004: 39).
Como exemplo da citação longa, em bloco destacado, apontam-se os perigos de uma abordagem menos focada, referidos a propósito da escolha de um tema de tese:
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[este é o título do primeiro capítulo do corpo do artigo; caso existam subcapítulos deverão ser numerados, por exemplo 1.1 ou 1.1.1 sem ponto no final da sua sequência]
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Se ele [o autor] se interessa por literatura, o seu primeiro impulso é fazer
uma tese do género A Literatura Hoje, tendo de restringir o tema, quererá
escolher A literatura italiana desde o pós-guerra até aos anos 60. Estas
teses são perigosíssimas (Eco, 2004: 35).
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[Itálico, Times 11, um espaço, alinhamento ajustado (ou ‘justificado,’ referência ‘autor, data’
no final fora da zona itálico]

Como exemplo da citação conceptual localizada exemplifica-se apontando que a escolha do assunto de um trabalho académico
tem algumas regras recomendáveis (Eco, 2004: 33).
Como exemplo de uma citação conceptual geral aponta-se a
metodologia global quanto à redação de trabalhos académicos (Eco,
2004). Os textos dos artigos não devem conter anotações nos rodapés.

Figura 1. Fotografia de Tomas Castelazo, Detalle de la puerta de la
celda 18 de la vieja cárcel de León, Guanajuato, Mexico (2009).
[Times 10, centrado, parágrafo sem avanço; imagem sempre
com a referência autor, data; altura da imagem: c. 7cm]

As Figuras também podem apresentar-se agrupadas (Figuras
2 e 3) com a ‘moldagem do texto’ na opção ‘em linha com o texto,’
controlando-se o seu local e separações (tecla ‘enter’ e ‘espaço’), e
também a centragem com o anular do avanço de parágrafos.
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No texto do artigo, os extra-textos podem ser apenas de dois
tipos: Figuras ou Quadros.
Na categoria Figura inclui-se todo o tipo de imagem, desenho,
fotografia, gráfico, e é legendada por baixo. Apresentam-se aqui algumas Figuras a título meramente ilustrativo quanto à apresentação,
legendagem e citação/referência. A Figura tem sempre a ‘âncora’ no
correr do texto, como se faz nesta mesma frase (Figura 1).
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3. Figuras ou Quadros
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Figura 2. A estátua de Agassiz frente ao edifício de zoologia da Universidade de
Stanford, Palo Alto, Califórnia, após o terramoto de 1906 (Mendenhall, 1906).
Figura 3. Efeitos do teste ‘stokes’ sobre o dirigível ‘Blimp’ colocado em voo a 8
km do cogumelo atómico, em 7 de Agosto de 1957 (United States Department of
Energy, 1957).
[Times 10, parágrafo sem avanço. Imagens sempre com a referência autor, data; altura das
imagens: c. 7cm; separação entre imagens: um espaço de teclado]

Na categoria ‘Quadro’ estão as tabelas que, ao invés, são legendadas por cima. Também têm sempre a sua âncora no texto, como
se faz nesta mesma frase (Quadro 1). A numeração das Figuras é
seguida e independente da numeração dos Quadros, também seguida.

Quadro 1. Exemplo de um Quadro.
1

2

3

7

8

9

4

5

6

Figura 4. Instalação O carro/A grade/O ar, de Raul Mourão,
no Panorama da Arte Brasileira, 2001, no Museu de Arte Moderna
de São Paulo (Fraipont, 2001).

A Figura também pode reproduzir uma obra bidimensional
(Figura 5).

Figura 5. Josefa de Óbidos (c. 1660), O cordeiro pascal.
Óleo sobre tela, 88x116cm. Museu de Évora, Portugal.
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A Figura pode reproduzir, por exemplo, uma obra de arte com
autor e fotógrafo conhecidos (Figura 4).
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O autor do artigo é o responsável pela autorização da reprodução da obra (notar que só os autores da CE que faleceram há mais
de 70 anos têm a reprodução do seu trabalho bidimensional em domínio público).
Cita-se agora, como exemplo suplementar, o conhecido espremedor de citrinos de forma aracnóide (Starck, 1990). Se se pretender apresentar uma imagem do objeto, como se mostra na Figura
6, não esquecer a distinção entre o autor do objeto, já convenientemente citado na frase anterior, e o autor e origem da fotografia, que
também segue na legenda.

Figura 6. O espremedor de citrinos de Philippe Starck
(1990). Foto de Morberg (2009).

Figura 7. Apostolado na ombreira do portal da Sé
de Évora, Portugal. Fonte: própria.

Caso o autor sinta dificuldade em manipular as imagens inseridas no texto pode optar por apresentá-las no final, após o capítulo
‘Referências,’ de modo sequente, uma por página, e com a respetiva
legenda. Todas as Figuras e Quadros têm de ser referidas no correr
do texto, com a respetiva ‘âncora.’
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Notar que no exemplo do espremedor de citrinos, tanto o objeto como a sua foto têm citação e referência separadas (veja-se como
constam no capítulo ‘Referências’ deste meta-artigo). O mesmo sucedera, aliás, no exemplo da instalação da Figura 4.
Se o autor do artigo é o autor da fotografia ou de outro qualquer
gráfico assinala o facto como se exemplifica na Figura 7.
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4. Sobre as referências

O capítulo ‘Referências’ apresenta as fontes citadas, e apenas
essas. Cada vez mais as listas bibliográficas tendem a incluir referências a materiais não papel, como vídeos, DVD, CD, ou sítios na
Internet (páginas, bases de dados, ficheiros ‘*.pdf,’ monografias ou
periódicos em linha, fotos, filmes). O capítulo ‘Referências’ é único
e não é dividido em subcapítulos.

Conclusão

A Conclusão, a exemplo da Introdução e das Referências, não é
uma secção numerada e apresenta uma síntese que resume e torna mais
claro o corpo e argumento do artigo, apresentando os pontos de vista
com concisão. Pode terminar com propostas de investigação futura.

Castelazo, Tomas (2009) Detalle de la puerta de la celda 18 de la vieja
cárcel de León, Guanajuato, México. [Consult. 2009-05-26]
Fotografia. Disponível em <URL: http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Cell_door_detail.jpg>
Eco, Umberto (2007) Como se Faz uma Tese em Ciências Humanas.
Lisboa: Presença. ISBN: 978-972-23-1351-3
Fraipont, Edouard sobre obra de Raul Mourão (2001) A instalação “O
carro/A grade/O ar,” exposta no Panorama da Arte Brasileira,
2001, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. [Consult.
2009-05-26] Fotografia. Disponível em <URL: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:CarrosGradeAr.jpg>
Mendenhall, WC (1906) The Agassiz statue, Stanford University,
California: April 1906 [Consult. 2009-05-26] Fotografia.
Disponível em <URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Agassiz_statue_Mwc00715.jpg >
Morberg, Niklas (2009) Juicy Salif. [Consult. 2009-05-26] Fotografia.
Disponível em <URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Juicy_Salif_-_78365.jpg>
Óbidos, Josefa de (c. 1660) O cordeiro pascal. [Consult. 2009-05-26]
Reprodução de pintura. Disponível em <URL: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Josefa_cordeiro-pascal.jpg>
Starck, Philippe (1990) Juicy salif. [Objecto] Crusinallo: Alessi.
1 espremedor de citrinos: alumínio fundido.
United States Department of Energy (1957) PLUMBBOB/STOKES/
dirigible - Nevada test Site. [Consult. 2009-05-26] Fotografia.
Disponível em <URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:NTS_Barrage_Balloon.jpg>
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Referências [Este título: Times 12, negrito; toda lista seguinte: Times 11,
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Chamada de trabalhos:
nº temático da :Estúdio
(julho–dezembro'14):
"Deus"
Call for articles:
next thematic issue of :Estúdio
Incentivam-se artigos sobre um artista ou criador que, na sua obra, tenha abordado um
tema de religião. Dá-se a maior preferência a
artigos sobre autores oriundos dos países de
expressão nas línguas ibéricas.  
Datas importantes
Data limite de envio de resumos:
13 de julho 2014
Notificação de pré-aceitação do resumo:
30 de julho 2014
Data limite de envio de artigo completo:
7 de setembro 2014
Notificação de conformidade ou recusa:
23 de setembro 2014
Publicação da :Estúdio 10: dezembro 2014  

Para submeter um resumo preliminar do seu artigo à :Estúdio deverá seguir as indicações que
poderão ser consultadas no capítulo anterior.
Mais informações em:
estudio.fba.ul.pt
Custos de publicação:
A publicação de um artigo na :Estúdio pressupõe uma comparticipação de cada autor nos
custos associados, no valor de 60€ se liquidado
em tempo, até 10 de outubro, subindo depois
dessa data.  

Contacto: estudio@fba.ul.pt

Call for articles:
6th CSO’2015 in Lisbon

VI Congresso Internacional CSO’2015 — “Criadores Sobre outras Obras”
26 março a 1 abril 2015, Lisboa, Portugal. www.cso.fba.ul.pt
1. Desafio aos criadores e artistas nas diversas áreas
Incentivam-se comunicações ao congresso sobre a obra de um artista ou criador. O autor
do artigo deverá ser ele também um artista ou criador graduado, exprimindo-se numa das
línguas ibéricas.
Tema geral / Temática:
Os artistas conhecem, admiram e comentam a obra de outros artistas — seus colegas de
trabalho, próximos ou distantes. Existem entre eles afinidades que se desejam dar a ver.
Foco / Enfoque:
O congresso centra-se na abordagem que o artista faz à produção de um outro
criador, seu colega de profissão.
Esta abordagem é enquadrada na forma de comunicação ao congresso. Encorajam-se as referências menos conhecidas ou as leituras menos ‘óbvias.’
É desejável a delimitação: aspetos específicos conceptuais ou técnicos, restrição a
alguma (s) da(s) obra(s) dentro do vasto corpus de um artista ou criador.
Não se pretendem panoramas globais ou meramente biográficos / historiográficos
sobre a obra de um autor.

2. Línguas de trabalho
Oral: Português; Castelhano.
			Escrito: Português; Castelhano; Galego; Catalão.
Data limite de envio de resumos: 20 dezembro 2014.
3. Datas importantes
			Notificação de pré-aceitação ou recusa do resumo: 2 janeiro 2015.
			
Data limite de envio da comunicação completa: 13 janeiro 2015.
			

Notificação de conformidade ou recusa: 24 janeiro 2015.
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Chamada de trabalhos:
VI Congresso CSO’2015
em Lisboa

274

As comunicações mais categorizadas pela Comissão Científica são publicadas em periódicos académicos como o número 11 da Revista :Estúdio, os números 5 e 6 da revista Gama, os
números 5 e 6 da revista Croma, lançadas em simultâneo com o Congresso CSO’2015. Todas
as comunicações são publicadas nas Atas online do VI Congresso (dotada de ISBN).
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4. Condições para publicação
· Os autores dos artigos são artistas ou criadores graduados, no máximo de dois
por artigo.
· O autor do artigo debruça-se sobre outra obra diferente da própria.
· Incentivam-se artigos que tomam como objeto um criador oriundo de país de idioma português ou espanhol.
· Incentiva-se a revelação de autores menos conhecidos.
· Uma vez aceite o resumo provisório, o artigo só será aceite definitivamente se
seguir o manual de estilo publicado no sítio internet do Congresso e tiver o parecer
favorável da Comissão Científica.
· Cada participante pode submeter até dois artigos.
5. Submissões
Primeira fase, RESUMOS: envio de resumos provisórios. Cada comunicação é apresentada através de um resumo de uma ou duas páginas (máx. 2.000 carateres) que inclua
uma ou duas ilustrações. Instruções detalhadas em www.cso.fba.ul.pt
Segunda fase, TEXTO FINAL: envio de artigos após aprovação do resumo provisório.
Cada comunicação final tem cinco páginas (máx. 11.000 caracteres c/ espaços referentes
ao corpo do texto sem contar com resumos e bibliografia). O formato do artigo, com as margens, tipos de letra e regras de citação, está disponível no meta-artigo auto exemplificativo,
disponível no site do congresso e em capítulo dedicado nas revistas :Estúdio, Gama e Croma.
6. Apreciação por ‘double blind review’ ou ‘arbitragem cega.’
Cada artigo recebido pelo secretariado é reenviado, sem referência ao autor, a dois, ou
mais, dos membros da Comissão Científica, garantindo-se no processo o anonimato de ambas
as partes — isto é, nem os revisores científicos conhecem a identidade dos autores dos textos,
nem os autores conhecem a identidade do seu revisor (double-blind). No procedimento privilegia-se também a distância geográfica entre origem de autores e a dos revisores científicos.
Critérios de arbitragem:
· Dentro do tema proposto para o Congresso, “Criadores Sobre outras Obras,”
versar preferencialmente sobre autores com origem nos países do arco de línguas
de expressão ibérica, ou autores menos conhecidos;
· Interesse, relevância e originalidade do texto;
· Adequação linguística;
· Correta referenciação de contributos e autores e formatação de acordo com o texto de normas.
7. Custos
O valor da inscrição irá cobrir os custos de publicação, os materiais de apoio distribuídos
e os snacks/cafés de intervalo, bem como outros custos de organização. Despesas de almoços, jantares e dormidas não incluídas.

Conferencistas, inscrição cedo: até 16 fevereiro 2015
Conferencistas, inscrição tarde: até 23 fevereiro 2015
No material de apoio incluem-se exemplares das revistas :Estúdio, Gama e Croma, além
da produção online das Atas do Congresso.

Contactos
		

CIEBA: Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes
FBAUL: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

		
		
		

Largo da Academia Nacional de Belas-Artes
1249-058 Lisboa, Portugal
congressocso@gmail.com | www.cso.fba.ul.pt
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Como autor de UMA comunicação: 120 euro (cedo), 160 euro (tarde).
Como autor de DUAS comunicações: 240 euro (cedo), 340 euro (tarde).
Como participante espectador: 55 euro (cedo), 75 euro (tarde).
Condições especiais para alunos e docentes da FBAUL.
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A participação pressupõe uma comparticipação de cada congressista ou autor nos custos
associados. Estudantes dos cursos de mestrado e doutoramento da FBAUL estão isentos.

:Estúdio, um local de criadores
:Estúdio, a place of creators
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Editing committee & academic peers
— biographic notes

Almudena Fernández Fariña (Espanha). Almudena Fernández Fariña é Doutora
em Belas Artes pela Universidade de Vigo, e docente na Facultade de Belas Artes.
Formación académica na Facultade de Belas Artes de Pontevedra (1990/1995),
School of Art and Design, Limerick, Irlanda, (1994), Ecole de Beaux Arts, Le Mans,
França (1996/97) e Facultade de Belas Artes da Universidade de Salamanca
(1997/1998). Actividade artística através de exposições individuais e coletivas,
com participação em numerosos certames, bienais e feiras de arte nacionais e
internacionais. Exposições individuais realizadas na Galería SCQ (Santiago de
Compostela, 1998 e 2002), Galería Astarté (Madrid, 2005), Espaço T (Porto,
2010) ou a intervención realizada no MARCO (Museo de Arte Contemporánea de
Vigo, 2010/2011) entre outras. Representada no Museo de Arte Contemporánea
de Madrid, Museo de Pontevedra, Consello de Contas de Galicia, Fundación Caixa
Madrid, Deputación de A Coruña. Alguns prémios e bolsas, como o Prémio de
Pintura Francisco de Goya (Villa de Madrid) 1996, o Premio L’OREAL (2000) ou a
Bolsa da Fundação POLLOCK-KRASNER (Nova York 2001/2002). En 2011 publica
“Lo que la pintura no es” (Premio Extraordinario de tese 2008/2009 da Universidade de Vigo e Premio à investigação da Deputación Provincial de Pontevedra,
2009). Almudena Fernández Fariña (Espanha). Desde 2012 membro da Sección
de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello de Cultura Galega.
Álvaro Barbosa (Portugal / Angola, 1970). Professor Associado e Dean da
Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José (USJ), em Macau,
China. Exerceu a função de diretor do Departamento de Som e Imagem da Escola
das Artes da Universidade Católica Português (UCP- Porto) até setembro de 2012,
foi co- fundador em 2004, do Centro de Investigação para a Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR), fundou 2009, a Creative Business Incubator ARTSpin e em
2011 o Centro de Criatividade digital (CCD). Durante este período de tempo,
introduziu na UCP-Porto vários currículos inovadores, tais como o Programa de
Doutoramento em Ciência e Tecnologia das Artes, o Programa de Mestrado em
Gestão de Indústrias Criativas e as Pós-Graduações em Fotografia e Design Digital. Licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade
de Aveiro em 1995, Doutorado no ano 2006 em Ciências da Computação e Comunicação Digital pela Universidade Pompeu Fabra — Barcelona, concluiu em
2011 um Pós-Doutoramento na Universidade de Stanford nos Estados Unidos. A
sua atividade enquadra-se no âmbito das Tecnologias das Artes, Criação Musical,
Arte Interativa e Animação 3D, sendo a sua área central de especialização Científica e Artística a Performance Musical Colaborativa em Rede. O seu trabalho
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como Investigador e Artista Experimental, tem sido extensivamente divulgado
e publicado ao nível internacional (mais informações em www.abarbosa.org).
António Delgado (Portugal). Doutor em Belas Artes (escultura) Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Pais Basco (Espanha). Diploma de Estudos Avançados (Escultura). Universidade do País Basco. Pós graduação em Sociologia
do Sagrado, Universidade Nova de Lisboa. Licenciado em Escultura, Faculdade
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Foi diretor do mestrado em ensino
de Artes Visuais na Universidade da Beira Interior, Covilhã. Lecionou cursos em
várias universidades em Espanha e cursos de Doutoramento em Belas Artes na
Universidade do Pais Basco. Como artista plástico, participou em inúmeras exposições, entre colectivas e individuais, em Portugal e no estrangeiro e foi premiado
em vários certames. Prémio Extraordinário de Doutoramento em Humanidades,
em Espanha. Organizador de congressos sobre Arte e Estética em Portugal e
estrangeiro. Membro de comités científicos de congressos internacionais. Da sua
produção teórica destacam-se, os titulos “Estetica de la muerte em Portugal” e
“Glossário ilustrado de la muerte”, ambos publicados em Espanha. Atualmente é
professor coordenador na Escola de Arte e Design das Caldas da Rainha do IPL,
onde coordena a licenciatura e o mestrado de Artes Plásticas.
Aparecido José Cirillo (Brasil). É pesquisador vinculado ao LEENA-UFES, Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes da Universidade Federal de Espírito
Santo (UFES) (grupo de pesquisa em Processo de Criação). Professor Permanente
do Programa de Mestrado em Artes da UFES e artista plástico. Possui graduação
em Artes pela Universidade Federal de Uberlândia (1990), mestrado em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (1999) e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004).
Atualmente é Professor Associado da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem
experiência na área de Artes, Artes Visuais e Teorias e História da Arte, atuando
nos seguintes temas: artes e processos contemporâneos, arte pública e teoria do
processo de criação. É editor da Revista Farol (ISSN 1517-7858) e membro do
conselho científico da Revista Manuscrítica (ISSN 1415-4498). Foi diretor do
Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo de maio de 2005
a janeiro de 2008, foi Presidente da Associação de Pesquisadores em Crítica
Genética (2008-2011). Atualmente é Pró-reitor de Extensão da UFES.
Artur Ramos (Portugal). Nasceu em Aveiro em 1966. Licenciou-se em Pintura
na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2001 obteve o
grau de Mestre em Estética e filosofia da Arte pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Em 2007 doutorou-se em Desenho pela Faculdade de
Belas-Artes da mesma Universidade, onde exerce funções de docente desde
1995. Tem mantido uma constante investigação em torno do Retrato e do Auto-retrato, temas abordados nas suas teses de mestrado, O Auto-retrato ou a Reversibilidade do Rosto, e de doutoramento, Retrato: o Desenho da Presença. O
corpo humano e a sua representação gráfica tem sido alvo da sua investigação
mais recente. O seu trabalho estende-se também ao domínio da investigação
arqueológica e em particular ao nível do desenho de reconstituição.
Carlos Tejo (Espanha). Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de
Valencia. Profesor Titular de la Universidad de Vigo. Su línea de investigación se
bifurca en dos intereses fundamentales: análisis de la performance y estudio de
proyectos fotográficos que funcionen como documento de un proceso performativo o como herramienta de la práctica artística que tenga el cuerpo como centro de
interés. A su vez, esta orientación en la investigación se ubica en contextos periféricos que desarrollan temáticas relacionadas con aspectos identitarios, de género
y transculturales. Bajo este corpus de intereses, ha publicado artículos e impartido
conferencias y seminarios en los campos de la performance y la fotografía, fundamentalmente. Es autor del libro: “El cuerpo habitado: fotografía cubana para un

Cleomar Rocha (Brasil). Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas
(UFBA), Mestre em Arte e Tecnologia da Imagem (UnB). Professor do Programa de
Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Coordenador do Media Lab UFG. Artista-pesquisador.
Atua nas áreas de arte, design, produtos e processos inovadores, com foco em
mídias interativas, incluindo games, interfaces e sistemas computacionais. É supervisor de pós-doutorado na Universidade Federal de Goiás e na Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Estudos de pós-doutoramentos em Estudos Culturais
(UFRJ), e em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (PUC-SP).
Francisco Paiva (Portugal). Francisco Tiago Antunes Paiva, Professor Auxiliar
da Universidade da Beira Interior, onde dirige o 1º Ciclo de estudos em Design
Multimédia. Doutor em Belas Artes, especialidade de Desenho, pela Faculdade
de Belas Artes da Universidade do País Basco, licenciado em Arquitectura pela
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e licenciado
em Design pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Foi investigador-visitante na Universidade de Bordéus — 3. É Investigador integrado do
LabCom na linha de Cinema e Multimédia. O seu interesse principal de investigação centra-se nos processos espacio-temporais. Autor de diversos artigos
sobre arte, design, arquitectura e património e dos livros O Que Representa o
Desenho? Conceito, objectos e fins do desenho moderno (2005) e Auditórios:
Tipo e Morfologia (2011). Coordenador Científico da DESIGNA — Conferência Internacional de Investigação em Design (www.designa.ubi.pt).
Heitor Alvelos (Portugal). Doutorado em Design pelo Royal College of Art
(2003) e Mestre em Comunicação Visual pela School of the Art Institute of Chicago (1992). Professor de Design e Novos Media na Universidade do Porto, tem
contribuído para a implementação estratégica da Disciplina de Investigação em
Design no contexto português, quer como membro do Conselho Científico da
Fundação para a Ciência e Tecnologia, quer como Director, pela U.Porto, do
ID+, Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura. Desenvolve I&D no âmbito do Programa UTAustin-Portugal para os Media Digitais desde 2006, sendo
atualmente o seu Director Nacional para Outreach. Ainda no âmbito do Programa UTAustin-Portugal, dirige o FuturePlaces, medialab para a cidadania, desde
2008. É membro de diversos Conselhos internacionais, incluindo o Executive Board da European Academy of Design e o Advisory Board for Digital Communities
do Ars Electronica, e o Conselho Consultivo do programa Manobras no Porto.
Desde 2000, desenvolve trabalho sonoro, cenográfico e de design com diversas
editoras: Ash International, Touch, Cronica Electronica e Tapeworm. Comissaria
desde 2002 o laboratório de crítica cultural Autodigest, canta na Stopestra desde
2011 e co-dirige a editora de música aleatória 3-33.me. Áreas de investigação
incluem media participativos, cidadania criativa e criminologia cultural.
João Paulo Queiroz (Portugal). Curso Superior de Pintura pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Mestre em Comunicação, Cultura, e Tecnologias de
Informação pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). Doutor em Belas-Artes pela Universidade de Lisboa. É professor na Faculdade de Belas-Artes desta Universidade (FBAUL), responsável pelo doutoramento
na área de especialidade em Arte Multimédia e leciona nos diversos cursos de
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fin de milenio”. En el apartado de la gestión cultural y el comisariado destaca su
trabajo como director de las jornadas de performance “Chámalle X” (http://webs.
uvigo.es/chamalle/). Dentro de su trayectoria como artista ha llevado a cabo
proyectos en: Colegio de España en París; Universidad de Washington, Seattle;
Akademia Stuck Pieknych, Varsovia; Instituto Superior de Arte (ISA), La Habana;
Centro Cultural de España, San José de Costa Rica; Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), Santiago de Compostela; Museum Abteiberg, Mönchengladbach, Alemania; ACU, Sídney o University of the Arts, Helsinki, entre otros.
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Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. Professor nos cursos de doutoramento
em Ensino da Universidade do Porto e de doutoramento em Artes da Universidade de Sevilha. Co autor dos programas de Desenho A e B (10º ao 12º anos) do
Ensino Secundário. Dirigiu formação de formadores e outras ações de formação
em educação artística creditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. Livro Cativar pela imagem, 5 textos sobre Comunicação Visual
FBAUL, 2002. Investigador integrado no Centro de Estudos e Investigação em
Belas-Artes (CIEBA), ativo nas áreas de Teoria da Imagem e de Educação Artística. Coordenador do Congresso Internacional CSO (2010, 2011, 2012, 2013)
e diretor das revistas académicas :Estúdio, ISSN 1647-6158, Gama ISSN 21828539, e Croma ISSN 2182-8547. Coordenador do Congresso Matéria-Prima,
Práticas das Artes Visuais no Ensino Básico e Secundário (2012, 2013). Dirige
a Revista Matéria-Prima, ISSN 2182-9756. Membro de diversas comissões e
painéis científicos, de avaliação, e conselhos editoriais. Subdiretor da FBAUL.
Diversas exposições individuais de pintura. Prémio de Pintura Gustavo Cordeiro
Ramos pela Academia Nacional de Belas-Artes em 2004.
J. Paulo Serra (Portugal). J. Paulo Serra é Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa e Mestre, Doutor e Agregado em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior. Nesta Universidade, é Professor
Associado no Departamento de Comunicação e Artes e investigador no Laboratório de Comunicação e Conteúdos On-line (LABCOM), integrando o Grupo de
Investigação sobre Informação e Persuasão. Desempenha, atualmente, os cargos
de Presidente da Faculdade de Artes e Letras e de Diretor do Doutoramento em
Ciências da Comunicação. É autor dos livros A Informação como Utopia (1998),
Informação e Sentido: O Estatuto Epistemológico da Informação (2003) e Manual
de Teoria da Comunicação (2008), co autor do livro Informação e Persuasão na
Web. Relatório de um Projecto (2009) e co organizador das obras Jornalismo
Online (2003), Mundo Online da Vida e Cidadania (2003), Da comunicação
da Fé à fé na Comunicação (2005), Ciências da Comunicação em Congresso
na Covilhã (Actas, 2005), Retórica e Mediatização: Da Escrita à Internet (2008),
Pragmática: Comunicação Publicitária e Marketing (2011) e Filosofias da Comunicação (2011). Tem ainda vários capítulos de livros e artigos publicados em
obras coletivas e revistas. A sua investigação tem incidido, prioritariamente, nos
processos de informação e persuasão relativos à comunicação mediática, com
especial ênfase na que se refere à Internet.
Joaquín Escuder (Espanha). Licenciado en Pintura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (1979/1984). Doctorado en Bellas Artes por la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (2001). Ha sido
profesor en las siguientes universidades: Internacional de Catalunya y Murcia. En la
actualidad lo es de la de Zaragoza. Ha sido becario, entre otras, de las siguientes
instituciones: Generalitat de Catalunya, Casa de Velázquez, Grupo Endesa y
Real Academia de España en Roma. Trabaja en cuestiones relacionadas con la
visualidad y la representación en la pintura. Ha expuesto individualmente en las
siguientes ciudades españolas: Madrid, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca,
Castellón y Cádiz. Ha participado en numerosas muestras colectivas, destacando
en el exterior las realizadas en Utrecht, Venecia, París y Tokio. Su obra se encuentra representada en colecciones de instituciones públicas y privadas de España.
Josu Rekalde (Espanha, Amorebieta — País Vasco, 1959) compagina la creación artística con la de profesor catedrático en la Facultad de Bellas Artes de
La universidad del País Vasco. Su campo de trabajo es multidisciplinar aunque su
faceta más conocida es la relacionada con el video y las nuevas tecnologías. Los
temas que trabaja se desplazan desde el intimismo a la relación social, desde el Yo
al Otro, desde lo metalingüístico a lo narrativo. Ha publicado numerosos artículos
y libros entre los que destacamos: The Technological “Interface” in Contemporary
Art en Innovation: Economic, Social and Cultural Aspects. University of Nevada,

Juan Carlos Meana (Espanha). Doctor em Bellas Artes pela Universidad do
País Basco. Estudos na ENSBA, Paris. Desde 1993 é professor do Departamento de Pintura da Universidade de Vigo. Numerosas exposições individuais e
coletivas, com vários premios e reconhecimentos. Publicou vários escritos e artigos em catálogos e revistas onde trabalha o tema da identidade. A negação da
imagem no espelho a partir do mito de Narciso é uma das suas constantes no el
trabalho artístico e reflexivo. Também desenvolve diversos trabalhos de gestão
relacionados con a docência na Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad de Vigo) onde desempenha o cargo de decano (diretor), na actualidade.
Luís Jorge Gonçalves (Portugal, 1962). Luís Jorge Gonçalves (Portugal, 1962)
é doutorado pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, em Ciências da Arte e do Património, com a tese Escultura Romana em Portugal: uma arte
no quotidiano. A docência na Faculdade de Belas-Artes é entre a História da Arte
(Pré-História e Antiguidade), a Museologia e a Arqueologia e Património, nas
licenciaturas, nos mestrados de Museologia e Museografia e de Património Público, Arte e Museologia e no curso de doutoramento. Tem desenvolvido a sua investigação nos domínios da Arte Pré-Histórica, da Escultura Romana e da Arqueologia Pública e da Paisagem. Desenvolve ainda projetos no domínio da ilustração
reconstitutiva do património, da função da imagem no mundo antigo e dos interfaces plásticos entre arte pré-histórica e antiga e arte contemporânea. É responsável
por exposições monográficas sobre monumentos de vilas e cidades portuguesas.
Margarida Prieto (Portugal). Nasceu em Torres Vedras em 1976. Vive e trabalha em Lisboa. O seu percurso académico foi desenvolvido integralmente na
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2008 obteve o grau de
Mestre com a dissertação «O Livro-Pintura» e, em 2013, o grau de Doutora em Pintura com a dissertação intitulada «A Pintura que retém a Palavra». Bolseira I&D da
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) entre 2008 e 2012. É Investigadora
no Centro de Investigação em Belas-Artes (CIEBA-FBA/UL), membro colaborador
do Centro de Estudos em Comunicação e Linguagens (CECL-FCSH/UNL) e do
Centro de Investigação em Comunicação Aplicada, Cultura e Novas Tecnologias
(CICANT-ULHT). É Directora da Licenciatura em Artes Plásticas da Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Sob o pseudónimo Ema M tem realizado exposições individuais e colectivas, em território nacional e internacional, no
campo da Pintura, e desenvolvido trabalhos na área da ilustração infantil. Escreve
regularmente artigos científicos sobre a produção dos artistas que admira.
Maria do Carmo Veneroso (Brasil). Maria do Carmo Freitas (nome artístico).
Artista pesquisadora e Professora Titular da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). Doutora em Estudos Literários pela Faculdade de
Letras da UFMG (2000) e Mestre (Master of Fine Arts — MFA) pelo Pratt Institute,
New York, EUA (1984). Bacharel em Belas Artes pela Escola de Belas Artes da
UFMG (1978). Pós-doutorado na Indiana University — Bloomington, EUA (2009).
Trabalha sobre as relações entre as artes, focalizando o campo ampliado da
gravura e do livro de artista e suas interseções e contrapontos com a escrita e a
imagem no contexto da arte contemporânea. Divide as suas atividades artísticas
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(2011). En los márgenes del arte cibernético en Lo tecnológico en el arte.. Ed.
Virus. Barcelona. (1997). Bideo-Artea Euskal Herrian. Editorial Kriselu. Donostia.
(1988). El vídeo, un soporte temporal para el arte Editorial UPV/EHU.( 1992). Su
trabajo artístico ha sido expuesto y difundido en numerosos lugares entre los que
podemos citar el Museo de Bellas Artes de Bilbao (1995), el Museo de Girona
(1997), Espace des Arts de Tolouse (1998), Mappin Gallery de Sheffield (1998), el
Espace d´Art Contemporani de Castelló (2000), Kornhaus Forun de Berna (2005),
Göete Institute de Roma (2004), Espacio menos1 de Madrid (2006), Na Solyanke
Art Gallery de Moscu (2011) y como director artístico de la Opera de Cámara
Kaiser Von Atlantis de Victor Ullman (Bilbao y Vitoria-Gasteiz 2008).
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com a prática do ensino, da pesquisa, da publicação e da administração universitária. Coordena o grupo de pesquisa (CNPq) Caligrafias e Escrituras: Diálogo
e Intertexto no Processo escritural nas Artes. É membro do corpo permanente do
Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG que
ajudou a fundar, desde 2001. Coordenou a implantação do primeiro Doutorado
em Artes do Estado de Minas Gerais e quinto do Brasil, na Escola de Belas Artes
da Universidade Federal de Minas Gerais (2006). Foi professora da Indiana
University, Bloomington, EUA em 2009, e coordena intercâmbio de cooperação
com essa universidade. Tem obras na coleção da Fine Arts Library, da Indiana
University, Bloomington, EUA, do Museu de Arte da Pampulha e em acervos
particulares. Tem exposto sua produção artística no Brasil e no exterior. Publica
livros e artigos sobre suas pesquisas, em jornais e revistas acadêmicas nacionais
e internacionais. Organiza e participa de eventos nacionais e internacionais na
sua área. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e consultora Ad-Hoc
da Capes e do CNPq. É membro do Comitê Brasileiro de História da Arte (CBHA).
Marilice Corona (Brasil). Artista plástica, graduação em Artes Plásticas Bacharelado em Pintura (1988) e Desenho (1990) pelo Instituto de Artes da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, (UFRGS). Em 2002 defende a dissertação (In)
Versões do espaço pictórico: convenções, paradoxos e ambiguidades no Curso
de Mestrado em Poéticas Visuais do PPG-AVI do Instituto de Artes da UFRGS.
Em 2005, ingressa no Curso de Doutorado em Poéticas Visuais do mesmo programa, dando desdobramento à pesquisa anterior. Durante o Curso de Doutorado, realiza estágio doutoral de oito meses em l´Université Paris I — Panthéon
Sorbonne-Paris/França, com a co-orientação do Prof. Dr. Marc Jimenez, Directeur
du Laboratoire d’Esthétique Théorique et Appliquée. Em 2009, defende junto ao
PPG-AVI do Instituto de Artes da UFRGS a tese intitulada Autorreferencialidade em
Território Partilhado. Além de manter um contínuo trabalho prático no campo da
pintura e do desenho participando de exposições e eventos em âmbito nacional
e internacional, é professora de pintura do Departamento de Artes Visuais do
Instituto de Artes da UFRGS e professora do Programa de Pós-Graduação em
Artes Visuais da mesma instituição. Como pesquisadora, faz parte do grupo de
pesquisa “Dimensões artísticas e documentais da obra de arte” dirigido pela Prof.
Dra. Mônica Zielinsky e vinculado ao CNPQ.
Maristela Salvatori (Brasil), graduada em Artes Plásticas e Mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, onde é professora e coordenou o Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais. É Doutora em Artes Plásticas pela Université de Paris I — Panthéon
— Sorbonne e realizou Estágio Sênior/CAPES, na Université Laval, Canadá.
Foi residente na Cité Internationale des Arts, em Paris, e no Centro Frans Masereel, na Antuérpia. Realizou exposições individuais em galerias e museus de
Paris, México DF, Brasília, Porto Alegre e Curitiba, recebeu prêmios em Paris,
Recife, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Curitiba. É líder do Grupo de Pesquisa
Expressões do Múltiplo (CNPq). É líder do Grupo de Pesquisa Expressões do
Múltiplo (CNPq), trabalha com questões relacionados à arte contemporânea,
à gravura e à fotografia.
Mònica Febrer Martín (Espanha). Mònica Febrer Martín (Espanha). Licenciada em Belas Artes pela Universidad de Barcelona em 2005 e doctorada
na mesma faculdade com a tese “Art i Desig: L’obra Artística, Font de Desitjos Encoberts” em 2009. Premio extraordinario de licenciatura assim como
também, prémio extraordinário Tesis Doctoral. Atualmente continua ativa na
produção artística e paralelamente realiza diferentes actividades (cursos, conferências, manifestações diversas) com o fim de fomentar a difusão e de facilitar a aproximação das prácticas artísticas contemporâneas junto de classes
menos elitistas. Premio de gravado no concurso Joan Vilanova (XXI), Manresa,
2012. Actualmente expõe o seu trabalho mediante uma seleção de desenhos e

Nuno Sacramento (Portugal). Nasceu em Maputo, Moçambique em 1973,
e vive em Aberdeenshire, Escócia, onde dirige o Scottish Sculpture Workshop. É
licenciado em Escultura pela Faculdade de Belas Artes — Universidade de Lisboa,
graduado do prestigiado Curatorial Training Programme da DeAppel Foundation
(bolseiro Gulbenkian), e Doutorado em curadoria pela School of Media Arts and
Imaging, Dundee University com a tese Shadow Curating: A Critical Portfolio.
Depois de uma década a desenvolver exposições e plataformas de projeto internacionais, torna-se investigador associado em Pós-Doutoramento da GradCAM,
Dublin e da FBA-UL onde pertence à comissão científica do congresso CSO e da
revista :Estúdio. É co-autor do livro ARTocracy. Art, Informal Space, and Social
Consequence: A Curatorial book in collaborative practice.
Orlando Franco Maneschy (Brasil). Pesquisador, artista, curador independente e crítico. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. É professor
na Universidade Federal do Pará, atuando na graduação e pós-graduação.
Coordenador do grupo de pesquisas Bordas Diluídas — UFPA/CNPq. É articulação do Mirante — Território Móvel, uma plataforma de ação ativa que viabiliza
proposições de arte. Como artista tem participado de exposições e projetos no
Brasil e no exterior, como: Rotas: desvios e outros ciclos, CDMAC, Fortaleza,
2012 ;Entre o Verde Desconforto do Úmido, CCSP, São Paulo, 2012; Superperformance, São Paulo, 2012 ; Arte Pará 2011, Belém, 2011; Wild Nature,
Alemanha, 2009; Equatorial, Cidade do México, 2009;, entre outros. Recebeu,
dentre outros prêmios, a Bolsa Funarte de Estímulo à Produção Crítica em Artes
(Programa de Bolsas 2008); o Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça /
Prêmio Procultura de Estímulo às Artes Visuais 2010 da Funarte e o Prêmio Conexões Artes Visuais — MINC | Funarte | Petrobras 2012, com os quais estruturou
a Coleção Amazoniana de Arte da UFPA, realizando mostras, seminários, site e
publicação no Projeto Amazônia, Lugar da Experiência. Realizou, as seguintes
curadorias: Projeto Correspondência (plataforma de circulação via arte-postal),
2003-2008; Entorno de Operações Mentais, 2006; Contigüidades — dos anos
1970 aos anos 2000 (40 anos de história da arte em Belém), 2008; Projeto Arte
Pará 2008, 2009 e 2010; Amazônia, a arte, 2010; Contra-Pensamento Selvagem (dentro de Caos e Efeito), (com Paulo Herkenhoff, Clarissa Diniz e Cayo
Honorato), 2011; Projeto Amazônia, Lugar da Experiência, 2012, entre outras.
Pep Montoya (Espanha). Estudios en la Facultad de Bellas Artes de la universidad de Barcelona, Licenciado en Bellas Artes (1990-1995) Doctor en Bellas
Artes por la Universidad de Barcelona (2002), Licenciado en Artes Escénicas
por el Instituto del Teatro Barcelona 1986- 1990. Secretario Académico del
Departamento de Pintura 2004 — 2008. Vicedecano de cultura i Estudiantes
2008 — 2012. Desde diciembre 2012 forma parte del Patronato de la Fundación Felicia Fuster de Barcelona Actualmente, profesor y coordinador Practicums
Master Producció Artística i Recerca ProDart (línea: Art i Contextos Intermedia)
Obras en: Colecció Testimoni La Caixa (Barcelona), Colección Ayuntamiento de
Barcelona, Colección L’Oreal de Pintura (Madrid), Colección BBV Barcelona,
Coleción Todisa grupo Bertelsmann, Coleción Patrimoni de la Universidad de
Barcelona, Beca de la Fundación Amigò Cuyás. Barcelona. Coleciones privadas en españa (Madrid, Barcelona), Inglaterra (Londres) y Alemania (Manheim).
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Neide Marcondes (Brasil), Universidade Estadual Paulista (UNESP). Artista visual e professora titular. Doutora em Artes, Universidade de São Paulo (USP).
Publicações especializadas, resenhas, artigos, anais de congressos, livros. Membro da Associação Nacional de Pesquisa em Artes Plásticas — ANPAP, Associação Brasileira de Críticos de Arte-ABCA, Associação Internacional de Críticos de
Arte-AICA, Conselho Museu da Emigração e das Comunidades, Fafe, Portugal.
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vídeo-projeções com o título “De la Seducción” na livraria Papasseit (secção de
arte), localizada na Praça Gispert, Manresa.

284

Sobre a
:Estúdio

:Estúdio 9, Artistas sobre outras Obras — Sobre a :Estúdio

Pesquisa feita pelos artistas
A :Estúdio surgiu de um contexto cultural preciso ao estabelecer que a sua base de autores
seja ao mesmo tempo de criadores. Cada vez
existem mais criadores com formação especializada ao mais alto nível, com valências múltiplas, aqui como autores aptos a produzirem
investigação inovadora. Trata-se de pesquisa,
dentro da Arte, feita pelos artistas. Não é
uma investigação endógena: os autores não
estudam a sua própria obra, estudam a obra
de outro profissional seu colega.

ibéricas, — que compreende mais de 30
países e c. de 600 milhões de habitantes —
pretendendo com isto tornar-se um incentivo
de descentralização, e ao mesmo tempo um
encontro com culturas injustamente afastadas.
Esta latinidade é uma zona por onde passa a
nova geografia política do Século XXI.

Uma revista internacional
A maioria dos autores publicados pela
:Estúdio não são afiliados na Faculdade de
Belas-Artes da Universidade de Lisboa nem
no respetivo Centro de Investigação (CIEBA):
muitos são de origem variada e internacional.
Também o Conselho Editorial é internacional
(Portugal, Espanha, Brasil) e inclui uma maioria
de elementos exteriores à FBAUL e ao CIEBA:
entre os 18 elementos, apenas 4 são afiliados
à FBAUL / CIEBA.

Um número temático
Procedimentos de revisão cega
A :Estúdio é uma revista de âmbito académico em estudos artísticos. Propõe aos
criadores graduados que abordem discursivamente a obra de seus colegas de profissão.
O Conselho Editorial aprecia os resumos e os
artigos completos segundo um rigoroso procedimento de arbitragem cega (double blind
review): os revisores do Conselho Editorial
desconhecem a autoria dos artigos que lhes
são apresentados, e os autores dos artigos
desconhecem quais foram os seus revisores.
Para além disto, a coordenação da revista
assegura que autores e revisores não são
oriundos da mesma zona geográfica.

Arco de expressão ibérica
Este projeto tem ainda uma outra característica, a da expressão linguística. A :Estúdio
é uma revista que assume como línguas de
trabalho as do arco de expressão das línguas

A :Estúdio é publicada duas vezes por ano.
Os números pares são temáticos e não são
adstritos ao Congresso CSO. Os números ímpares acompanham o Congresso anual CSO,
Criadores Sobre outras Obras, resultando das
comunicações que a Comissão Científica do
Congresso selecionou como mais qualificadas.

Aquisição de exemplares
e assinaturas
Preço de venda ao público: 10 € + portes de envio
Assinatura anual (dois números): 15 €
Para adquirir os exemplares da revista :Estúdio
contactar — Gabinete de Relações Públicas da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes 1249-058 Lisboa, Portugal
T +351 213 252 108 / F +351 213 470 689
Mail: grp@fba.ul.pt

A hibridação é um processo de mistura que justapõe diferenças e funde singularidades criando novas espécies. As suas instâncias podem ser mitológicas, religiosas, (Eliade, 1965), poéticas (Ovídeo), lendárias (Propp, 2003), oníricas, históricas, culturais (Hall, 1992; Bhabha, 1994), artísticas. E também se atualiza no que
concerne à cultura pós moderna, cultura de massas e de supressão de privilégios,
no contexto multicultural do Pós colonialismo (Bahbha, 1994) e da crítica do orientalismo (Said, 2001).
A Revista Estúdio adensa-se na pluralidade de contributos e referências (Portugal,
Espanha, Brasil, Argentina, Perú, Colômbia, Uruguai, Venezuela) e com esta pluralidade entretecem-se testemunhos artísticos de interpelação, descoberta e, inevitavelmente, hibridação.
A Revista Estúdio começa a apresentar, ela mesma, alguns marcantes sinais de
hibridação, no melhor dos seus sentidos: há aqui artistas e autores que estabeleceram, ao longo dos últimos cinco anos de publicação ininterrupta, teias de conhecimentos e cumplicidades com milhares de quilómetros de distância. São relações
novas e inesperadas: brasileiros debruçam-se sobre jovens criadores portugueses,
espanhóis debruçam-se sobre artistas venezuelanos, entre outras novas afinidades.
É este um dos aspetos fundadores do projeto Estúdio. Nascida desta aventura
artística, a Revista Estúdio é uma nave que transporta ideias, testemunhos, e perspetivas, trilhando novos horizontes.
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