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A expos ição mais relevante do c ronograma do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, o Panorama da Arte Brasileira , 
chega à 30ª edi ção. Cr iado em 1969, por Diná Lopes 
Coelho , e com apo io de um atuante grupo de artistas , o 
Panorama vem ao longo dos anos firmando-se no cenário 
art íst ico como uma importante mostra. Hoje é inviável 
pensar o c ircu ito de artes visuais do país sem a marca 
dessa ex ibição. 

Havemos de destacar , o papel dos curadores que 
passaram por essa exposição bienal e lhe deram tam-
bém extraordinária vitalidade , inclusive com repercussão 
internacional. As parcerias e os patrocinadores acreditaram 
igualmente no projeto expositivo de um Museu atento às 
demandas art ísticas e culturais. 

Em 2007, sob a curadoria de Moacir dos Anjos, um 
profundo estudioso da arte atual e do contexto em que 
vivemos , o Panorama contará ainda com as ações educati
vas do MAM voltadas para estimular a reflexão do púb lico. 
Com o tema de "Contraditório ", a exposição é acompanha 
da deste catálogo que , sem dúvida, atrairá aqueles que se 
debruçam sobre o entendimento das potencial idades da 
arte brasileira. O ensaio de Moacir dos Anjos , o conto do 
escritor Milton Hatoum e o cd de remixes do DJ Dolores 
estão aptos a proporcionar maior profundidade diante dos 
propósitos da mostra. 

Ao fazer um breve retrospecto , percebe-se que o 
Panorama aviva proporcionalmente a presença institucional 
do MAM. O fato de parte de seu acervo contar com obras 
referenciais-muitas oriundas de doações, aquisições e 
prêmios-aquisições , de extrema importância para avaliar 
o percurso da arte contemporânea - reforça o empenho 
do MAM em valorizar a arte produzida por um conjunto de 
art istas de pr imeira linha. 



The utmost exhibit ion in the Museu de Arte Moderna de São 
Paulo calendar, Panorama of Brazilian Art, arrives at its 30th 
edition. Created in 1969, by Diná Lopes Coelho, with the sup 
port of an aclive group of artists, the Panorama has estab
lished itself throughout the years as an important exhibition in 
the Brazilian artistic circuit. Today it's unthinkable to see the 
country's arts scene without this exhibition's influence. 

We must outline the relevant roles of curators t hat have 
passed through th is biennial exhibition and imprinted it with ex
traordinary vivacity, as well as international rebound. Sponsors 
and partners consonantly believed in an exhibiting project of a 
Museum connected with artistic and cultural demands. 

ln 2007, under the curatorship of Moacir dos Anjos, a 
thoughtful scho lar of contempo rary art and of the con 
text we live in, the Panorama also emb races educational 
activities foc used on st imulating public reasoning. Titled 
as "Contradictory", the exhibit ion is accompanied by this 
catalogue that , wi thout doubt , will att ract those who are 
interested in the understanding of Braz ilian art potent ial. 
Moac ir dos Anjos ' essay, Milton Hatoum's short story and 
DJ Dolores remix CD all enable a deeper understanding of 
the exhib it ion purposes. 

ln making a short retrospect , one notes that the 
Panorama proport ionally awakens the insti tutional presence 
of MAM. The fact that part of its co llection is composed by 
reference artworks - many come from donators, acq uisitions 
and prize-acquisitions of extreme importa nce to evaluate the 
contempo rary art deve lopment - reinforces MAM's pledge to 
bring value to the art produce d by a group of first line artists. 

Llega a la 30" edición la exposición más importante dei 
cronograma de i Museu de Arte Moderna de São Paulo: el 
Panorama dei Arte Brasileiio. Creado en 1969 por Diná 
Lopes Coelho y con el apoyo de un actuante grupo de 
artistas, el Panorama viene a lo largo de los anos firmándose 
en el escenario art1stico como una importante muestra de lo 
más seiiero en ese ámb 1to. Hoy es inviable pensar en el cir
cuito de artes visuales dei país sin la marca de esa exhibición . 

Obligado es destacar el papel de los curadores que 
pasaron poresa exposición bienal, dándole también una 
extraordinaria vitahdad, inclusive con repercusión internacio
nal. Colaboradores y patrocinadores avalaron también, con 
su apoyo y confianza, el proyecto expositivo de un Museo 
atento a las demandas artísticas y culturales. 

En 2007, bajo la curaduría de Moacir dos Anjos, un 
profundo estudioso dei arte actual y dei contexto en el que 
vivimos, el Panorama contará también con las acciones 
educativas dei MAM centradas en estimular la reflexión dei 
público. Con el tema de "Contradictorio", la expos ición se 
hace acompaiiar de este catálogo que, por cierto, engan
chará a aquellos que se vuelcan sobre el entendimiento de 
las potencia lidades dei arte brasileno. EI ensayo de Moacir 
dos Anjos, el cuento dei escritor Milton Hatoum y el CD de 
remixes dei DJ Dolores están a puestos para ofrecer una 
profunda inmersión en los propósi tos de la muestra. 

AI hacer una breve retrospectiva, se comprueba que el 
Panorama aviva proporcionalmente la presencia institucional 
dei MAM. EI hecho de que parte de sus fondos cuenta con 
obras de referencia - muchas oriundas de donaciones, adqui
siciones y premios adquisiciones, de fundamenta l importan 
cia para evaluar el trayecto dei arte contemporáneo-refuerza 
el empeno dei MAM en valorar el arte producido por un 
conjunto de artistas de primera plana. 



A cada dois anos, o Panorama da Arte Brasileira oferece, 
ao público do Museu de Arte Moderna e aos daquelas ins
tituições para onde a exposição itinera, uma reflexão crítica 
sobre o que caracteriza a produção brasileira em curso, fei
ta a partir do ponto de vista de curadores convidados. Sem 
ter a pretensão de apresentar um mapeamento da criação 
recente feita no território nacional-quer em termos de sua 
diversidade temática ou est ilística, quer em termos de sua 
distribuição geográfica (tarefa que tem sido desempenhada 
por programas institucionais firmados em temporalidades 
mais amplas e equipes descentra lizadas) - , o Panorama da 
Arte Brasileira busca constantemente conjeturar, entretanto, 
sobre o próprio sent ido que sua missão adqu ire na contem
poraneidade. É tal formato assumidamente especulativo e 
reflexivo que confere relevância, no campo artístico do país, 
a esse consolidado projeto do MAM. 

Na sua 30ª edição, a investigação sobre o que singu
larizaria a arte brasileira frente à criação contemporânea 
de outros países não está, contudo, somente imp lícita na 
exposição, sendo, ao contrário, tomada como sua questão 
e foco principais. Mais especificamente, discute -se nela, 
através da reunião de um elenco diverso de artistas em 
atividade, o estatuto da expressão arte brasileira em um 
ambiente de acelerado desmonte de fronteiras rígidas entre 
formas culturais elaboradas em distintos lugares. Além de 
um ensaio do curador Moacir dos Anjos sobre o caráter 
contraditório dessa forma de distinção e de informações 
sobre todos os traba lhos aprese ntados na most ra, esse ca
tálogo inclui do is outros elementos que não apenas tornam 
o argumento da exposição mais comp lexo e ruidoso, mas 
que a integram de modo pleno: um conto inédito do escr itor 
Mi lton Hatoum e um mix tape especialmente produzido por 
DJ Dolores para a ocas ião. 



1 n troei u <:ti<> n 

Every two years , the Panorama of Brazil ian Art presents 
visitors to the Museu de Arte Moderna de São Paulo and 
the institutions to which the exhib ition trave is with a crit icai 
rellection on the part of the curators invited to put it together 
regarding the features that characterize the artwork currently 
being produced in Brazil. This event does not aim to draw a 
deta iled map oi recent artistic creation in Brazil-i n terms ei
ther of the breadth oi its themes and styles , or its geograph ical 
divers ity -, a task which has been carried out by inst itut iona l 
programs developed over longer stretches oi t ime through the 
work oi widely dispersed teams. The Panorama oi Brazilian Art 
nevertheless seeks cont inuous ly to rellect on the meaning oi 
its mission in contemporary wor ld. This admitted ly specu lative 
and reflective format ensures that this conso lidated MAM 's 
project retains its relevance for the Brazilian art scene. 

ln its 30th edition, lhe investigation concerning what 
is supposedly unique about Brazilian contemporary art in 
comparison with that of other countries is not , however , a 
quest ion that is merely implic it in the exhibition , but one that is 
its main aim and focus. More specifica lly, by bringing together 
a diverse cast oi currently aclive art ists, the exhib ition aims 
at debating on lhe status of the express ion Brazilian Art in a 
world where clear-cut boundaries between different lorms of 
cultural expression are increasing ly break ing down. ln add ition 
to an essay by the curator , Moac ir dos Anjos, on the contra 
dictory character of this lorm of distinct ion and informat ion 
on all the pieces included in the show , this catalogue also 
conta ins two other items that make the argument under ly ing 
the exhibition at once louder and more comp lex, but which 
are nevertheless fully in keeping w ith its spirit: a new , hitherto 
unpublished short -story by Milton Hatoum anda mix tape 
spec ially comp iled for the occas ion by DJ Dolores. 

PreS(-!lltél(:i()ll 

A cada dos anos el Panorama dei Arte Brasileno ofrece ai 
público dei Museu de Arte Moderna de São Paulo- y a los de 
aquellas instituciones por donde se desplaza la exposición - una 
refiexión crítica sobre qué caracteriza la producc ión brasilefía 
en curso, hecha desde el punto de vista de curadores invitados . 
Sin tener la pretensión de elaborar un mapeo de la creación 
reciente gestada en el territorio nacional - sea en términos de 
su divers1dad temática o estilística, o bien de su distribuc ión 
geográfica (tarea que ha sido nevada a cabo por instituciones 
aneladas en un arco temporal más abierto y equipas descentra
lizados)-, el Panorama dei Arte Brasileno procura sin embargo 
refiexionar sin descanso sobre el propio sentido que su misión 
adqu iere en la contemporaneidad. Y es justo este formato, 
adrede especu lativo, el que le confiere, a este proyecto ya 
conso lidado dei MAM, la importancia que tiene para el campo 
artístico dei pais. 

Sin embargo, para su 30" edición, la investigación acerca 
de qué singularizaria el arte brasilei'io frente a la creación co n
temporánea de oiros países no se contenta sólo en trastocar 
de modo implícito la exposició n. Por el cont rario, se toma como 
pnnc1pal cuestión por arrostrar. Más específicamente, se discute, 
en ella, mediante la reunión de un abanico diversificado de 
artistas en act ividad, el estatuto de la expresión arte brasi/eflo 
en un ambiente de acelerado desmonte de fronteras rígidas 
entre expresiones culturales variadas. Además de un ensayo dei 
curador Moac ir dos Anjos acerca dei carácter contradictorio de 
esta forma de distinción y de información sobre todos los traba
jos presentados en la muestra, este catálogo incluye otros dos 
elementos que no sólo dan ai argumento de la exposición más 
dens idad, sino que la integran de modo fehaciente: un cuento 
inédito dei escritor Milton Hatoum y un mix tape especialmente 
producido por el OJ Dolores para la ocasión . 
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CONTRADITÓRIO 
Moacir dos Anjos 

BARRÃO 
Batráquios 
Cavalos e jarros 
Bichinhos do mato 

BRIGIDA SALTAR 
Cantos 

CAO GUIMARÃES 
PABLO LOBATO 
Acidente 

CHELPA FERRO 
On-off poltergeist 

CINTHIA MARCELLE 
Fonte 193 

DEBORA BOLSON I 
Quebra-mola de paçoca 
Coluna votiva 

DELSON UCHÔA 
Entre o céu e a terra 

EFRAIN ALMEIDA 
sem título 

GIL VICENTE 
sem título 



103 JOÃO MODÉ 
Solos 

107 LAURA BELÉM 
Recortes da paisagem de São Paulo 

109 LAURA LIMA 
Palhaço com buzina reta - mo nte de Irônicos 

113 LÚCIA KOCH 
GABRIEU ACEVEDO VELARDE 
Olinda-Celeste 

117 LUIZ BRAGA 
Benev ides 
Atalaia 

121 MARCELO SILVEIRA 
Rua da usina 

125 MARCELLVS L. 
0434 
2003 

129 MARCIUS GALAN 
Isolante 
Duas para lelas que não se encont ram no infinito 

133 MAREPE 
A mudança 

137 MARILÁ DARDOT 
Terceira margem 
Puzzling 0ver 

143 MARTINHO PATRÍCIO 
Expansão 

147 MATHEUS ROCHA PITTA 
Títu los 

149 MILTON MARQUES 
sem títu lo, série Flash 

153 PAULO NENFLÍDIO 
Totem 

157 RIVANE NEUENSCHWANDER 
( ... ) 

161 ROGÉRIO CANELLA 
Linha4#15 
Linha4#7 
Linha4#3 

165 VÂNIA MIGNONE 
sem títu lo 

167 WALÉRIA AMÉRICO 
Des-l imite 

171 MILTON HATOUM 
A natureza ri da cultura 

177 contraditório.doe 

3ª capa DJ DOLORES 
Mix tape [encarte] 
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MOACIR DOS ANJOS 

O processo de internacionalização progressiva da vida 
contemporânea tem sugerido, a vários de seus comen
tadores, a impropriedade de se conferir, às produções 
artísticas feitas em espaços nacionais, traços distint ivos de 
pertencimento a esses lugares. Em consonância com uma 
gradual e irrevogáve l dilu ição de diferenças, tais criações 
exprimiriam não mais as singularidades das partes de um 
mundo fraturado e desigua l, mas apenas a entusiasmada 
adesão de cada um desses pedaços a um mundo "co
mum" a todos, marcado por um grau de liquidez simbólica 
elevado.' Enunciar um discurso-seja um texto crítico, seja 
a curadoria de uma exposição-sobre arte contemporânea 
brasileira desde logo implica, portanto, opor-se a essa 
sugestão, reconhecendo ser ainda possível referir-se a uma 
produção nacional mesmo em um ambiente que crescen
temente promove, sob a primaz ia das culturas européia e 
norte-ame ricana, o desmanche dos limites antes nítidos 
que demarcam, no âmbito da representação dos afetos, 
espaços de existência variados. 

Atestar que há algo de particular na arte bras ileira não 
equivale, cont udo, a compactuar com uma concepção 
essencialista de expressão identitária, a qual se contraporia 
a um movimento de homogeneização simbólica em uma 
estrutura de confronto binário e fixo entre o que seria pró
prio do Brasil e o que seria próprio das regiões hegemôni 
cas. Ao co ntrário do que ta l idéia indica, identidades cultu
rais não são construções atemporais dotadas de um núc leo 
imutável de crenças e va lores que singularizariam, desde e 
para sempre, um lugar dentre outros quaisquer. São, antes, 
resultado de processos de expressão humana (discursi-
va e performativa) por meio dos quais são estabelecidas 
e cont inuamente re-elaboradas distinções entre grupos 
diversos cujos percursos de vida se tocam. 2 Processos 
que, no mundo corrente , são fundados em mecanismos 
de reação das culturas não-hegemônicas ao impu lso de 
cancelar desseme lhanças que a globa lização engend ra, 
promovendo formas novas e específicas de identificar o 
que é conhecido e próximo. Entre a submissão completa a 
uma cultura homogeneizante e a reivindicação intransigen
te por uma tradição imóvel , ex iste um interva lo de recriação 
e reinscrição identitária do local que é irredutível, portanto , 
a um ou a outro desses pólos extremados. 

Faz-se necessário , em conseqüência, considerar a 
dimensão da relação com o outro corno elemento centra l 
à declaração de alteridade, desautorizando tanto o apa
gamento de distinções entre as produções simbólicas de 
várias partes quanto associações imediatas e perenes entre 
culturas e territórios. Em vez de idéias de pertencimento 

The continuing internationaliza tion of contemporary life has 
suggested to various of its cornrnentators that it is no longer 
valid to conter to artistic productions rnade inside lhe bound
aries of national spaces distinctive traces of belonging to 
these places. ln accordance with the gradual and irrevocab le 
dilution of differences, such creations would no longer express 
the singular features of parts of a fractured and unequal world , 
but only the enthusiastic adherence of each of these pieces 
to a world "s hared" by all and characterized by a high degree 
of symbolic fluidity. ' To produce a discourse - be it writing 
a piece of criticisrn or curating an exhibition-on Brazilian 
conternporary art, immediately entails, therefore, opposing 
oneself to any such a suggestion, and recognizing that it is still 
possible to rnake reference to a national artistic production 
in a world that, under lhe guise of lhe primacy of European 
and North Arnerican cultures, increasingly advocates breaking 
down the once clear boundaries that mark out various modes 
of existence in terms of the representation of affections. 

To attest that there is sornething specific to Brazilian art 
does not, however, mean making a pact with an essentialist 
conception of the expression of identity to counterbalance the 
movement towards symbolic homogenization within a structure 
of a fixed binary confrontation between what properly belongs 
to Brazil and that which belongs to the hegemonic regions. 
Contrary to what such an idea suggests, cultural identit ies are 
not atemporal constructs endowed with an imrr.utable kernel 
of beliefs and values that eternally single out one place from 
others . They are, prirnarily, lhe result of processes of (discur
sive and performative) hurnan expression through which the 
distinct ions between various groups , whose paths through 
life cross from time to time, are established and constantly 
re-established .2 These are processes that, in the contem
porary world, are founded on the reaction-mechan isms of 
non-hegemonic cultures which kick in to rebuff the urge to blot 
out dissimilarit ies that globalization engenders, prornoting new 
and specific forms of identifying lhe familiar and close to hand. 
Between complete submission to an hornogenizing cu lture and 
the unswerving demand for an imrnutab le tradition, there is a 
space - irreducib le to either of these extrernes-in which are
creation and re-inscription of local ident ities is played out. 

There is, therefore , a need to consider lhe dimension 
of the relation with the other as the central element in the 
affirrnation of otherness, thereby divesting of their authority 
both lhe annulment of the dist inctions between lhe symbolic 
productions of various parts of lhe world and the immediate 
and perennial associations between cultures and territories. 
ln the place of notions of belonging that are ignorant of or 
exclude that which is different , a way of thinking has emerged 



A raiz dei proceso de internacionalización progresiva de la vida 
contemporánea, varios de los comentadores de dicho tema, 
han considerado que no es apto adjudicarle a las producc1ones 
artísticas realizadas en contextos nacionales, trazos distintivos 
de pertenencia a esos lugares. En consonancia con una gradual 
e ineludible dilución de diferencias, tales creaciones no sólo 
exprimirían las singularidades de distintas partes de un mundo 
fracturado y desigual, sino que además, la entusiasmada adhe
sión de cada uno de esos retazos a un mundo "común" a todos, 
estaria marcado por un grado elevado de liquidez simbólica. 1 

Por ello, enunciar un discurso-sea un texto crítico o la curaduría 
de una exposición-sobre arte contemporáneo brasileno conlle
va desde luego, oponerse a esa sugerencia, reconociendo que 
es aún posible refenrse a una producción nacional, aunque en 
un ambiente que promueve cada vez más, bajo la primada de 
las culturas europea y estadounidense, el desmantelam,ento de 
los limites antes nítidos, que acotan, en el àmbito de la represen
tación de los afectos, espacios de existencia variados. 

Atestiguar que hay algo de particular en el arte brasileno 
no equivale, sin embargo, a ser cómplice de una concepción 
fundamentalista en la expresión identitaria, que se antepondria a 
un movimiento de homogeneización simbólica en una estructura 
de confrontación binaria y fiJa entre lo que seria prop,o de Brasil 
y lo de las reg,ones hegemónicas. AI contrario con lo que tal idea 
indica, identidades culturales no son construcc,ones atempora
les, dotadas de un núcleo inmutable de creencias y valores que 
singularizarían, desde y para siempre, un lugar entre otros cua
lesquiera. Son, más bien, resultados de procesos de expresión 
humana (discursiva y performativa), mediante los cuales se esta 
blecen y se reelaboran continuamente, d1st1nciones entre grupos 
diversos, cuyos derroteros de vida se tocan. 2 Procesos que, en 
el mundo contemporàneo, se fundamentan en mecanismos de 
reacción de las culturas no hegemónicas, ai impulso de cancelar 
desemejanzas engendradas por la globalización, promoviendo 
formas nuevas y especificas de identificar aquello que es tanto 
conocido como cercano a nosotros. Entre el somet,miento com
pleto a una cultura homogeneizadora y la protesta intransigente 
por una tradición inmóvil, existe pues un espacio de re-creación 
y reinscnpción identttaria de lo local, ai punto que es irreducible 
tanto a uno como a otro de esos polos extremos. 

Consecuentemente, obligado es considerar la d1mensión de 
la relación con lo otro como elemento central a la declaración 
de alteridad, desautorizando tanto la eliminación de distinciones 
entre las producciones simbólicas de varias partes como las 
asociaciones inmediatas y sin vuelta entre culturas y territo -
rios. En vez de ideas de pertenencia que ignoran o excluyan lo 
diferente, se ,mpone una noción que no sólo lo reconozca y lo 
incorpore, sino que ésta dependa de aquél para crear, con ese 

(25] 



que ignoram ou que excluem o diferente, impõe-se uma 
noção que não somente o reconheça e o incorpore, mas 
que dele dependa para criar, desse contato que confunde 
conflito e troca, modos de representação próprios de um 
mundo sem fronteiras certas. Nesse contexto complexo, 
o que individualiza a arte brasileira não é o conteúdo de 
um repertório estanque de narrativas e gestos, mas as 
maneiras pelas quais esse conteúdo é afetado por reper
tórios de outros lugares e, sem diluir-se neles, também 
os afeta. Ao negociar, por meios variados, as condições 
dessas permutas com tantos outros cantos, os produtores 
de bens simbólicos do Brasil contribuem menos para o 
estabelecimento de uma política de diferenças do que para 
a formu lação de uma poética da diversidade. 3 

A noção de uma arte contemporânea brasileira contras
ta, então, com a idéia de uma produção artística que seria 
apenas "feita no Brasil" segundo um conjunto de códigos 
criados em regiões hegemõnicas. Antes de denotar a ex
pressão espacializada de uma arte que se autorga a condi
ção de ser "internacional", é uma noção que busca afirmar 
a alteridade que persiste ou se refaz no atrito com o outro. 
Delinear seus aspectos marcantes requer, por conseguinte, 
empreender o esforço de identificar, nas obras dos artistas 
do país, questões que evidenciem a articu lação entre o que 
é pensado por aqueles como pertencente ao Brasil e o que, 
a todo o tempo , questiona e subverte essa idéia de distin
ção. E embora sejam muitos os conceitos possíveis de se 
usar para desincumbir-se dessa tarefa ainda pendente
entre outros, mestiçagem, sincretismo, crioulização- ,4 
opta-se aqui pelo emprego do termo gambiarra como ele
mento organizador desse embate. Eleição que se justifica 
por ser essa expressão evocada com freqüência crescente 
por artistas e críticos para caracterizar a arte brasileira 
e por carecer ainda, a despeito de seu repetido uso, de 
conceituação suficientemente precisa para que se efetive, 
na reflexão sobre o assunto em foco, o potencial cognitivo 
que possui. 5 Conferir-lhe escopo mais definido configura
se, assim, passo imperativo ao melhor entendimento do 
que possa diferençar a produção de artes visuais do Brasil 
daquela produzida desde outras partes do mundo. 

Em seu uso ordinário, o termo gambiarra se refere a solu
ções improvisadas para resolver problemas de naturezas 
diversas, estejam aquelas em acordo com as normas · 
legais ou as transgridam de alguma forma. São gambiarras, 
portanto, tanto precárias emendas de fios para estender 

that not only recognizes and incorporates the other, but de
pends on it to create, from a contact that blurs the distinction 
between conflict and exchange , modes of representation of 
a world devoid oi clear dividing lines. Against this complex 
backdrop, what distinguishes Brazilian art is not the content 
of a given repertoire of narratives and gestures, but the man 
ners in which this content is affected by the repertoires that 
originate elsewhere, and the way in which it too affects them 
without simply dissolving into them . By negotiating , in various 
ways, the conditions underlying these exchanges with various 
other corners of the world , the producers of symbolic goods 
in Brazil contribute less to establishing a politics oi difference 
than to the formulation of a poetics oi diversity.3 

The notion oi Brazilian contemporary art thus stands in 
stark contras! to the idea of artistic production that is simply 

"made in Brazil," according to a set of codes established in 
hegemonic regions. Prior to the denotation of lhe spatial ex
pression of an art that assumes for itself the condition of being 

"international", it is a notion that seeks to affirm the alterity that 
persists or is refashioned through the friction against the other. 
ln order to trace out its most striking features, therefore , one 
must make an effort to identify, in the works of Brazilian artists, 
questions that provide evidence of the articulation between 
what these artists believe to belong specifically to Brazil and 
that which, at all times , questions and subverts this idea of 
distinction. Although there are many possib le concepts that 
could be used to free oneself of this still outstanding task 
mestizaje, syncretism or creolization, among others - ,4 we 
have chosen here to employ the term gambiarra to reter to 
the organizing element in this clash of cultures. 5 The choice 
of this term is justilied by the fact that it is increasingly being 
used by artists and critics to characterize Brazilian art and 
because it still, despite its repeated use, lacks any sufficiently 
precise definition such as would be necessary, in reflection 
on the subject , to unleash the cognitive power its possess
es.6 Endowing it with a more clearly-defined scope is thus an 
essential step towards a better understanding of that which 
differentiates the production of visual arts in Brazil from that 
produced in other parts of the world. 

• 

ln ,ts ordinary use, the term gambiarra refers to improvised 
solut ions to a broad range of kinds of problems , be they in 
conformity with legal norms or transgressing them in some 
way. Gamb iarras range, therefore, from precarious strings of 
wires used to extend the reach oi light bulb to places where 
there are no lixed electncal installations to the furtive use of 



contacto que confunde conflicto e intercambio, modos de re
presentación propios de un mundo sin fronteras ciertas . En ese 
ámbito complejo, lo que particulariza ai arte brasiler'io no es el 
contenido de un repertorio uniforme de narrativas y gestos, sino, 
más bien, modos por los cuales ese contenido se deja afectar 
por repertorios de oiros lugares y, sin que en ellos se diluya, tam
bién les afecta. AI negociar, por medios variados, las condiciones 
de esas permutas con tantos oiros escar'ios, los productores de 
bienes simbólicos de Brasil contribuyen menos para el estableci
miento de una política de diferencias que para la formulación de 
una poética de la diversidad. 3 

La noc1ón de un arte contemporáneo brasiler'io contrasta, 
pues, con la idea de una producción artística que seria tan sólo 
"hecha en Brasil" según un coniunto de códigos creados en 
regiones hegemónicas. Más que denotar la expresión espacia
lizada de un arte que se otorga la condición de ser "internacio 
nal", se trata de una noción que procura afirmar la altendad que 
persiste o se rehace en la fricción con lo otro. Por ello, delinear 
sus aspectos marcados requiere pues, acometer el esfuerzo de 
identificar, en las obras de los artistas dei país, cuestiones que 
evidencien la articulación entre qué piensan aquellos como per
tenec1ente a Brasil y todo lo que cuestiona y subvierte esa 1dea 
de distinción. Y aunque sean muchos los conceptos posibles de 
utilizar para quitarse dei paso esa tarea todavía pendiente-mes
tizaJe, sincretismo, creolización, entre otros- 4 se opta aqui por 
el empleo dei término gambiarra como elemento organizador 
de ese embate. Opción que se justifica porque esa expresión la 
evocan con frecuencia artistas y críticos para caracterizar el arte 
brasiler'io y por carecer aún, a pesar de su uso recurrente, de 
conceptualización suficientemente precisa para que arraigue, en 
la refiexión acerca dei tema en foco, el potencial cognitivo que 
posee. Así pues, conferirle un alcance más definido es paso 
obligatorio para un mejor entendimiento de todo cuanto pueda 
diferenciar la producción de artes visuales de Brasil, de las pro
ducidas en otras partes dei mundo. 

En su uso ordinano, el término gambiarra se refiere a soluciones 
improvisadas para resolver problemas de diversas naturalezas, 
estén de acuerdo con las normas legales o bien las transgredan 
de algún modo. Son gambiarras pues, tanto precanos empalmes 
de cables para extender el alcance de una bombilla encendida 
donde no hay 1nstalaciones empotradas, como la retirada furtiva 
de comente mediante 1ntervenc1ones clandestinas en el tendido 
eléctnco que la distnbuye. S1n embargo, en ambos procedi
m1entos se utilizan únicamente materiales y habilidades que 
están 1nmediatamente disponibles, sug1riendo no sólo 1ngenio y 
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o alcance de uma lâmpada acesa onde não há instalações 
embutidas quanto a retirada furtiva de energ ia elétrica 
através de intervenções c landestinas na rede de cabos que 
a distribui. Para um como para outro desses procedimentos , 
entretanto , são utilizados somente os materiais e as habi
lidades imediatamente disponíveis , sugerindo não apenas 
capacidade de adaptação e engenho , mas igualmente aca
bamento tosco, fragilidade construtiva e, por vezes , risco de 
acidente ou de punição para quem os uti liza. A motivação 
maior da gambiarra não é outra, então , que a ausênc ia de 
alternat ivas mais elaboradas e seguras para um constran
gimento prático qualquer, sendo antes uma resposta a uma 
situação de falta do que uma esco lha feita com livre arbítrio ; 
mais uma atitude de sobrevivência frente a dif iculdades do 
que uma prát ica desejada de vida. 

A partir dessa definição geral , duas questões requerem , 
contudo , melhor precisão , de modo a estabelecer o sentido 
em que o tenno gambiarra é aqu i convocado , e a justificar , 
ademais , a pertinência de empregá-lo para caracterizar a 
arte contemporânea brasile ira. Importa aclarar, desde logo, 
que a gambiarra designa tanto o ato de construir algo em 
função da escassez de recursos para resolver problemas 
variados quanto os próprios aparatos que são assim criados. 
A gambiarra é, portanto, uma operação e o seu resultado , 
uma tecnologia e seu produto: a emenda dos fios e os fios 
emendados , a captação fraudu lenta de energia elétrica e sua 
concreção em cabos , tomadas e fitas articulados. A relevân
cia de reiterar essa duplicidade de significados deve-se ao 
fato de, com freqüência, fazer-se menção, no terreno da pro
dução e da critica contemporâneas de artes visuais, apenas à 
truncada e inventiva materialidade da gamb iarra, enfatizando 
suas características formais mais recorrentes Ounção de ele
mentos duráve is e outros perecíve is, articulação entre alta e 
baixa tecnolog ia, arquitetura rústica e instável) em detrimento 
de sua inscr ição simból ica como maneira de agir em espaços 
de vida submet idos a restrições de diferentes ordens. 6 

O outro esclarecimento que se ju lga aqui necessário 
se refere , exatamente, à natureza de tal inscrição simbólica 
da gambiarra , posto que é exacerbado o potencial emanci
pador algumas vezes atribuído a ela , quer na vida comum , 
quer quando traduz ida, como gesto ou construção , para 
o âmb ito das artes visuais. 7 Por se tratar de uma resposta 
imediata a uma condição adversa de vida , propõe-se que a 
gamb iarra deva ser entendida tão somente como uma tática , 
indiv idua l ou conjunta , adotada para aliviar , mesmo que de 
mod o débil, imped imentos à sobrevivência digna. Tratar a 
gambi arra como ação po litica del iberada e antecipatória
como estratég ia que visa superar adversidades que afligem 



electrical energy by way of clandestine connections to the 
network of cables that distribute it. ln both cases only imme
diately available skills and materiais are used, suggesting not 
only adaptability and ingenuity, but also lack of polish, fragility 
of construction, and, sometimes, lhe risk of accident or 
punishment on the part of those who use them. The broader 
underlying motivation for using a gambiarra is thus none other 
than the absence of more carefully thought-out and safer 
alternatives for dealing with some practica l difficulty, owing to 
the need to respond to some lack, rather than a choice made 
of one's own free will; more a means of survival in the face of 
hardship than a desired way of life. 

Defined thus , two questions still need to be put more 
precisely, as a way of estab lishing lhe sense in which the 
term gambiarra is used here, and, moreover , to justify the 
pert inence of its use to characterize contemporary Brazilian 
art. lt should be made clear from the outset that a gambiarra 
designates both the acl of conslructing something as a result 
of scarcity of resources for resolving a variely of problems and 
the apparatuses used to do so. A gambiarra is, therefore , both 
an operation and its result , a techno logy and its product: both 
the stringing together of the wires and the wires that are strung 
together , both the fraudu lent acquisition of electrical energy 
and the cables , plugs, and tape put together to achieve this. li 
is worth reemphasizing this double meaning , because mention 
is frequently made, in the field of contemporary art product ion 
and art criticism, only to lhe twisted and inventive materiality 
of the gambiarra , emphasizing its more commonly-found for
mal characteristics (a combination of some durable and some 
perishable elements, the combination of high and low technol
ogy, rustic and unstable architecture) to the detriment of its 
symbolic inscription as a way of acting in life spaces which are 
subject to varying degrees of restriction .7 

lt should also be made clear at this point lhe precise 
nature of this symbolic inscription of lhe gamb iarra , given 
that the emancipatory power attributed to it is sometimes 
exaggerated. This occurs both in everyday life and when it is 
transposed , be it as a gesture oras a construct , into the field 
of the visual arts.• As it is an immediate response to adversity , 
one argues here that the gambiarra should be seen as a mere 
tactic , adopted on lhe part of an individual ora group , to ob
viate, however ineffectually , obstacles to the pursuit of a dig
nified existence. Seeing the gambiarra as an inlenlional and 
premedilaled political act - as a strategy that aims to counter 
lhe adversities that beset an individual ora group-is to 
endow it with lhe, albeil temporary, import of a rationale that 
poses a senous alternative to the prevailing system of wealth 
product1on founded on inequalily. 9 Furthermore, such a view 

capac idad de adaptac ión, sino, tamb ién, un acabado burdo, fra
g1lidad cons tructiva y, a veces, riesgo de accidente o de cast igo 
para quien las utiliza. La mayor motivación de la gambiarra no es 
otra pues, que la ausencia de alternat ivas más elaboradas y se
guras para una neces1dad práct 1ca cualquiera, siendo más bien 
respuesta a una situación de falta, que de una opc1ón tomada 
por libre albedrio: más que nada, una act1tud de superv1vencia 
frente a d1ficultades, que una práctica deseada de vida. 

Sin embargo, part iendo de esa definición general, dos 
cuestiones requ1eren más precisión para establecer el sentido 
que se quiere aqui convoca r en relación ai término gambiarra y, 
además, justificar la oportunidad de emplearlo para caracterizar 
el arte contemporá neo brasileno. Desde luego, es importa nte 
aclarar que la gambiarra designa tanto ai acto de construir algo 
en func1ón de la escasez de recursos para resolver problemas 
variados, como a los propios artilugios que se construyen de 
esa manera. Gambiarra es pues, la operac1ón y su resultado, 
la tecno logia y su producto: el hecho de empalmar cables y 
los cables empalmados, la captación fraudulenta de energia 
eléctrica y su concreción en cables, c intas aislantes y enchufes 
articu lados. La 1mportancia de insistir en esa duplicidad de signi
ficados se debe ai hecho de que frecuenteme nte se menciona, 
en el ámb ito de la producción y crítica contemporá nea de las 
artes visuales, tan sólo la chapuce ra e inventiva materialidad 
de la gambiarra, subrayando sus características formales más 
recurrentes (empalme de elementos durables y oi ros perecede
ros, art1culación entre alta y baja tecno logia, arquitectura rúst ica 
e inestable), menoscabando su inscripc ión simbólica como 
modo de actuar en espacios de vida sometidos a restricc iones 
de distintos órdenes .6 

La ot ra aclaración aqui necesaria, se refiere justamente a la 
naturaleza de tal 1nscripción simbólica de la gambiarra, puesto 
que suele ser exacerbado el potencial emancipador que algunas 
veces se le atribuye, sea en el quehacer diario, o bien cuando 
traduc 1da, como gesto o cons trucc ión, ai ámbito de las artes vi
suales.' Por tratarse de una respuesta 1nmediata a una condición 
adversa de vida, se propone que la gambiarra se deba entender 
tan sólo como una táctica, individual o conJunta, adaptada para 
aliviar, aunque precariamente, imped imentos a una digna super
vivencia. Tratar a la gambiarra como acc ión política deliberada y 
premeditada-como estrategia que t iene por ob1et1vo zanjar las 
adversidades que abruman a un individuo o colectividad- pone 
sobre tal práct 1ca el peso desmed ido de presentarse, aunque en 
plazo 1ncierto , como alternativa a la lógica de desigualdades que 
preside la producción de riqueza en el mundo contemporàneo. 8 

Además, conlleva a descons iderar que, aunque la gambiarra sea 
una reacc1ón 1ngeniosa a esas desigualdades, tamb1én es, de ai 
gun modo, funcional ai sistema que continuamente las prodtice . 
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um indivíduo ou urna coletividade-coloca sobre tal prática 
o peso desmedido de apresentar-se, ainda que em prazo 
incerto, corno alternativa à lógica de des igualdades que 
preside a produção de riqueza no mundo conternporâneo. 8 

Mais além, implica desconsiderar que , embora a gambiarra 
seja urna reação criativa a essas desigualdades, ela também 
é, em alguma medida, funcional ao sistema que continua
mente as produz. Não somente por atenuar conf litos entre 
os que possuem e os que não possuem acesso aos meios 
para atender, com propriedade e proteção, necessidades 
materiais diversas, mas por ser ela mesma incorporada
corno idéia ou corno produto, corno invento ou corno objeto 
de arte-ao circuito mercantil, que, em sua irrecorrível 
coerência, torna e mantém o mundo desigual. 

Acercar-se do termo gambiarra de urna maneira menos 
celebratória de suas formas ou, alternativamente, de sua 
alegada potência crítica, não esvazia sua capacidade de 
esclarecer o que distinguiria a produção simbólica feita em 
um lugar dentre tantas outras gestadas em sítios distantes. 
Para tanto , porém, é preciso entendê-la , sobretudo, corno 
metáfora de processos de transculturação realizados sob 
condições específicas de subordinação, em que elementos 
cornurnente pensados corno apartados-quer no campo 
restrito da história da arte, que no campo mais largo da 
cu ltura-são aproximados e atados a partir de um ponto 
de vista singular. Embora menos amb iciosa em seu alcance 
conceituai ou político , é nessa acepção que a gambiarra 
melhor auxilia a discernir o que pode haver de particu lar 
na arte produzida em um contex to preciso e a justificar, se 
for assim o caso, o protagonismo dessa produção corno 
co-autora da idéia que define um determinado espaço e lhe 
confere, por isso, identidade. Idéia que resulta não de um 
projeto ou de urna bem definida estratégia, mas da sorna 
de atitudes táticas descentradas tornadas por artistas. 

A gambiarra, portanto, é um termo que pode ser utiliza
do para caracterizar produções cu lturais e artísticas híbridas 
que são geradas, desde um determinado lugar, corno modos 
de posicionar-se frente ao processo de homogeneização 
simbólica em curso. Produções que, por conta da natureza 
movente e conflituosa das relações que as fundam, não pro
movem a completa fusão entre os variados elementos que 
as compõem, apresentando, de maneira simultânea e não 
hierarquizada, traços de formações culturais herdadas e de 
outras que , construídas na esfera cultural dominante, supos
tamente as acuam. Há imp lícita na gambiarra, por conse
guinte, a noção de relativa intradutibilidade entre urna cultura 
local e urna cultura hegernônica, posto que os processos de 
troca dos quais deriva não resultam em sínteses, mas em 



fails to consider the possibility that , although the gambiarra 
constitutes a highly creative response to such inequality, it 
could also be accused of some degree of complicity with the 
system that perpetuates the inequalities that give rise to it. 
This is not only because it attenuates the conflicts between 
those who are able to meet their various material needs in a 
proper and safe way and those who cannot, but also because 
it is itself incor porated -as an idea oras a product; as artífice 
or artifact - in a world where exchange-value holds sway, 
which, through its unyielding consistency, both creates and 
perpetuates inequalit ies in the wor ld. 

To approach the term gambiarra in a way that does not 
celebrate its forms, or, alternatively, its alleged criticai potential, 
does not entail emptying it of its capacity to shed light on the 
distinction between local symbolic production and that of oth 
ers further afield. For this, however, it shou ld be understood, 
above all, as a metaphor for lhe processes of transculturation 
occurring under specific conditions of subordination, in which 
elements commonly thought of as separate - whether in the 
restricted field oi art history or in the broader field oi culture in 
general - are brought together and connected by a particular 
point of view. Although less ambitious in its conceptual and 
political scope, this approach to the gambiarra is a better aid 
to discerning lhe particularities of an art produced in a specific 
context and justify ing, if this is the case, the aclive role art 
plays as co- inventor of the idea that defines a certain space 
and thereby endows it with an ident ity. ldea that does not 
spring from any project or clearly defined strategy , but from the 
accumu lation of decentred tactical actions adopted by artists. 

The gambiarra is, therefore , a term that can be used to 
charac ter ize hybrid cultural and artistic productions which are 
generated from a certain place as a way of positioning oneself 
in the face of the on-going process of symbolic homogeniza
t ion. These are productions which, for reason of the shifting 
and conflictual nature of the relations on which they are 
based , do not promote the complete fus1on of the various ele
ments that make them up. At the sarne t ime, they exhibit, in 
non-h ierarch ical fashion , vestiges oi inherited cultural forma
t ions and others which, built in the dominant sphere of culture , 
supposedly crowd out lhe former. Consequently, a notion that 
1s implicit in lhe gambiarra is that of the relative untrans lat
ability from a loca l into a hegemonic culture, given that the 
processes of exchange from which the gambiarra arises 
do not result in syntheses, but in opaque and inconclusive 
constructs. The gambiarra 1s thus the product oi a bringing 
together oi unequal elements which never ends, expressing a 
"third space " of agonist1c negotiat1on between differences that 
cannot be measured against one another. 10 

No sólo por amaiiar confiictos entre quines poseen y quienes no 
poseen acceso a medias para atender, con prop1edad y protec 
c1ón, diversas neces1dades materiales, sino que también porque 
se incorpora - como idea o como producto. como invento o 
como objeto de arte-ai circuito mercantil, que, en su ineludible 
coherenc1a, hace y mant1ene ai mundo desigual. 

Acercarse ai término gambiarra de un modo menos 
ensalzador con respecto a sus formas o, alternativamente, a su 
presunta potencia critica, no vacía su capacidad de aclarar el 
cuest1onamiento de lo que distinguiria a la producción simbólica 
hecha en un lugar, de tantas otras producciones gestadas en si
tios distantes. Sin embargo, para ello es necesario entenderia 
antes que nada - como metáfora de procesos de transcultura
ción realizados bajo condiciones especificas de subordinación, 
en que elementos comúnmente pensados como apartados
sea en el campo estricto de la historia dei arte, o bien en el cam
po más dilatado de la cultura-se acercan y son relacionados, a 
partir de un punto de vista singular. Aunque menos ambiciosa 
en su alcance conceptual o político, es Justo en esa acepción 
dónde la gambiarra mejor ayuda a discernir qué puede haber 
de particular en el arte producido en un contexto preciso y a jus
tificar. de ser el caso, el protagonismo de esa producción como 
coautora de la idea que define un determinado espacio y, por 
ello, le confiere identidad. ldea que resulta no de un proyecto o 
de una b1en definida estrategia, sino, más bien, de la suma de 
actitudes lácticas descentralizadas tomadas por artistas. 

Asi pues, la gambiarra es una voz que se puede utilizar 
para caracterizar producc1ones culturales y artísticas híbridas, 
generadas desde un determinado lugar, como modos de 
posicionarse frente ai proceso de homogeneizac1ón simbó-
lica en curso. Producciones que, a cuenta de la naturaleza 
movediza y conflictiva de las relaciones en que se fundamentan, 
no promueven la completa fusión entre los variados elementos 
que las componen. presentando, de modo s1multáneo y no 
jerarquizado, rasgos de formaciones culturales heredadas y de 
otras que, construidas en la esfera cultural dominante, supues
tamente las arrinconan. Consecuentemente, subsiste entraiiada 
en la gambiarra una noc1ón de relativa 1ntraducib11idad entre una 
cultura local y una cultura hegemónica, puesto que los procesos 
de intercambio de los que deriva no resultan en síntesis. sino en 
construccIones opacas e inconclusas. La gambiarra es pues 
producto de un acercamiento entre desiguales que no se com 
pleta Jamás, expresando un "tercer espacio" de negoc1ación 
agonística entre diferencias que no se cortejan .9 

EI caso es que esa caracterización no basta para conferir 
dist1nc1ón a una determinada producción simbólica. ya que 
la hibridez es cas1 la norma de las creac1ones contemporá 
neas realizadas en reg1ones no hegemónicas ba10 la pres1ón 
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construções opacas e inconclusas. A gambiarra é produto, 
então, de uma aproximação entre desiguais que não se com
pleta nunca, expressando um "terceiro espaço" de negocia
ção agonística entre diferenças que não se mesuram. 9 

Ocorre que essa caracterização não basta para conferi r 
distinção a uma determinada produção simból ica, dado que 
a hibr idez é quase a norma das criações contemporâneas 
realizadas em regiões não-hegemônicas sob a pressão ho
mogeneizadora da cultura global. O que importa, para tanto, 
é ident ificar quais são os elementos postos em relevo e de 
que forma eles são confrontados em cada mome nto e lugar 
em que ocorrem processos de transculturação, resultando 
em gambiarras apropriadas para situações de subord inação 
específicas. Ao inventar as maneiras de promover essas 
negociações, os artistas de um certo local se baseiam em 
acervos de signos e comportamentos que embutem, te
nham eles consciência disso ou não, as particularidades 
e as sujeições (históricas, políticas, cu lturais, socia is, eco
nômicas) sob as quais vivem. Pensar em uma arte contem
porânea brasile ira sob a perspectiva da gambiarra signif ica, 
assim, discutir os modos específicos com que os criadores 
do país contrapõem e aproximam elementos simbólicos 
diversos: aque les provenientes de uma tradição da qual 
reconhecem descender e aqueles que, originados em outras 
tradições, ameaçam, alargam e continuamente transformam 
aquela primeira. 

• 

Em tal arcabouço explicativo, a arte contemporânea 
brasileira produzida nas décadas de 1990 e 2000 pode ser 
pensada como resultado do cruzamento e do entrechoque 
constante entre vetores de influências internas e externas 
ao país. A despeito da singularidade de cada desses veto
res e da variabilidade de sua importância quando porções 
especificas do território do Brasil são consideradas, alguns 
deles se sobressaem dos demais e são assumidos, com 
maior ou menor grau de adesão, nos trabalhos de uma 
expressiva parcela dos artistas cujas obras amadurecem 
naquele período. É preciso diferençar a enunciação desses 
vetores, contudo, da sugestão de uma hierarquia inequívo
ca e atemporal de conceitos e tradições que permeiam e 
produzem a história da arte nacional, em que esses seriam 
ajuizados como intrinsecamente mais relevantes que outros 
não mencionados. O que se afirma, tão somente, é que 
algumas proposições (discursivas ou materiais) produzidas 
ao longo dessa história ainda em construção impõem-se 
frente a várias outras, por motivos os mais diferentes, quer 

Yet, such a definition is no! sufficient to conter distinc
tion on a determined symbolic production, given that a hybrid 
nature is almost lhe norm in contemporary works of art 
produced in non-hegemonic regions under lhe pressure of 
an homogenizing global culture. lt is important, therefore, to 
identify those elements that are thrown into relief and lhe way 
in which they confront one another in each place and time that 
the processes of transculturation occur, resulting in gambi
arras that are suited to specific states of subordination. By 
inventing ways of promoting such negotiations , artists from a 
certain locality draw in their work on stocks of signs and forms 
of behavior that fix, whether they are aware of this or not, lhe 
particularities and the historical, political , cultural, social and 
economic subjection under which they live. Thinking about 
Brazilian contemporary art as a gambiarra therefore entails 
discussion of the specific modes in which lhe country's art
ists at once counterpoise and bring together a diversity of 
symbolic elements: those deriving from a tradition from which 
they recognize themselves to have descended and those, 
originating from other traditions, which threaten, expand and 
continually transform the former. 

• 

ln this explanatory framework, the Brazilian contemporary art 
produced in lhe 1990s and 2000s can be seen as the result 
of a constant crossing and clashing between vectors carry
ing influences internai and externai to the country. Despite 
the uniqueness of each of these carriers and the way their 
importance varies from one specific part of lhe country to 
another, some stand out from the others and are taken up, to 
varying degrees, in the work of a significant number of artists 
whose work is maturing at the time in question . To claim that 
such carriers of influence exist, however, should not be taken 
to suggest that there is an unequivocal and timeless hierarchy 
of concepts and traditions that permeate and produce lhe 
national history of art, in which lhe former are judged to be 
intrinsically more significant than others that go unmentioned. 
lt is merely to argue that some (discursive or material) proposi
tions produced in lhe course of this on-going history come to 
the !ore, for a wide range of different reasons, wheter in terms 
of their capacity to extend their pertinence beyond the time in 
which they were originally formulated, or in terms of the geo
graphical scope of their appeal in lhe present age. There is a 
need, therefore, to trace out how, through the mechanisms of 
symbolic reception and diffusion, specific ideas and works of 
art become hegemonic in a certain arena where reflection and 
artistic creation take place, thereby coming to exercise greater 



homogeneizadora de la cult ura globa l. Para ello, lo que importa 
es identificar cuáles son los elementos que se sacan a relucir 
y de qué forma son contras tados en cada momento y lugar 
en que ocurren procesos de transculturación, resultando en 
gambiarras apropiadas para situaciones específicas de subordi 
nación. AI inventar los modos de promover esas negociaciones, 
los artistas de un cierto entorno se basan en acervos de signos 
y comportamientos que entraiian - tengan o no conciencia 
de ello- las especificidades y limitaciones (históricas, políticas, 
culturales, sociales, económicas) bajo las que viven. Asi pues, 
pensar en un arte contemporáneo brasi leiio desde la perspec 
tiva de la gambiarra con lleva a discutir los modos específicos 
con que los elementos creativos dei país contraponen y acercan 
elementos simbólicos diversificados: los provenientes de una 
tradición de la que reconocen ser descendientes y los que, 
oriundos de otras tradiciones, amenazan, prolongan y transfor 
man constantemente la primera. 

A partir de esta base de explicaciones, el arte contemporáneo 
brasileiio producido en las dos últimas décadas puede ser consi
derado como resultado dei cruce y entrechoque constante entre 
vectores de influencias interiores y exteriores ai pais. Sin me
noscabar la s1ngularidad de cada uno de esos vectores y de la 
variabilidad de su protagonismo ai considerar retazos específicos 
dei territorio brasileiio, hay que decir que algunos descuellan de 
los demás y se entraiian, con mayor o menor grado de adhesión, 
en los trabajos de un importante número de artistas cuyas obras 
maduran en aquel período. Sin embargo, es necesario diferen
ciar la enunciación de esos vectores de una sugestiva jerarquía 
inequívoca y atemporal de conceptos y tradiciones que traspa
san y producen la historia dei arte nacional, destilados mediante 
la defensa dei concepto de su mayor importancia intrínseca 
frente a otros no mencionados. Aqui, lo único que se afirma es 
que algunas proposiciones (discursivas o matenales) producidas 
a lo largo de esa historia todavia en curso, se imponen frente 
a otras por los motivos más dispares, sea por la capacidad 
de defender sus razones más aliá dei tiempo en que fueron 
ong,nalmente formuladas, o bien por su disem1nación espacial 
en el presente. AI fin y ai cabo, se trata de subrayar cómo ideas 
Y obras especificas, mediante mecanismos de recepción y de 
difusión simbólicas, blasonan de hegemónicas en un determina 
do espac10 de reflex1ón y creac1ón artística, pasando consecuen
temente a e1ercer una mayor ascendencia que las demás sobre 
la producc1ón brasileiia actual . 

EI primero de esos vectores se refiere a la revaloración de 
la antropofagia como modelo para entender la relación con lo 
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em termos da capacidade de alongar sua pertinência além 
do tempo em que foram orig inalmente formuladas, quer em 
termos de sua abrangência territor ial no presente. Trata-se, 
portanto, de sublinhar como idéias e obras específicas se 
tornam, através de mecanismos de recepção e de difusão 
simbólicas, hegemónicas em um determinado espaço de 
reflexão e de criação artística, passando a exercer, em con 
seqüênc ia, ascendência maior do que as demais sobre 
a produção bras ileira corrente. 

O prime iro desses vetores se refere à revalorização da 
antropofagia como modelo para entender a relação com 
o outro, orig inalmente proposto pelo poeta modernista 
Oswald de Andrade em seu Manifesto Antropófago, redigido 
em 1928. Embora a antropofagia seja parte de um esforço 
sincrónico de aproximação ao sistema cu ltura l europeu e de 
delineação dos contornos de uma arte nacional que marca 
a invenção simbólica no Brasil desde a superação de sua 
condição de colônia, no início do sécu lo 19, ela também é 
um ponto de inflexão nesse percurso.' º Em vez de submis
são e adequação àquele sistema-posição associada à sua 
mera ilustração com elementos da natureza ou da história 
locais-, propunha a incorporação e a reelaboração, desde 
uma visada interna, de alguns de seus pressupostos, desse 
modo informando uma arte que seria, por conta de tal ati
tude criadora, própria do país. Além de enfatizar a idéia da 
não-neutral idade do processo de construção identitária, a 
antropofagia destaca, então, a agência de grupos subordi
nados que subvertem os sentidos pretendidos das culturas 
dominantes a partir de perspectivas locais. Subjugada 
no embate ideológico das décadas seguintes por noções 
conservadoras do que seria uma arte brasileira, em que a 
originalidade do conceito cede espaço à celebração de uma 
iconografia próxima, a antropofagia é atualizada pela produ
ção cultural da década de 1960 (nas artes visuais, na litera
tura, na música , no cinema, no teatro) " e tem sua relevância 
corroborada como conceito operativo para o entendimento 
da idéia de Brasil nos estudos que comemoram, na década 
de 1970, os cinqüenta anos da Semana de Arte Moderna , 
marco do modern ismo local , em que destaque exemplar 
é concedido à obra de Tarsila do Amaral ." Tal importância 
foi enfaticamente confirmada e alargada , no âmbito das 
artes visuais , com a curadoria da 24ª edição da Bienal de 
São Paulo , real izada em 1998, que ofereceu , ancorada no 
conceito da antropofag ia, interpretações sincrét icas , feitas 
de lugares distintos do mundo , de valores assentados nos 
cânones artísticos globais . No contexto daquela exposição, 
a antropofag ia ampl ia seu poder cognit ivo e se torna lente 
cr ítica para rever, a part ir de qua lquer parte-e não somente 

influence than others over contemporary Brazilian production. 
The first of these bearers of influence was the reas

sessment of the concept of anthropophagy as a model 
for understanding the relation with the other, as originally 
proposed by the modernist poet Oswald de Andrade in his 
Anthropophagist Manifesto, written in 1928. Although anthro
pophagy forms part of a synchronic effort at approximation to 
lhe European cultural system and at delineating the contours 
of a national art that has characterized symbolic invention 
in Brazil since it threw off lhe colonial mantle at the begin
ning of the 19th century, it is also a point of inflexion in this 
trajectory. 11 lnstead of submission and accommodation to that 
system - a position associated with mere illustration of local 
natural or historical elements - it proposed the incorporation 
and reworking of some of its presuppositions on the basis of 
an internai vision , thereby creating an art form that would , by 
way of this creative attitude , be the country's own . As well as 
emphasizing the idea of lhe non-neutrality of the process of 
constructing an identity, anthropophagy thus pointed up the 
agency of subordinate groups who subverted the intended 
meanings of the dominant cultures using local perspectives. 
Subjugated in the ideological clash of the following decades 
by conservative notions of the nature of Brazilian art , in which 
the originality of the concept gave way to the celebration of 
a local iconography, anthropophagy gained a new lease of 
life in the cultural production of the 1960s (in the visual arts, 
music , literature , cinema and theatre) '2 and its relevance was 
corroborated as an operative concept for understanding the 
idea of Brazil in studies that commemorated , in the 1970s, the 
fift ieth anniversary of the Modern Art Week, a landmark in local 
modernism , which singled out the work of Tarsila do Amaral 
as an outstanding example of this. 13 lts importance was 
further emphasized and promulgated in the world of visual 
arts with the 24th São Paulo Bienale of 1998, wh ich presented, 
anchored in the concept of anthropophagy , syncretic inter
pretations, drawn from various places around the world, of 
values founded on global artistic canons. ln the context of that 
exhib ition , anthropophagy expanded its cognitive power and 
became a cr iticai lens for reviewing , from anywhere-and not 
only with reference to the ir country of origin - , aesthetic and 
h,stor ical discourses that show no regard for otherness or that 
treat it with calculated condescension .14 

The second carrier of influence that has undoubtedly in
formed the production of contemporary art in Brazil in the two 
decades covered here is the experimental tradition of national 
art, founded on the neoconcrete tradition of the end of lhe 
1950s and in lhe way lhe work of its mos! aclive proponents 
developed in lhe fol low ing decade. The consolidat ion of this 
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otro. originariamen te planteado por el poe1a modernista Oswald 
de Andrade en su Manifiesto Antropófago, redactado en 1928. 
Aunque la antropofagia sea parte de un esfuerzo sincrónico de 
acercam1ento a1 sistema cultural europeo y de delineacion de los 
contornos de un arte nacional que marca la invenc1ón simbó
lica en Brasil desde la superacion de su condición de colonia 
a com1enzos dei siglo XIX. es tamb1én un pumo de inflexión 
en esa trayectoria En vez de sometim1ento y adecuación a 
aquel s1stema-pos1c1on asociada a su s1mple ustración con 
elementos de la naturaleza o de las h1stonas locales - planteaba 
la ncorporac1ón y la reelaboración de algunos de sus supuestos 
desde un punto de vista interior, de ese modo informando un 
arte que seria, a cuenta de tal act,tud creadora. propia dei pais. 
Adernas de enfatizar la 1dea de la no neutral1dad dei proceso de 
construcc1ón de ident1dad. la antropofagia destaca entonces a 
la agencia de grupos subordinados que subvierten. a partir de 
perspectivas locales, los sentidos pretendidos de las culturas 
dominantes. Soiuzgada en el embate ideológico de las décadas 
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desde o país onde teve origem - , discursos esté ticos e 
históricos que desconsideram a alteridade ou que a tratam 
com condescendê ncia calcu lada .13 

O segundo vetor que inequivocamente informa a 
produção contemporânea brasileira nas duas décadas aqui 
tratadas é a tradição experimental da arte nac ional, que teria, 
no neoconcretismo, em finais da década de 1950, e nos des 
dobramentos das obras dos seus mais atuantes membros 
no decênio seguinte, seu momento fundador . A consoli
dação desse reconhecimento, entretanto, ao contrário do 
ocorrido com o concei to da antropofagia, não se produziu 
apenas no interior do Brasil, contando com fundamenta l 
impu lso desde o exterior. Como resultado paradoxal da 
auto -afinnação de culturas locais frente ao processo de 
globalização, são muitas as expos ições e os textos crít icos 
que. elaborados nos centros hegemônicos de legitimação 
artíst ica e de valoração patrimonial a partir de finais da déca
da de 1980, buscam acercar -se de uma produção simbólica 
antes escassamente ali difundida. Nesse processo, as obras 
de Helio Oiticica , de Lygia Clark e, em menor medida, de 
Lyg,a Pape, são apresentadas e discut idas, em instituições 



recognition, however, differently from what occurred with the 
concept of anth ropophagy, was not conf ined to Brazil, but 
was, at root, partly driven by cu rrents coming from abroad . As 
a paradoxical result of the self-aff irmation of local cultures in 
the face of the process of globaliza tion, a plethora of exhibi
tions and works of criticism were produced, from the end of 
the 1980s onwards , in the hegemonic centers where art istic 
legitimacy and economic value are co nferred, reach ing out 
to a symbo lic production that was sca rcely known in those 
places until then. As part of this process, lhe work of Hélio 
Oilicica, Lygia Clark and, to a lesser extent, Lyg ia Pape , are 
presented and discussed at institu tions and in publications 
w ith the power to conter internat ional approval, not as local 
manifestations of movements that grew up in centra l coun
tries, but as art istic research that occurred at lhe sarne time 
as or before that carried out there in the 1950s and 1960s 
and, in every case, endowed with irreducib le orig inality. On 
the basis of this recognition by the other (European and North 
American cr iticism}, lhe work of these art ists also received a 
positive re-assessme nt within Brazil and they were incor
porated into a rarefied national canon , in tac it admission of 
the fact that lhe country 's visual arts have litt le in the way of 
autonomy and are still dependent on the approva l of outsid
ers. '5 lnside Brazil, they are primarily valued as constituting an 

"experimental exercise of freedom ", in which the attitude of 
continua lly subverting given limits - a method of construction , 
therefore - is of more worth than the invention of forms, and 
according to which the creative process is sometimes more 
important that the result. ' 6 This "constructive wi ll" indicates 
likewise the act ive search for a local character in the face of 
hegemonic cultures, thus tracing the lineage of this tradition 
back to anthropophagy. ln this case , however , this search is 
less lhe result of a colleclive and routinized pro ject than that 
of lhe symbo lic art iculation of a thinly dispersed but shared 
desire to declare , as a way of expressing the identity of a 
place, a break with conventional crea tive practices ; less the 
fru1t of a manifesto with clearly laid out guidelines that the ex
pression of a "condit ion of Brazilian art " into which a dive rsity 
of tendencies may be fitted. 17 

ln this belated, albeit emphatic reception , of the experi 
mental tradition in national art , three different, though inter
twined, elements stand out. One of these is the redefinition 
of the roles of lhe artist and the viewer , according to which 
the former become "proponents " of ideas pregnant with 
meanings-whatever the formal configuration of lhe works that 
contain them- , requiring the latter to activate some of these 
from the1r own private point of vIew, thereby laying emphasis 
on lhe Idea of lhe participation of lhe other and consequent 

sigu1entes per nociones conservadoras de qué seria un arte 
brasileno. en que la orig1nalidad dei concepto cede espacio a 
la celebrac1ón de una iconografia cercana. la antropcfagia se 
actualiza mediante la producción cultural de los anos 60 (en 
las artes v1suales. en la literatura. en la musica. en el cIne, en el 
teatro)" y tiene su importancia corroborada como concepto ope
rativo para el entend1miento de la 1dea de Brasil en los estudios 
que conmemoran. en la década de los 70. los cincuenta anos 
de la Semana de Arte Moderno, hlto dei modernismo local. 
cuando se concede como un protagonismo eJemplar. la obra de 
Tarsila do Amaral. ' Esa 1mportancia se confirmo y se desplegó 
rotundame nte en el ambito de las artes v1suales, con la curaduría 
de la 24ª ed1c1ón de la Bienal de Sao Paulo, realizada en 1998, 
que ofrec1ó, de lugares distintos dei mundo y aneladas en el con
cepto de la antropcfagia. 1nterpretaciones sincréticas de valores 
asentados en los cánones artísticos globales. En el contex1o de 
esa expcsicion, la antropofagia amplia su poder cognoscitivo 
y se conv1erte en una lupa crítrca para rever, desde cualquier 
parte-y no sólo desde el pais en que se origino- discursos 
estéticos e históricos que desconsideran la alteridad o que la 
tratan con calculada condescendencia. '3 

EI segundo vector que sin lugar a dudas pauta la produc
ción contemporanea brasilena en las dos décadas aquí tratadas. 
es la tradición experimental dei arte nacional, que tendría su 
1nicro a finales de los anos 50 en el neoconcretismo y en los 
desdoblamientos de las obras de sus más actrvos miembros en 
la década sigurente. Sin embargo - y ai contrario de lo acaeci
do con el concepto de antropofagia-la consolidación de ese 
reconoc1miento no se produjo sólo en el rntenor de Brasrl: conto 
también con un fundamental empuje desde el ex1error. Como 
resultado paradójico de la autoafirmación de culturas locales 
frente ai proceso de globalizacrón. son muchas las exposiciones 
y los tex1os críticos que, elaborados en los centros hegemónicos 
de legItimacion artistrca y de valorac1ón patrimonial desde fInales 
de los anos 80, procuran acercarse a una producción simbólica 
antes escasamente difundida por esos centros. En ese proceso, 
las obras de Hélio Oitic1ca, de Lygia Clark y, en menor medida, 
la de Lygia Pape, se presentan y se discuten en inst1tuciones y 
publicaciones con poder de aprobación internacronal, no como 
manifestaciones locales de movimientos surgidos en países cen
trales, sino como 1nvestigaciones artistrcas srmultáneas o prece
dentes a las que por allí se plasmaron en los anos 50 y 60, aun
que dotadas. en todo caso, de 1rreduc1ble origrnalidad. A partrr 
dei reconoc imiento de lo otro (la critica europea y estadouniden
se), tamb1en en Brasil se revaloran positivamente las obras de 
esos artistas y se incorporan en un enrarecrdo canon nac,onal. 
como tácita de admisión a la peca de autonomia dei campo de 
las artes dei pais, aún dependiente de aprobación aIena. • Mas 
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Cortesia Pro,eto Lyg,a Pape e publicações com poder de aprovação internacional , não 
como manifestações locais de mov imentos surgidos em 
países centrais, mas como pesquisas artísticas simultâneas 
ou precedentes às que ali ocorreram nas décadas de 1950 e 
1960 e dotadas, em todo caso , de irredutível originalidade. A 
partir do reconhecimento do outro (a crítica européia e norte
americana) , também no Brasil as obras desses artistas são 
reavaliadas positivamente e incorporadas em um rarefeito 
cânone nacional , em admissão tácita de pouca autonomia 
do campo das artes do país, dependente ainda de aprova
ção alheia." Internamente, são valo radas , antes de tudo, por 
constituírem-se em "exercício experimental da liberdade " , no 
qua l a atitude de continuamente subverter limites dados
um método de construção , portanto-va le mais do que a 
invenção formal, e em que o processo criativo importa, por 
vezes, mais do que o resultado. 15 "Vontade construtiva " que 
igualmente traduz a busca ativa por uma caracterização do 
local diante das culturas hegemônicas e que justifica, assim , 
uma genealogia entre essa tradição e a antropofagia. Nesse 
caso, porém, tal busca é menos resultado de um projeto 
coletivo e protocolar do que da articulação simbólica de um 
desejo disperso , mas partilhado, de declarar, como expres 
são identitária de um lugar, rupturas com práticas conven
cionais de criar ; menos fruto de um manifesto com diretrizes 
marcadas do que a expressão de uma "condição da arte 
brasileira " na qual cabem tendências diversas. 16 

Nessa recepção tardia , mas enfática, da tradição expe
rimental da arte naciona l, t rês elementos dife rentes, embora 
articulados , ganham destaque. Um deles é a redefinição 
dos papéis de artistas e espectadores , em que os primei-
ros são tomados como "propositores " de idé ias prenhes 
de sentidos-sejam quais forem as configurações formais 
dos traba lhos que as contenham - , cabendo aos segundos 
ativar alguns deles a partir de pontos de vistas particu lares, 
imp licando destaque à idéia de part icipação do outro e de 
conseqüente desmonte das fronteiras entre o gesto criativo 
singu lar e a construção conjunta de significados. 17 Outro ele
mento que é posto em relevo na leg itimação externa e interna 
dessa tradição é a quebra de hierarquias definidas entre o 
terreno da produção artística e o âmbito em que se desenrola 
a vida ordinária. E por sua fluidez estrutural, as festas e mani
festações de rua, as construções improvisadas de artefatos 
domésticos e a arquitetura orgânica das favelas do país 
são tomadas como exemplares dessa desejada porosidade 
entre aquelas esferas, terminando por abonar, no domínio 
da criação erudita, procedimentos e materiais oriundos da 
cultura popular.' 8 Finalmente , é destacado o seu implícito 
caráter contestatário, sintetizado no lema "Da adversidade 



break1ng down of the boundaries between the single creative 
act and the collect ive construction of meaning. '8 Another 
element that is thrown 1nto relief 1n the externai and internai 
legit1mat1on of th1s tradit1on is the break with any strict hierar
chy between the world of art1st1c production and the course of 
everyday life. By way of this structural fluidity, the street parties 
and street demonstrations, the improvised construction of 
domesttc art1facts and the organ ic arch1tecture of the country's 
slums are taken as examples of the des1red porous boundary 
between the two spheres , ultimately providing credence, in the 
erudite artist1c c1rcles, for procedures and materiais that derive 
from popular culture.' 9 F1nally, there is a stress on the implicitly 
confrontat ional character of this. summed up 1n the slogan "On 
advers1ty we thr ive!", coined by Hélio Oiticica in 1967, which 
signa1s not only the capac1ty to respond creat1vely to the mate
rial hardsh1ps of the struggle to survive in Braz1I, but also the 
tak,ng of a stance stark ly opposed to the inequalities in terms 
of lhe nght of each to express h1s or her dist1nct point of view, 

que nada, se valoran internamente porque suponen un "eJerc1c10 
experimenta l de la libertad", en el cual la act,tud de subvert1r los 
limites establec1dos- es dec1r, un método de construcc1ón-vale 
mas que la 1nvención fo rmal, y donde a veces e1 proceso creador 
importa más que el resultado. "Voluntad construct1va" que de 
igual mo do traduce la búsqueda act1va por una caractenzac1on 
de lo loca l frente a las culturas hegemónicas y que 1ust1f1ca, de 
esa mane ra, una genealogia entre esa tradic1ón y la antropofagia . 
S1n embargo, en ese caso tal búsqueda es menos resultado de 
un proyecto co lect,vo y protocolario que la art1cu1ac1ón simbólica 
de un deseo d isperso, pero compartido, de declarar, como ex 
presion de ident1dad de un lugar, rupturas con práct1cas conven 
c ionales de crear; menos fruto de un manif1esto con d,rectnces 
marcadas que la expres1ón de una "cond1c1ón dei arte brastleno" 
en la cual cabe n diversas tendenc1as. 

En esa recepc1ón tardia-pero enfat1ca - de la trad1c1ôn 
experimenta l de i arte nacional. se destacan tres elementos dis
tintos, aunque articu lados. Uno es la redef1nic16P de os papeles 
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Hélio Oiticica 

Hélio Oiticica com 833 Bolide Caixa 18 

"Homenagem a Cara de Cavalo" . 1966 
Fotógrafo Claud io 01ticica 

Photographer Claud,o 0,1,c,ca 

Fotogra'o Caudo OtK:ica 

vivemos! ", cunhado por Hélio Oit icica em 1967 e que assinala 
não somente a capacidade de responde r criativamente às di
ficu ldades de sobrevivênc ia material no Brasil , mas também 
um pos icionamento vitalmente cont rário às desigualdades no 
direito de cada um afirmar um ponto de vista distinto , liberto 
de constrangimentos po líticos, econômicos , estéticos ou mo
rais.'9 É nesse contexto que se justifica o elogio tecido pelo 
mesmo artista à margina lidade como "busca desesperada da 
fe licidade autêntica ", o qual se conf undia, à época em que 
foi formu lado (durante o regime de exceção instaurado em 
1964 e que vigoraria até 1985), com a negação dos modos 
institucionalizados de mediar conflitos. 20 

O acolhimento dessa tradição no cânone nacional con
cede ma ior conteúdo a este e permite a recepção definitiva , 
já na décad a de 1990 , e em menor descompasso temporal 



free of political , economic , aesthetic or moralistic restrictions. 20 

This explains why the sarne art ist eulogizes marginality as "a 
desperate search for authentic happiness ", a phrase which 
also meant , at the time it was formulated (during the "excep
tion" regime which was introduced in 1964 and lasted unt il 
1985), rejection of institut ional means for resolv ing conflicts. 21 

lhe acceptance of this tradition into the national canon 
has gIven It greater scope and allowed for the definitive 
recept ion, sInce the 1990s , and even closer to externai 
legit1macy, of other Brazllian artists , who , in the 1970s and 
1980s , worked within this broader field of exper imentation . 
Such artists inc lude Artur Barrio , Cildo Meireles and Tunga 
among many others. Alongside the artists cited earlier , these 
names were rapidly taken by new generations as their artist ic 
models, even 1f on ly to poInt up the d1stinctive character of 

de artistas y espectadores , donde los pnmeros se consideran 
como "proponentes" de ideas prenadas de significados-sean 
cuales sean las configuraciones formales de los trabajos que las 
contengan - cab1éndole a los segundos act1var algunos de esos 
significados desde puntos de vistas particulares, lo que supone 
destacar la idea de participación dei otro y dei consecuen te des
monte de fronteras entre el gesto creador singular y la const ruc
ción conjun ta de significados .'' Otro elemento que sale a relucir 
en la leg1t1mación exterior e interior de esa trad1ción es la qu1ebra 
de Jerarquias estab lecidas entre el terreno de la producc ión ar
tistIca y el ámbito en que se despl iega la vida ordinaria . Y, por su 
fluidez estructura l, fiestas y manifestaciones callejeras, const ruc
ciones improvisadas de artefactos domésticos y la arquitectura 
orgánica de las chabolas de i pais se toman como ejemplares 
de esa deseada poros1dad entre aquellas esferas, acabando por 
abonar, en el domínio de la creac ión erudita, procedim ientos y 
matenales oriundos de la cu ltura popular . ' 8 Por fin, se destaca 
su implícito carácter contestador, sintet izado en el lema "iDe la 
adversidad vivimos!", acunado por Hélio Oiticica en 1967 y que 
subraya no sólo la capac 1dad de contestar de modo ingenioso a 
las dificultades de supervivencia material en Brasil, sino, también, 
plasma un posIc Ionamiento vitalmente contrano a las desigual
dades observadas en el derecho de cada uno afirmar un punto 
de vista distinto, libre de restricciones políticas, económicas, 
estét icas o morales. '9 Es justo en ese contexto donde se justifica 
el elogio entreteJ1do por el mismo artista a la marginalidad como 

"búsqueda desesperada de la autént ica felicidad" y que, cuando 
se formu ló (durante los gob iernos militares, instaurados en 1964 
y que vigorarían hasta 1985), se confundia con la negación de 
los modos institucionalizados de mediar conflictos. XJ 

La acog ida de esa tradic ión en el canon nac ional lo 
enriquece en cuanto a su conte nido y permite la recepción 
definitiva, ya en los anos 90-y con menos asincronía respecto 
a su legitimac ión exterior-por parte de oiros artistas brasilenos 
que en los anos 70 y 80 desplegaron sus trayectorias dentro de 
ese campo ampl iado de experimentación, como lo fueron Artur 
Barrio, Cildo Meireles y Tunga, entre otros. A lado de aquellos 
creado res citados con anterioridad, éstos son rápidamente 
acog idos por las nuevas generaciones como sus ascend1entes 
artísticos, aunque só lo sea para establecer las diferencias entre 
sus propos iciones y las poéticas de los primeros. Sin embargo, 
y como desdoblamIento natural de las inserciones de produc
cIones ya maduras hechas desde !inales de los anos 80, el 
1nterés de i c ircuito hegemónico de las artes por lo desemejante 
también promueve la precoz 1ncorporac1ón en ese espacio 
que tIene el poder de consagrar expresiones simbólicas locales 
como valores globales --de varios de los artistas que In1cIan sus 
trayectonas en Brasil durante los dos deco111os s1guientcs. en 
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em relação à sua legitimação externa, de outros artistas 
brasileiros que, nas décadas de 1970 e 1980, desenvolve
ram suas trajetórias no interior desse campo ampliado de 
experimentação-entre muitos mais, Artur Barrio, Ci ldo 
Meireles e Tunga. Ao lado dos criadores antes citados, 
esses são rapidamente assumidos por novas gerações 
como seus ascendentes artísticos, ainda quando somente 
para estabelecer as d iferenças entre as suas proposições e 
as poéticas daqueles. O interesse do circuito hegemônico 
das artes pelo desseme lhante também promove, contudo, 
em desdobramento natural das inserções de produções 
já maduras feitas a partir de finais da década de 1980, a 
precoce incorporação, nesse espaço que tem o poder de 
consagrar expressões simbólicas locais como valores 
globais, de vários dos artistas que in iciam suas trajetó-
rias no Bras il ao longo dos dois decênios seguintes: na 
década de 1990, Ernesto Neto, Jac Leirner e Rosânge la 
Rennó, entre diversos outros; na década de 2000, Lia 
~haia, Marcelo Cidade e Renata Lucas , entre tantos mais 
exemplos possíveis. Isso faz com que esses criadores 
tenham contato , em exposições , programas de residências 
e publicações internacionais , com as produções de muitos 
outros jovens artistas de variados países , que se vêem, 
uns aos demais , como participes de um meio de arte sem 
fronteiras rigidamente demarcadas , mas que é informado 
por questões e procedimentos de criação difundidos desde 
o centro hegemônico. O que distingue as obras de uns e 
de outros nesse conv ívio próximo , de fato , são os territó 
rios simból icos-e não necessariamente físicos-de onde 
elaboram e manifestam as suas proposições. A profusão 
de mecanismos de absorção existentes nesse período é de 
tal ordem , ademais , que faz com que mesmo aqueles que 
não têm suas produções efetivamente incorporadas nesse 
circuito partilhem aque la afin idade construída e se conside
rem potencia is cand idatos à sua inclusão em um impreciso 
momento futuro . Estabelece -se, dessa mane ira, um outro 
importante vetor de influênc ia sobre a arte contemporânea 
naciona l, caracter izado pela difusão interna de enunciados 
e atos urd idos em outras partes do mundo , em uma escala 
até então desconhec ida no país. 

As gerações de art istas brasileiros que se constituem nas 
décadas de 1990 e 2000 são marcadas , portanto , por uma 
noção de pertencimento amb ígua. Por um lado , há um 
forte sent imento de caber em uma genea log ia interna que 
é seletiva e vert ica lizada tempora lmente, fazendo com que 

their own proposals and poetics. The interest in hegemonic 
art circles in that wh ich is dissimilar also, however, promoted, 
as a natural corollary of the inclusion in the canon oi these 
already mature works from the end oi the 1980s onwards, 
the early incorporat ion, in this space that has the power to 
consecrate local symbolic expressions as global values, oi 
various artists who wou ld start their careers in Brazil in the 
course oi the next two decades: in the 1990s, Ernesto Neto, 
Jac Leirner and Rosângela Rennó, among others; and in the 
2000s, Lia Chaia, Marcelo Cidade and Renata Lucas, to give 
just a few examples. This brings these artists, through exhibi
tions, residence programs and international publications, into 
contact with the work produced by many other young artists 
around the world , who see themselves - and each other - as 
partak ing oi an art scene that has no strictly defined borders, 
but which is informed by creative questions and procedures 
that fan out from an hegemon ic centre. What distinguishes 
the work oi some from that oi others in this close cohabitation 
are, in fact , the symbolic - and not necessarily physical 
territories from which their proposals are developed and mani
fested. The profusion oi mechanisms for absorption that exist 
in th is period is, moreover, so enormous that even those who 
have not been actually incorporated into this charmed circle 
share the sarne affinity that has been built up and consider 
themselves to be potential candidates for inclusion at some 
indeterm inate future date. ln this way another important car
rier oi influence on national contemporary art is established , 
marked by the internai diffus ion oi statements and acts that 
have sprouted up in other parts of the world, on a hitherto 
unparalleled scale in Brazil. 

The generations oi Brazilian artists that have emerged in 
the 1990s and 2000s thus bear the stamp of an ambiguous 
form oi belonging. On the one hand, there is a strong feel-
ing oi being part oi an internai lineage that is selective and 
stretc hes back through time, making them relate what they 
prod uce to a creative altitude that ties together anthropo 
phagy and exper imentalism , and wh ich supposedly provides 
Brazilian visual art with its dist inctive character. On the other 
hand, at the very moment that this feeling has established 
itself, an equally coherent vis ion of the affinity for outside 
influences has emerged , wh ich, as it is extends out horizon 
ta lly in time, leads these art ists to associate their artistic work 
with that put out during the sarne epoch in variou s plac es 
by other artists oi the sarne generat ion. By way oi mecha
n1sms- inst itut ional and informal alike - that have matured 



los anos 90, Ernesto Neto. Jac Leirner y Rosãngela Rennó, en
tre oiros más; en la década dei 2000. Lia Chaia, Marcelo Cidade 
Y Renata Lucas. entre tantos mas ejemplos posibles. Ello con 
lleva a que esos creadores tengan contacto-en expos1c1ones. 
programas de residencias y publicaciones 1nternacionales- con 
las producc1ones de muchos oiros Jóvenes artistas de varios 
países. que se ven. unos a los oiros. como participes de un 
med,o de arte s,n fronteras rígidamente planteadas. pero que es 
pautado por cuestiones y proced1mientos de creación difundi
dos desde el centro hegemonico. De hecho. lo que distingue 
las obras de unos y de oiros en esa conv1Vencia cercana son 
los temtorios s,mbóhcos - y no necesanamente físicos - desde 
dónde elaboran y manifiestan sus proposiciones. Además, la 
profusión de mecanismos de absorc1ón existentes en ese 
oenodo es de ta1 orden. que ,nclus1ve aquellos que no t,enen 
sus producciones etect1Vamente ,ncorporadas en ese circuito 
puooen compart,r la afinidad construida y se cons,deran poten 
ciales candidatos a su ,nclusión en un 1ncierto y futuro momento. 

-

Cildo Meireles 
Espelho Cego , 1970 
made ira, borracha , texto invert ido 

gravado em metal - 1 de 3 versões 

49 x 36 x 18cm 
Cortes ia Galeria Luisa $trin a 
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wood, rubber, inverted text engraved on metal 

49 x 36x 18cm 
Courtesy of Lu,sa Stnna Gallery 

Photographer Edouard Fra1pont 
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relacionem o que produzem a uma atitude criativa que ata 
antropofagia e experimentalismo , a qual tornaria suposta
mente distinta a esfera das artes visuais do Brasil. Por outro 
lado, é no exato momento que se consolida esse sentimento 
que emerge uma percepção igualmente coesa de afinidade 
externa, a qual, por ser temporalmente horizontalizada , leva 
aqueles artistas a associar o que produzem ao que é criado, 
coetaneamente, em diversos outros lugares por produtores 
de gerações equivalentes. Através de mecanismos institu
cionalizados ou informais que igualmente amadurecem nes
se periodo no país-inauguração ou renovação de museus, 
fundação de coletivos de artistas, criação de programas de 
prospecção e difusão artística, alargamento e profissionali
zação gradual do mercado de arte-, essa irresoluta relação 
de pertencimento se difunde e termina por ter impacto rele
vante no conjunto da produção dos artistas contemporâneos 
brasileiros. 2' Impacto que não se expressa, por necessidade, 
em uma iconografia ou em conteúdos narrativos específicos, 
mas, sobretudo, nos modos distintos e particulares em que 
neles são contrapostos e encadeados - recusando qualquer 
síntese-elementos próprios de uma cultura local e outros 
oriundos de uma cultura que , como tendência que nunca se 
efetiva plenamente , homogeneíza o que lhe é diferente. 

A cada uma das articulações , tramadas nas criações 
desses artistas , entre o terreno simbólico que lhes é pró
ximo e aquele que, por seu poder de impor -se aos demais, 
é nomeado global , se propõe , então, aqui designar como 
uma gambiarra. Somados , esses procedimentos e essas 
produções perfazem um conjunto de modos particulares 
de articular acervos de narrat ivas e gestos de uma cultura 
subordinada e de uma outra hegemônica, aproximando 
elementos que , em outros contextos, se antagonizam e se 
repelem , como o vernacu lar e o erudito, o tardio e o atual , 
o inacabado e o pronto. Modos que subtendem não somen
te aproximações singulares entre componentes internos e 
externos , mas também ênfases e elipses de porções desses 
acervos que, combinadas, tornam aquelas permutas diver 
sas de outras quaisquer, concedendo um sotaque peculiar 
para a produção das artes visuais do país. Um sotaque que 
só ganha contornos precisos na tradução truncada de um 
sistema cu ltural local em termos de um outro hegemôni-
co, entre os quais não existe, como também não há entre 
sistemas lingüíst icos diferentes, correspondência unívoca 
entre os elementos que os compõem. Sotaque que revela 
incl usões e exclusões simbólicas e que declara, ao mesmo 
tempo, aquilo que a arte brasileira é e aquilo que ela não 
mais comporta como traços que a distinguem dentre as 
produções de outros cantos. z-

ai th1s time in the country - the opening of new museums or 
lhe regeneration of old ones, the setting up of artists' collec
t1ves, the creation of programs for artistic prospection and 
dissemination , the broadening and progressive professional-
1zat1on of the art market-this unsettled relation to belonging 
spreads out and ends up having a significant impact on those 
producing contemporary art in Brazil.22 This impact does not 
necessarily express itself in an iconography or in specific 
narrat1ve content, but, above all, in lhe particular and distincl 
modes in which they bolh twine together and counterpoise
while rejecting any kind of synthesis-the particular elements 
of a local cullure and others from another culture that, like a 
tendency that never fully comes to pass, homogenizes that 
which is different from it. 

li 1s proposed here, therefore, that each one of these tíes 
forged in lhe creative output of these artists, between their 
own symbolic lurf and lhe terrain that, through its power to 
impose itself upon olhers, is called global, be regarded as a 
gambiarra. Taken as a whole, these procedures and these pro
ductions constitute a set of particular ways of linking together 
lhe stock of narratives and gestures of a subordinate culture 
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As, pues. se establece otro importante vector de 1nfiuenc1a sobre 
el arte contemporàneo nacional. caracterizado por la d1fus1on ,n
tenor de enunciados y actos urdidos en otras partes dei mundo. 
en una escala hasta entonces desconoc1da en el pais 

As pues. las generaciones de an,stas brasilenos que se forman 
en las decada de 1990 y la actual. estan marcadas por una 
noc,on de pertenenc,a ambígua Por una pane. existe el fuerte 
sent,m ento de caber en una genealogia 1ntenor que es select,va 
') \ert,cal1zada temporalmente. !levando a que relac1onen lo que 
producen. con una act1tud creadora que Junta antropofagia y 
experimenta ismo. hecho que supuestamente convert1ría en di
·erente a ia esfera de las anes v1suales de Bras, . Por otra, es en 
e Justo momento en que se conso11da ese sent,m,ento cuando 
emerge una percepc,on igualmente firme de afinidad eX1enor. 
') Que, ai ser temporalmente honzontahzada. lleva a aquellos 
an,s:as, a asoc,ar lo que producen con 10 que crean en esa 
fl1 Sflla epoca y en diversos lugares. productores de generacio
nes eouvalentes. A traves de mecanismos 1nst,tuc1onalrzados 

--:·.; · 

Artur Barrio 

Situaçã o TI T. 1 
Belo Horizonte, 1970 
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Esse sotaque é testemunha, portanto, da capacidade 
dos criadores nacionais de apropriarem-se de um repertório 
que lhes é estranho e de mod ificá-lo a partir de símbolos 
e atitudes locais , reinserindo-o, assim t ransformado , no 
campo internacional das artes visuais. Dessa maneira, se 
artistas brasileiros são incluídos , desde cedo em suas tra
jetórias, em um espaço de valoração que possu i amplitude 
mund ial e é controlado por galer ias, editoras e museus se
diados em nações centrais, tornam-se igualmente agentes 
at ivos , por meio do sotaque que suas obras carregam , da 
reconstrução de uma idéia de Brasil e, ainda que de forma 
subord inada, da idéia de uma cu ltura global, assumindo o 
pape l de protagonistas de um "cosmopolitismo do pobre " .23 

Contrapondo-se à contaminação unidirecional da produção 
do país por uma cultura estrange ira, a incorporação desse 
sotaq ue no circuito hegemôn ico das artes tem a faculdade 
de gradua lmente corrompê-lo , tornando-o impregnado 
de infl exões que , antes , dele não faziam parte. Embora 



and a hegemonic one, bringing together elements which, in 
other contexts, would cla sh and repel one another, such as 
the vernacular and the erudite, the out -dated and lhe con 
temporary , the unfinished and the already done. These are the 
lashions that underlie not only the unique comings together 
of internai and externai components, but also emphases and 
ellipses of portions oi these stocks, which, in combination, 
make these exchanges diverse lrorn any other, endowing the 
production oi visual arts in Braz il with its own peculiar ac
cent . This accent only takes on a precise lorm in the tortuo us 
translation of one local cultural systern into lhe language oi 
another hegemonic one, there being no direct correspondence 
between the elernents that rnake thern up, any more than 
there is between the elements oi different linguist ic systerns. 
An accent that reveals which syrnbolic elernents have bee n 
included and which excluded and which states , at the sarne 
time, both what Brazi lian art is and what it no longer accepts 
as traits that distingu ish it frorn the artistic production oi other 
corners oi the world. 23 

This accent, therelore, bears witness to the capacity oi 
Brazilian artists to adopt a repertoire that is alien to them 
and to modify it using local syrnbols and altitudes, thereby 
re-imp/anting it, thus transforrned, into the international art 
world. So, il Brazilian artists are included, lrorn an early stage 
in their careers , in a lield of values that is global in scope and 
controlled by galleries, publishers and rnuseurns in central 
nations, they also become aclive agents , by way oi the accent 
that their work carries, oi the reconstruction oi an idea oi 
Brazil and, albeit in a subordinate lashion , the idea oi a global 
culture , taking on the role oi proponents oi a "cosrnpolitanisrn 
of the poor' ' .2• By counterpoising itself against the one-sided 
contamination of art istic production in Brazil by that of a 
foreign culture , the incor poration oi this accent into the hege
monic art world has the power of gradually corrupting it and 
1mpregnating it with inll ections that d id not originally belong to 
1t. Although heir to the anthropophagy movement-mediated 
by renewed intere st at horne in this concept frorn the 1960s 
to lhe 1990s-, conternporary Brazilian artist ic production has 
updated and superseded it, g iven that it cons iders translation 
between cultures as more than the mere contagion of one 
mode oi expression by another dorninant one , also bearing in 
m1nd the power oi d isruption that the incorporation of syncre
tistic creations in the global art world brings with it. 

Typical of this ambiguous process is the way national pop
ular culture is given value within a globalized circuit of symbolic 
promotion and affirrnat ion , driven by the conternporary produc 
t ion of visual arts 1n Brazil. This process oi conlerring value to 
vernacular culture has 1ts ongIns less in the blind rejection oi 

o info rrnales, que igualmente maduran en ese período en el 
pais- inauguracion o renovacIon de rnuseos . fundac1on de 
g remIos de artistas, creación de programas de explorac1ón y 
d1fusion artística. alargam1ento y profes1onaIizac1ón gradual dei 
mercado de arte-esa irresoluta relación de pertenenc1a se 
d ifunde y acaba por impactar de modo importan te. ai conjunto 
de producc ión de los artistas contemporáneos brasilenos . · 
Impacto que no se expresa. por neces1dad. en una iconogra fia 
o en conte n1dos narrativos específicos. sino. mas bien, en los 
modos dIst Intos y particulares en que en éstos se contraponen 
y se encadenan - despreciando cuaIquIer s1ntes1s- elementos 
propios de una cultura local y otros oriundos de una cultura que. 
como 1nchnac1ón que nunca se efect1va plenamente, homoge nei
za lo que le es diferente. 

A cada una de todas esas art1culaciones, tramadas en las 
c reaciones de dichos artistas. entre el terreno simbólico que les 
es ce rcano y el que, por su poder de Imponerse a los demás. se 
le nombra glo bal. se propone entonces designarias aqui como 
gambiarras. Sumados esos procedimientos y esas produccio
nes, recomponen un conjunto de modos particulares de articular 
acervos de narrativas y gestos de una cultura subordinada y de 
otra hegemónica . acercando elementos que. en oiros contextos. 
se antagonizan y se extranan, como lo vernáculo y lo erudito, 
lo tardio y lo act ual, lo inacabado y lo terminado. Modos que 
subt1enden no sólo aprox imac1ones singulares entre componen
tes interio res y exteriores. sino, también. énfasis y elipsis de por
cIones de esos acervos que. combinados, llevan a que aquellas 
permutas sean distintas de tantas otras, concediendo un acento 
pecul iar para la producción de las artes visuaies dei pais. Un 
acento que sólo gana contornos precisos en la traducción trun
cada de un sistema cultural local en términos de otro hegemó
nico, entre los cua les no existe-como tampoco entre sistemas 
linguíst icos distin tos - una correspondencia unívoca entre los 
elementos que los componen. Acento que revela 1nclusiones y 
exclus1ones simbólicas y que declara, ai mismo tIempo, qué es 
el arte brasileno y qué le pasa de largo, asi como qué rasgos lo 
disllnguen de las producciones de oiros s1tIos. 

As1 pues, ese acento es tesllgo de la capac1dad de los 
creadores naciona les de apropiarse de un repertono que les es 
extrano y de modificarlo a partir de símbolos y act1tudes tocaies. 
reinsertándolo, de ese modo transformado, en el campo 
internaciona l de las artes v1suales. Así, si se 1ncluyen artistas 
bras ilenos desde el comienzo de sus trayectorias en un espacio 
de valoración que posee amphtud mundia l y es controlado 
por galerias. editoras y museos situados en naciones centra 
les, se convierten igualmente en agentes activos - med1ante el 
acento que sus obras entranan de la reconstrucción de una 
1dea de Brasil y, aunque de manera subordinada, de la 1dea 
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herdeira da antropofagia-mediada pela renovada recepção 
interna do conceito entre as décadas de 1960 e 1990 - , a 
produção contemporânea brasileira a atua liza e supera , 
posto que considera a tradução entre culturas como mais 
do que mero contágio de um modo de expressão local por 
um outro dom inante, levando também em conta o pode r de 
disrupção que a incorporação de criações sincrét icas ao 
campo globa l das artes possui. 

Exemplar desse ambíguo processo é a va lorização da 
cultura popular naciona l no interio r de um circuito globa
lizado de propagação e afirmação simbó licas, promovida 
pela produção contemporânea em artes visuais do pais. 
Valorização que tem sua origem menos na rejeição cega 
a códigos estranhos àque la cultura e mais na proteção ao 
que é conhecido e próximo dos art istas brasi leiros. Diante 
do poder homogeneizador da cultu ra global , são mu itos os 
que cuidam de inserir, nas própr ias vias onde essa cultura 
reclama sua hegemonia (exposições, publicações , acervos 
privados e públicos), aqui lo que pertence ao seu território 
doméstico e ao espaço do afeto. A partir de memórias , ma
ter iais e procedimentos fincados em suas exper iências reais 
e imaginadas de um lugar de presumida origem-mas rara
mente valendo-se de referências ico nográficas- , artistas vi
suais do Brasil têm ressignificado modos de fazer e de viver 
atávicos e os inscrito em um circuito que antes os rejei tava 
ou concedia a eles um espaço segregado. Mov imento que 
é auto rizado e reforçado pe lo realce que a cultura popu lar 
possui no interior da tradição experimental do país, à qual 
as gerações aqui referidas o tempo inteiro se reportam. Em 
vez de causar o desaparecimento de formas de expressão 
vernaculares , essa abertura conflituosa ao diferente as torna 
avizinhadas dos que se ocupam de uma criação artística 
que se julga, usualmente, distante e elevada. 

A conv ivência continuada entre esferas simbólicas 
diversas confere à arte contemporânea bras ileira, portanto, 
um caráter flexível, exprimindo uma capacidade de adapta
ção criativa da cultura do pais a uma condição adversa do 
mundo. Torna-a, assim, capaz de frustrar expectativas de 
classificação rígida que são próprias dos mecanismos de 
legitimação hegemõnicos, as quais oscilam entre caracteri 
zar aquela produção {e também a feita desde mu itos outros 
lugares) como derivativa de uma linguagem supostamente 
internacional ou como expressão de um modo de vida 
chamado, equivocadamente, de não-ocidental." A ambiva
lência desse sotaque se anuncia igualmente, entretanto, de 
maneira menos positiva. Composto por gambiarras, ele tam
bém manifesta, no terreno do sensível, desigualdades no 
poder de legitimação cultural detido pe lo ainda incipiente 

codes foreign to that culture and more in the desire to protect 
that which Brazilian artists are familiar with. ln the face of the 
homogenizing power of global culture, many artists take care 
to inseri in the very channels throug h which this culture cla1ms 
1ts hegemony (exhib1tions, publications, private and public 
collections), something of that which belongs to the1r own 
homeland, something which they hold dear. Through the use of 
memories, materiais and procedures firmly rooted 1n their real 
or imag1ned experience of a place of presumed origin - though 
rarely availing themselves of direct iconographic citations 
visual artists from Brazil have been bestowing new meaning 
on ancient ways of living and of making and inscribed them 
in a sphere where they were previous ly rejected or relegated 
to a subordinate status. This movement is authorized and 
reinforced by the special place that popular culture occupies 
within the experimental tradition in Brazil, to which the afore
mentioned generations of artists constantly make reference. 
lnstead of leading to the disappearance of vernacular forms of 
expression, this conflictual openness to difference allows these 
forms to rub shoulders with those of a kind of artistic creations 
that are usually considered to be distant and aloof. 

The continuing coexistence of these diverse symbolic 
spheres thus gives contemporary Brazilian arta flexible char
acter, expressing its capacity for creative adaptation of the 
culture of the country to adverse global conditions. lt thereby 
makes itself capable of frustrating expectations of a rigid form 
of classification, which are proper to the mechanisms of he
gemonic legitimation, which oscillate between characterizing 
that production (and also that produced in many other places) 
as deriving from a supposedly international language oras 
the expression of a way of life erroneously designated non
Western.25 The ambivalence of this accent, however, likewise 
makes itself heard in a less positive fashion. Composed of a 
variety of gambiarras, it also makes manifest, in the sphere 
of the senses, the inequalities between the power of cultural 
legitimation that lies in the hands of the still incipient field of 
artistic production in Brazil and that possessed by the system 
that holds sway in the globalized art world. These inequali 
ties mimic and, in turn, reproduce the asymmetries of power 
in the broader spheres of world politics and economics in a 
context of grow ing interact ion between nations. Affirming the 
identity that this accent estab lishes-enunc iated, voluntarily 
or not, in the forma lization of the work of so many Brazilian 
artists -t herefore has a contradictory character. lt condenses 
and exposes the ambiguities that pervade recent Brazilian 
h1story, such as those involved in having to deal with funda 
mental emerging issues (such as managing complex interna
t1onal relations and creating high technology) without having 



de una cultura global, asumiendo el papel de protagonistas 
de un ·cosmopolitismo dei pobre".23 Contraponiéndose a la 
contaminación unidireccional de la producción dei país por 
una cultura extranjera, la incorperación de ese acento en el 
circuito hegemónico de las artes tiene la facultad de corrom
per1o gradualmente, impregnándolo de inflexiones que antes no 
lo integraban. Aunque heredera de la antropofagia- mediada 
por la renovada recepción interior dei concepto entre los anos 
60 y 90-la producción contemperánea brasilefia la actualiza y 
supera, puesto que considera la traducción entre culturas como 
más que un simple contagio de un modo de expresión local per 
otro dominante, llevando también a consideración el peder de 
disrupción que pesee la incorporación de creaciones sincréticas 
ai campo global de las artes. 

Lo emblemático de ese ambíguo proceso, es la valorización 
de la cultura pepular nacional dentro de un circuito globalizado de 
propagación y afirmación simbólica, promovida per la producción 
contemporánea dei país en las artes visuales. Valorización que 
tiene su origen menos en el rechazo ciego a códigos extrafios de 
esa cultura que en la protección a lo que es conocido y cercano 
a los artistas brasilefios. Frente ai peder homogeneizador de la 
cultura global, son muchos quienes cuidan de insertar, en las 
propias vias donde esa cultura exige su hegemonía (exposiciones, 
publicac1ones, fondos públicos y privados), lo que pertenece a 
su territorio doméstico y ai escano de la afectividad. Desde me
morias, materiales y procedimientos planteados en sus experien
cias reales e imaginadas de un lugar de presunto origen - pero 
raramente valiéndose de referencias iconográficas-, artistas 
visuales de Brasil han resignificado modos de hacer y de vivir 
atávicos y los han inscrito en un circuito que antes los rechazaba 
o apenas les concedia un espacio segregado. Movimiento que 
es autorizado y reforzado per la impronta que la cultura pepular 
posee en el interior de la tradic1ón experimental dei país y a la que 
se reportan a todo momento las generaciones aquí referidas. Por 
ello, en vez de causar la desaparición de formas de expresión 
vernaculares, esa apertura conflictiva a lo diferente las avecina de 
quienes se ocupan de una creación artística que normalmente se 
Juzga elevada y distante. 

La convivenc1a continua entre esferas simbólicas diversas 
le confiere ai arte brasileno contemporáneo un carácter flexible, 
expresando una capacidad de adaptación creadora de la cultura 
dei pais, a una cond1c1ón adversa dei mundo. Así pues, es capaz 
de frustrar expectativas de clasificación rígida, propias de los 
mecanismos de leg1t1mac1ón hegemónicos, que osc,lan entre ca
racterizar aquella producción (y también la realizada en muchos 
otros lugares) como derivada de un lenguaJe supuestamente 
internacional o como expres1ón de un modo de vida equivocada
mente llamado no-occidental." Sin embargo, la amb,valencia de 
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campo da produção artística no Brasil em relação ao pos
suído por aquele que rege o sistema globalizado das artes. 
Desigualdades que mimetizam e reproduzem, em seu turno, 
as assimetrias de poder nos âmbitos mais amplos da eco
nomia e da política do mundo em um contexto de crescente 
interação entre países. A afirmação identitária que esse so
taque embute-enunciada, voluntariamente ou não, na for 
malização do trabalho de tantos artistas brasileiros - possui, 
por isso, um caráter contraditório, o qual condensa e expõe 
as ambigüidades que perpassam a história recente do país, 
como as de ter que se lançar a fundamentais questões 
emergentes (gerir relações internacionais complexas, gerar 
alta tecnologia) sem haver sido ainda capaz de assegurar, 
em termos adequados, a universalização de direitos básicos 
(educação, saúde, segurança) aos seus cidadãos. 25 Caráter 
que não é metáfora de um estado provisório de coisas, mas 
locução simbólica integral à condição de vida no Brasil 
contemporâneo, sobre a qual não se vislumbram mudanças 
em pouco tempo. Não se trata, então, sequer de atraso a 
ser superado em momento certo, mas da convivência in
determinada entre tempos sociais distintos. Essa condição 
antinômica e inconclusa da produção nacional de artes 
visuais-fruto de uma aproximação com o outro que não se 
completa nunca e que é feita a partir de uma perspectiva 
única-esclarece e evoca, portanto, por meios irredutíveis a 
quaisquer outros, modos de sociabilidade vigentes no Brasil. 
Marcados pela maleabilidade de posições assumidas nas 
relações entre desiguais e, em simultâneo, pela sobreposi
ção de interesses excludentes no âmbito do comum, são 
modos que não comportam a suspensão acordada e dura
doura de conflitos entre desejos particulares que se anulam, 
requisito para que uma comunidade se afirme plenamente. 26 

É esse caráter contraditório que permite, contudo, diferen 
çar aquela produção frente à feita em outros lugares, onde 
outros sotaques são mais fortemente "ouvidos". 

Embora de maneira assumidamente tentativa, propõe
se, assim, ser possível conceber uma articulação entre arte 
e política na produção contemporânea brasileira que não 
implica representação temática de condições injustas de 
vida ou atuação direta no terreno de confrontos sociais bem 
demarcados. Não que produções artísticas que busquem 
ilustrar embates-des1gnio que é, em todo caso, de ocor
rência relativamente avara no Brasil quando em compa
ração com o perfil da produção de outros países - devam 
abster-se de reclamar a pertinência de suas intenções , a 
despeito de serem destinadas, no mais das vezes : a somen
te confirmar o que já era fam iliar:· Tampouco se recomenda 
que ações de artistas que buscam borrar as fronteiras entre 

yet succeeded in ensuring basic rights (such as education, 
health and public security) for the entirety of its citizens. 26 

This character is nota metaphor for aprovisionai state of 
affairs, but a symbolic locution integral to lhe very conditions 
of fite in contemporary Brazil, in which there appears to be 
no change in sight in the near future. lt is thus not a matter 
even of backwardness to be overcome in a moment in future, 
but of living for an indeterminate period of time in distinct 
eras of social development simultaneously. These antinomic 
and incomplete conditions of production for the visual arts 
,n Brazil-a state of affairs that is lhe result of an always 
,ncomplete aproximation to the other from a single perspec
trve- elucidate and evoke, in ways that cannot be reduced 
to any others, existing modes of sociability in Brazil. Marked 
by the malleability of positions assumed in relations between 
unequals and, simultaneously, by the superimposition of ex
clusive interests in lhe sphere of the common good, they are 
ways of conviviality that do not fit well with the agreement to 
suspend, in lhe long term, conflicts between private desires 
that cancel each other out, a prerequisite for a community 
that affrrms itself to any full extent. 27 lt is this contradictory 
character, however, that allows the work of Brazilian artists to 
differentiate itself from that produced in other places, where 
other accents "come across" more strongly. 

Albeit in admittedly tentat ive fashion, it is thus proposed 
that it is possible to conceive of a coming together of art and 
politics in contemporary Brazilian art that does not involve 
either merely portraying unfair living conditions or engaging 
in direct social action within clearly staked out confrontations. 
Not that works of art that seek to illustrate such clashes 
intention which is, in any case, relatively infrequent in Brazil 
in comparison with lhe profile of the production in other 
countries-are not able to claim legitimacy for their inten
tions, despite being destined, in most cases, only to confirm 
the existence of something already very familiar.28 Neither 
1s rt recommended that artistic actions that seek to blur the 
boundaries between the fields of art and politics should not 
claim to be able to change a determined state of affairs, even 
when such activities presuppose-a paradox that continu
ally recurs-the dissolution of those very ambiguities that 
differentiate the knowledge that is emerging in the field of 
art from that produced in other fields. On the contrary , it is 
argued that even among lhe works of Brazilian artists who 
distance themselves from one or other oi these models of 
explicit political engagement, there is a significant portion that 
is capab le oi crit ically re-framing, in a hybrid accent that is 
difficult to classify, the environment and the moment in which 
the,r creators are living. These are works that consequently 



ese acento se anuncia de manera menos positiva. Compuesto 
de gambiarras, también manifiesta, en el campo de lo sensible, 
desigualdades entre el poco poder de leg1timación cultural 
dei aún incipiente campo de producc1ón artística en Brasil, 
frente ai blasonado por el que rige el sistema globalizado de 
las artes. Desigualdades que mimetizan y reproducen, a su 
vez, las asimetrías de poder en los âmbitos más amplios de 
la economia y de la política dei mundo, en un contexto de 
crec1ente interacción entre países. La af1rmación ident1taria que 
ese acento entraiia-enunciada, voluntariamente o no, en la 
formalizac1ón dei trabajo de tantos artistas brasileiios- posee 
por eso un carácter contradictorio, que condensa y expone las 
amb19üedades que traspasan la historia rec1ente dei pais, como 
las de tener que lanzarse a fundamentales cuestiones emer
gentes (gestionar relaciones internac1onales comple1as, generar 
alta tecnologia) sin haber sido aún capaz de asegurar, en bases 
adecuadas, la un1versalización de derechos básicos (educa
cion, salud, segundad) a sus c1udadanos. Carácter que no es 
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os cam pos da arte e da polít ica não devam advogar sua 
pretendida eficácia em mudar um estado determinado de 
coisas , ainda quando ta is atividades pressupõem , como é 
recorren te e paradoxal acontecer , a dissolução das ambi
güidades que diferencia m o conhecimento que emerge na 
esfera da arte daquele gestado em outros domínios. O que 
se argumen ta, todavia , é que mesmo ent re os traba lhos de 
art istas brasilei ros que se afastam de um e de outro desses 
modelos de expl íci to engajamento, há uma parcela signifi
cativa que é capaz de reenq uadrar criticamente, através de 
seu sotaque híb rido e de classificação difíc il, o amb iente 
e o momento em q ue a seus criado res é dado viver. São 
trabalhos que instau ram, po r conseguinte, um espaço de 

"di ssenso " em me io a co nce itos convencionais de apreender 
os comp lexos modos de pertencimen to vigentes no mundo 
contemporãneo, solicitando, de quem ent ra em contato 
com eles, que negocie e questione os possíveis significados 
que trazem. 28 E exatamente por não antecipar o efeito que 



stake out an arena for "d issent" in the midst of lhe conv en
tiona l co ncep ts used to grasp the comp lex ways of be longi ng 
that exist in the modem wor ld, demanding from anyone who 
comes into contact with them to negotia te and questi on lh e 
possible meanings that they bear.29 li is prec isely by no t antic i
pat ing the effec t that it may have on the other that this artis tic 
production generates knowledge about a common lived space 
which is not fo und in other cognitive fo rms . A knowle dge that 
does not lay down rules for living toge ther or provide so lut ions 
for conflicts, but which manages to presen t, by means of the 
articulation of signs, the capac1ty for 1nvention and for creative 
adaptation to situations characterized by lack as much as 
the immobility, repetition, me lancholy, silence, fragll ity, and 
ent ropy that are the hallmarks of everyday life 1n Brazil. This 
1s a form of knowledge similar to that found in lhe wo rk of, 
among others, Oswa ldo Goeldi and Antonio Dias, who thereby 
also form pari of the lineage claimed by the production of 
those artists, albeit wrthout explicit institu tronal recognition of 

metáfora de un estado provisional de las cosas, sino locuc ión [53] 
simbólica integra a la condic1ón de vida en el Brasil contemporá-
neo, sobre la cual no se atisban cambias en poco trempo. -No se 
trata entonces siquiera de un retraso a ser superado en un cierto 
momento, y si más bien a una convivencia indeterminada entre 
tiempos sociales distintos. Asi pues, esa condición antinóm ica 
e inconclusa de la producción nacional de artes visuales-fruto 
de una aprox1mación con lo otro que no se completa nunca y 
que se hace desde una perspectiva única-aclara y evoca, por 
medias 1rreductibles a cualqurer oiro, modos de sociabi lidad 
vigentes en Brasil. Marcados por la maleabilidad de posiciones 
asumidas en las relaciones entre desiguales y, simultáneamente, 
por la superposición de 1ntereses excluyentes en el ámbito de lo 
común, son modos que no comportan la suspensión acordada 
y duradera de conflictos entre deseos particulares que se anulan, 
requisito para que una comunidad se afirme plenamente. '6 

Es justo ese carácter contradictorio que permite sin embargo, 
d1ferenc1ar a aquella producc1ón, de la realizada en otros lugares, 
donde otros acentos se hacen "oir" más fuerte. 

Aunque de modo asumidamente tentat ivo, se propone que 
es posible concebir una articulacrón entre arte y po lítica en la 
producc1ón contemporánea brasilena, que no con lleva a la repre
sentación temática de cond iciones injustas de vida o actuación 
directa en el terreno de confrontac iones sociales bien delimita
das. Esto no permite concluir que producciones artísticas que 
busquen ilustrar embates-cuya cosecha, en todo caso, es rela
tivamente pobre en Brasil comparada con el pertil de la produc
ción de oiros países-no puedan reclamar la pertinenc ia de sus 
intenciones, pese a que se destinen, la mayoría de las veces, tan 
sólo a confirmar lo que ya era familiar.27 Tampoco se recomienda 
que acciones de artistas que procuran borrar las fronteras entre 
los campos dei arte y de la politrca no deban abogar por su 
pretendida eficacia en modificar un determinado estado de s,tua
ciones, aún cuando tales actividades presuponen-como suele 
paradójicamente suceder-la disolución de las ambigüedades 
que drferencian el conocimiento que emerge en la esfera dei arte, 
dei gestado en otros domínios. Lo que si se argumenta es que 
inclusive entre los trabajos de artistas brasilenos que se alejan de 
uno y de oiro modelo de adhesión explicita, existe una parte sig 
nificativa que es capaz de reemplazar criticamente, mediante su 
acento híbrido y de difícil clasrficación, el ambiente y el momento 
en el que a sus creadores es dado vivir. Son trabaJ0S que rnstau 
ran, por consrguiente, un espacio de "disensión" en medio de 
conceptos convencionales de aprehender los complejos modos 
de pertenencia vigentes en el mundo contemporáneo, p1cJiendo 
a qurenes entran en contacto con esos concepto s, que negoc1en 
y cuestionen los posibles significado s que trnen consigo . Y es 
exactamente por no antrcrpar el efl."Clo que ac~iso pueda causar 



por ventura possui sobre o outro, essa produção gera um 
saber sobre um espaço de vida conjunta que não se encon
tra em outras formas cognitivas. Saber que não prescreve 
regras de convívio ou soluções para confrontos, mas que 
logra apresentar, por meio da articulação de signos, tanto a 
capac idade de invenção e de adequação criativa diante de 
situações marcadas pela falt a, quanto a imobilidade, a repe
tição, a melancol ia, o si lêncio, a fragilidade e a entropia que 
marcam o cotid iano no Brasil. Conhecimento semelhante ao 
que se encontra nas obras de, entre outros, Oswaldo Goeldi 
e Anton io Dias, que se fazem, por isso, também participan
tes de uma genealog ia reclamada pela produção daqueles 
artistas, ainda que careçam do explícito reconhecimento 
institucional dessa posição. São trabalhos que, j usto por 
aludir, na própria materialidade de que se constituem
âmbito que não se reduz a outro algum - , à idéia de um 
conforto e de um incômodo conco rrentes, espelham a 
indeterminação que o futuro oferece em potência ao país. 
Situação em que cabe a todos reinventar o que é intoleráve l 
no presente ou, inversamente, assumir o fracasso de um 
projeto de vida coletivo. 29 Sem pretender afiançar que a pro
dução contemporânea nacional possua, hegemonicamente, 
tais características, ou que os trabalhos que referendem 
essas posições não carreguem igualmente outros sent idos, 
sugere-se que apresentá-los através desse prisma demons 
tra, sem prejuízo a outros entendimen tos possíve is, a perti
nência e a atual idade da categor ia "arte brasileira", mesmo 
em um mundo que crescentemente se quer afirmar como 
um espaço "comum" a todos que o habitam. 

1 Para a expressão desse argumento, ver Texeira Coelho. "A contem 
poraneidade comum ". Revista Bravo!, São Paulo , junho de 2007. 

2 Arjun Appadurai. Modernity at Large. Minneapo lis, University of 
Minnesota Press , 1996. 

3 De acordo com Édouard Glissant, "a noção de ser e de absoluto 
do ser está associada à noção de identidade 'raiz única ' e à exclu

sividade da identidade, e que se concebermos uma identidade ri

zoma , isto é, raiz, mas que vá ao encontro das outras raízes, então 

o que se torna importante, não é tanto um pretenso absoluto de 
cada raiz, mas o modo , a maneira como ela entra em contato com 

outras raízes: a Relação". Édouard Glissant. Introdução a uma 

Poé tica da Diversidade. Juiz de Fora, Editora UFJF, 2005. 
4 Para uma revisão crit ica do emprego desses conceitos no contex1o 



this claim. These are works that, precisely because they allude, 
through the very materiality of which they are composed - a 
field that cannot be reduced to any other-, to the idea of 
comfort competing with distress, mirror the indeterminate 
nature of the future the country faces. This is a situation in 
which everyone must reinvent that which is intolerable at the 
present time, or, conversely, accept the failure of a collective 
life project. 30 Without aiming to backup the claim that contem
porary Brazilian artistic production is hegemonically endowed 
with such characteristics, or that the works that endorse such 
positions do not carry other meanings in equal measure, it 
is suggested that to present them through this lens shows, 
without doing violence to other possible interpretations, the 
pertinence and contemporaneity of the category of "Brazilian 
art", even in a world that increasingly claims to be a common 
space for ali those who inhabit it. 

1 This argument in expressed by Texeira Coelho in '"A contemporanei

dade comum". (Our shared contemporane1ty) Revista Bravo!, São 

Paulo, June 2007. 
2 Arjun Appadurai. Modernity at Large. Monneapohs, Univers1ty oi 

Minnesota Press, 1996. 

3 According to Edouard Glissant. "lhe notIon oi be1ng and oi lhe 

absoluteness oi beong is assoc1ated w1th lhe notIon oi a single root

idenllty and the exclusivIty oi that identity. li we conceive oi identIty 

as a rh1:z:ome. wh1ch Is a root that branches out In search oi other 

roots, the Important thong Is not the pretens1on towards absoluteness 

oi each root. but lhe mode and lhe manner on wh1ch It enters 1nto 

contact w1th other roots: the Relat1on". Êdouard Ghssant. Introdução 

a uma Poética da Diversidade. [lntroduct1on to a Poellcs oi Divers1ty) 

Juiz de Fora. Editora UFJF. 2005. 
4 For a cnt1cal revIew oi the use oi these concepts in the context of 

contemporary cultural product1on. see Moacir dos An1os. Local, 

global: arte em trânsito. [Local/global: art In trans1t) R,o de Jane,ro. 

Jorge Zahar Editor. 2005. 
s Gambiarra Is usually translated onto Engl,sh as "making do" . Toe 

ongonal lorm Is, however, maonta1ned ,n th1s essay. 

6 As an example oi lhe use oi lhe term In lhe context c1ted above, see 

the text accompanyIng the exh1b1t1on Gambiarra: New Art from Braz1/, 

staged ai the Gasworks Gallery, In London. ,n 2003 (http://www. 

gasworks . org. uk/exh1b1t1ons/deta1I. php? id= 1 00). 
7 For a cnt,que oi lhe one-d1mens1onal 1dea oi the gambiarra, which 

engenders only a "precarious aesthetic". lhe reader should consult 

sobre el otro. que esa producc1ón genera un saber acerca de un 
espacio de vida conjunta que no se encuentra en otras formas 
cognitivas. Saber que no prescribe regias de convivencia o solu
ciones para confrontac1ones, pero que consigue presentar, me
diante la articulación de signos, tanto la capacidad de 1nvenciõn 
y de adecuación creadora frente a s1tuaciones marcadas por la 
falta de medios. como la inmovilidad , la repetición, la melancolia, 
el silencio, la frag, 1dad y la entropía que marcan el quehacer dia
rio en Brasil. Conocimiento semejante ai que se encuentra en las 
obras de Oswa1do Goe1d1 y Antonio Dias, entre otros, y que por 
ello los convierten en participes de una genealogia exigida por la 
producción de aquellos artistas, aunque carezcan dei explícito 
reconocim1ento nst1tucional de esa posición. Son trabajos que 
Justamente por aludir-en la propia materiahdad de la que se 
constituyen, ámbito que no se reduce a cualqu1er otro-, a la 
idea de una comodidad e 1ncomod1dad concurrentes, reflejan 
la 1ndeterm1nación que el futuro ofrece en potencia ai país. 
S1tuac16n que permite a todos reinventar lo que es intolerable en 
el presente o, a la inversa, asum1r el fracaso de un proyecto de 
vida coleclivo. "" Sin pretender afirmar que la producción contem
poránea nacional posee, hegemónicamente, tales características, 
o que los traba1os que legalicen esas posiciones no cargan otros 
sentidos por igual, se sugiere que el presentarlos a través de ese 
prisma demuestre, sin perjuicio a otros entend1mientos posibles, 
la pert1nencia y la actualidad de la categoria "arte brasilerio", 
aunque en un mundo que se quiere afirmar cada vez más como 
un espacio "común" a todos quienes lo habitan. 

Para la expres1ón de ese argumento ver Texeira Coelho . "A contempo

raneidade comum" Revista Bravo! Sao Paulo, 1unio de 2007. 
2 Ar]un Appadura1. Modernity af Large. Mlnneapohs, University oi 

M,nnescta Press, 1996. 

3 De acuerdo con Êdouard Glissant, "la noc,ón de ser y de lo absoluto de 

ser está ascciada a la noc16n de 1dentidad ·raiz única· y a la exclusi 

vidad de la 1dent,dad, y que conceb<r una identidad nzoma, es decir, 

raiz. pero que vaya ai encuentro de las otras raíces, entonces lo que 

se conv,erte en ,mportante no es ya un pretensc absoluto de cada raiz, 

smo que el modo, la manera cómo ésta última entra en contacto con 

otras raíces: la Relac16n" Êdouard Glissant. Introdução a uma Poética 

da Diversidade . Juiz de Fora, Editora UFJF 2005 . 
4 Para ur,a rev,s,ón critica dei pIanteam1ento de esos conceptos en el con 

texto de la produccion cultural contemporAnea , ver Moacir dos An1os. 

Local/global· arte em trfms1to. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2005. 
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da produção cultural contemporãnea, ver Moacir dos Anjos. Loca// 

global: arte em trânsito. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor , 2005. 

s Como exemplo do emprego do termo no contexto aqui referido , 
ver texto de apresentação da exposição Gambiarra: New Arl from 

Brazi/ , realizada na Gasworks Gallery, Londres, em 2003 

(http://www.gasworks.org.uk/exhibitions/detail.php?id=100). 
6 Para a critica a uma concepção unidimensional da idéia de gam

biarra, que engendraria tão somente uma "estética do precário ", 
consul tar Lisette Lagnado. "O Malabarista e a Gambiarra" . Trópico, 

2003 (http://pphp.uol.com.br/tropico/html/textos/1693, 1 .shl) e 

Anna Dezeuze. "Thriving On Advers ity: The Art oi Precariousness " . 

Mute magazine, Vol. 2 (3), agosto de 2006 (http://www.metamute. 
org/en/Thriving-On-Adversity). 

7 A defesa do potencial emancipador da gamb iarra - em oposição a 

um entend imento do termo que destaque seus aspectos formais- , 

está presente em Ricardo Rosas. "Gambiarra-alguns pontos para 

se pensar uma tecno logia recombinan te" . Caderno Videobrasil 02, 
2006, e Kik i Mazzucchelli. "Gambiarra as Political Assemblage in 

Contemporary Brazilian Art". Arl Journal , inverno de 2007. 

s Segundo Miche l de Certeau, a tát ica "não tem por lugar senão o 

do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto 
tal como o organiza a lei de uma força estranha .... Ela não tem 

portanto a possibil idade de dar a si mesma um projeto g lobal nem 

de tota lizar o adversá rio num espaço distinto, visível e objetivável. 

Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as 'ocasiões ' 

e de las depende, sem bases para estocar benefícios, aumentar a 
propriedade e prever saídas" . Miche l de Certeau. A Invenção do 

Cotidiano. V. 1. Arles de fazer. Rio de Jane iro, Edito ra Vozes, 2000. 

9 Sobre a expressão "terceiro espaço", consultar Homi Bhabha. 

O /oca/ da cultura. Belo Horizonte, Editora UFMG, 1998. 
10 Dois fatores fundamen tais para a emergência dessa discussão 

no Brasil foram, ainda antes da independência formal do país, 
em 1822, a transferência da Corte Portuguesa para o Rio de 

Janeiro, em 1808, e a v inda da Missão Artística Francesa , em 

1816, a conv ite do prínc ipe regente D. João VI. Sobre o esforço 

de const ituição de uma arte brasi leira a part ir do século XIX , ver 
Tadeu Chiarelli. "Da arte nac ional brasi leira para a arte brasileira 

internaciona l" . Em Tadeu Chiarelli. Arle Internacional Brasileira. 

São Paulo , Lemos Editorial, 1999. 
11 Consultar Carlos Zil io. "Da antropofagia à tropicalia". Em Adauto 

Noves (ed.). O nacional e o popular na cultura brasileira. São 
Paulo, Brasiliense, 1982. Ver também os textos reunidos em 

Carlos Basua ldo (org.). Tropicália. Uma revolução na cultura brasi
leira. São Paulo, Cosac & Naify, 2007. 

, 2 Sobre a inscrição da obra de Tarsi la do Amaral no âmbito da 
antropofagia , ver Aracy do Amaral. Tarsila: sua obra e seu tempo. 

São Paulo , Perspec itiva/Editora da USP, 1975. 

13 Paulo Herkenhoff. " Introdução Gera l". Em Paulo Herkenhoff 



Usette Lagnado. "O Malabarista e a Gamb iarra" . [lhe Juggler and 

the Gambiarra] Trópico, 2003 (http://pphp.uol.com.br/tropico/html/ 

textos/1693, 1.shl) and Anna Dezeuze. "Thr iving On Advers1ty: The 

Art oi Precariousness". Mute magazine, Vol. 2 (3), August 2006 

(http://www.metamute.org/en/Thriving-On-Adversity). 

a The defence oi the emancipatory power oi the gambiarra-as 

opposed to an understanding oi the term that stresses its formal 

aspects-can be found in Ricardo Rosas. "Gambiarra-alguns 

pontos para se pensar uma tecnologia recombinante". [Gambiarra 

reflections on a recombinant technology] Caderno Videobrasil 02, 

2006, and Kiki Mazzucchelli. "Gambiarra as Political Assemblage in 

Contemporary Brazilian Art". Art Journal, Winter 2007. 

9 According to Michel de Certeau, a tactic "can only occupy the place 

of the other. lt must 1herefore play with the terrain that it is forced to 

use in the manner in which it is organized by a foreign force .... 

lt is therelore unable to set itself a global project nor to totalize the 

adversary in a distinct, visible and objectivisab le space. lt.operates 

by way of coup, strike by strike . lt takes advantage of circumstances 

and depends on these, deprived of any basis for stockpiling benefits, 

stonng up property or planning an escape". Michel de Certeau. 

A Invenção do Cotidiano. V. 1. Artes de fazer. [lhe Practice of 

Everyday Life.) Rio de Janeiro, Editora Vozes, 2000. 

10 On the expression "third space" see Hom1 Bhabha. O /oca/ da cul

tura. [The Locat1on of Culture] Belo Horizonte, Editora UFMG, 1998. 

11 Two factors fundamental to the emergence of th1s discuss1on in 

Braz1I were, going back even before the formal declaration of inde

pendence 1n 1822, the transfer of the Portuguese Royal Court to Rio 

de Janeiro. 1n 1808, and the arrival of the French Art1st1c M1ss1on in 

1816, at lhe mv1tat1on of the Prince Regent D. João VI. On lhe efforts 

to create a Braz1lian national art from the 19th century on, see Tadeu 

Chiarelli. "Da arte nacional brasileira para a arte brasileira interna

cional". [From Brazilian nat1onal art to mternat1onal Brazilian art], m 

Tadeu Ch,arelli. Arte lnternac1onal Brasileira. [lnternational Brazilian 

Art] São Paulo, Lemos Ed1tonal, 1999. 

12 On this point the reader ,s advised to consult Carlos Z1lio. 

"Da antropofagia à trop,calia" [From anthropophagy to tropicalia) ,n 

Adauto Noves (ed.). O nacional e o popular na cultura brasileira. 

[The National and the Popular ,n Brazslian Culture) São Paulo, Brasiliense, 

1982. See also the tex1s brought together ,n Carlos Basualdo (ed.). 

Tropicà/ia. Uma revolução na cultura t,ras,/e,ra [Trop,càlia: a Revolut,on in 

Brazilian Culture) São Paulo, Cosac & Naify, 2007. 

13 0n lhe ,nclus,on of lhe work of Tarstla do Amaral 1n the context of anthro-
pophagy, see Aracy do Amaral . Tarsila: sua obra e seu tempo. [Tars1la: 

her Art and Times] São Paulo, Perspecrtiva/Edrtora da USP, 1975. 

,. Paulo Herl<enhoff . "Introdução Geral". (General lntroduct,on] in Paulo 

Herl<enhoff & Adnano Pedrosa (eds.). XX/V Bienal de São Paulo. 

Núcleo Histórico : Antropofagia e Histónas de Canibalismos . [lhe 24th 

São Paulo 81enale. H,stoncal Nucleus: Anthropophagy and Stories of 

s NT: EI termino gambiarra abarca var,os s,gnrticados en espanol: cha

puza. conexión clandestina (normalmente , de electric1dadl o el mismo 

acto de acometer una u otra , segun e1 contexto. como se verá más 

adelante por las exphcaciones dei autor. 

6 Como ejemplo de la ut1lizaCtón dei término en el contexto aqui referido, 

ver tex1o de presentac,ón de la exposic,ón Gambiarra: New Art from 

Braz, realizada en Gasworks Gallery. Londres. en 2003 (http://www. 

gasworks.org.uk/exh1bit1011s/detai .php?td=100). 

1 Para la cntica a una concepoón untd,mensional de la 1dea de gambiarra, 

que engendraria tan sólo una ·estética de lo precano·. consultar Usette 

L.agnado. ·o Malabarista e a Gambiarra·. Trói::,ico, 2003 (http://pphp.uol. 

com.br Itrop,co!htm~ text= 1693, 1.shl) y Anna Dezeuze. "ThrMng On 

Advers,ty The Art of Precariousness·. Mute magazJne. Vol. 2 (3). agosto 

de 2006 (http ://www.metamute.org/erv'Thriv,ng-On-Adversrty). 

a La defensa dei potencial ernanc,pador de la gambiarra -en opos,ción 

a un entend,m ento dei térrrnno que destaque sus aspectos formales

está presente en Ricardo Rosas. ·Gambiarra-alguns pontos para 

se pensar uma tecnologia recombinante" Caderno Videobrasil 02, 
2006, y K,ki Mazzucchelli. "Gambiarra as Political Assemblage ,n 

Contemporary Braziltan Art". Art Journal, 1nvierno de 2007. 

9 Según M,chel de Certeau. la tàct,ca ·no t,ene por lugar s,no el propio 

dei otro. Y por ello, debe 1ugar con el terreno que le es ,mpuesto tal 

como lo organiza la ley de una fuerza extraiia .... No tiene. pues, la 

pos,b,lidad de dar a sí misma un proyecto global ni de totalizar el adver

saoo en un espac,o d1st,nto. vis,ble y ob1etivable. Opera golpe a golpe, 

suceso a suceso. Aprovecha las ·ocas,ones· y de éstas depende, sin 

bases para almacenar beneficies, aumentar la propiedad y prever 

sahdas· . M,chel de Certeau A Invenção do Cotidiano. V. 1. Artes de 

fazer Rio de Jane,ro, Editora Vozes, 2000. 

,o Respecto a la expres,ón ·tercer espac,o", consultar Homi Bhabha. 

O local da cultura. Belo Horizonte, Editora UFMG, 1998. 

, 1 Dos factores fundamentales para la emergencia de esa d1scusi6n 

en Bras,1-antes inclusive de la ,ndependencia formal dei país en 

1822-fueron la transferencia de la corte portuguesa a Rio de Janeiro 

en 1808 y el arribo de la M1s16n Artist,ca Francesa en 1816, a invitación 

dei princ,pe regente D. Juan VI. Sobre e1 esfuerzo de const,tución de un 

arte brasileno desde e1 siglo XIX, ver Tadeu Chiarelh. 'Da arte nacional 

brastle,ra para a arte bras,le,ra ,nternacional" En Tadeu Ch,arelli. Arte 

Jnternac1onal Brasi/e,ra. Sao Paulo, Lemos Editorial, 1999. 

'2 Consultar Canos Z,lio. "Da antropofagia à trop,calia". En Adauto 

Noves (org.). O nacional e o popular na cultura brasi/e,ra, Sao Paulo, 

Sras, ,ense, 1982 Ver también ,os textos reunidos en Carlos Basualdo 

(org.). Trop1cália. Uma revolução na cultura bras1/e,ra Sao Paulo, 

Cosac & Na,fy. 2007. 

• 3 Respecto a la Pscr-pción de la obra de Tarsila do Amaral en el ámb,to 

de la antropofagia ver Aracy do Amaral Tars1/a: sua obra e seu tem

po Sao Paulo, Perspec1tiva/Ed1tora de USP, 1975. 

14 Paulo HerkePhoff . "lntroduçao Geral" . En Paulo Herl<enhoff y Arlnano 
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e Adriano Pedrosa (orgs.). X.XIV Bienal de São Paulo. Núcleo 

Histórico: Antropofagia e Histórias de Canibalismos. São Paulo, 

Fundação Bienal de São Paulo, 1998. 

14 Para Rodrigo Naves, a ênfase no caráter antecipatório das obras 

de Hélio Oiticica e Lygia Clark que marcou sua recepção nesse 

período-no exterior, primeiramente, e, em seguida, também no 

Brasil - teria recalcado, em um momento em que supostamente 

já haveria densidade crítica e ins titucional para tanto no país, o 

acolhimento, em um cânone nacional, de produções modernas 

e contemporâneas, igualmente construídas no Brasil , que não se 

adequavam, contudo, àquela genealogia, tais como as de Ismael 

Nery, Flávio de Carvalho, Volpi e Sérgio Camargo, entre muitas 

outras. Rodrigo Naves. "Um azar histórico: sobre a recepção das 

obras de Hélio Oiticica e Lygia Clark". Novos Estudos, 64. São 

Paulo, Cebrap, novembro de 2002. Tal recalque se expressa, 

implicitamente, na decisão do curador Ivo Mesquita em convidar, 

como representantes oficiais do Brasil na 48ª edição da Bienal de 

Veneza (1999), dois artistas inequivocamente afastados da tradi

ção neoconcreta, como Nelson Leirner e lran do Espírito Santo. 

Ivo Mesquita. "Nelson Leirner e lran do Espinto Santo, Veneza, 

1999". Em Adriano Pedrosa (org.). Nelson Leimer e [and] lran do 

Espírito Santo, 48ª Biennale di Venezia - Padiglione Brasile (catálo

go de exposição). São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, 1999. 

1s A expressão "exercício experimental da liberdade" foi empregada 

diversas vezes pelo critico Mario Pedrosa na análise dos trabalhos 

de Hélio Oiticica e Lygia Clark como modo de acentuar o que 

considerava mais relevante em suas obras, para além de suas 
concreções diversas. 

16 Sobre as bases criticas dessa genealogia , ver Hélio Oiticica. 

"Esquema Geral da Nova Objetividade". Em Nova Objetividade 

Brasileira (catálogo de exposição). Rio de Janeiro, Museu de Arte 

Moderna, 1967, e Fernando Cocchiarale. "Da adversidade vive

mos". Em Heloísa Buarque de Hollanda e Beatriz Resende (orgs.). 

Artelatma: cultura, globalização e identidades cosmopolitas. Rio 
de Janeiro, Aeroplano, 2000. 

11 "Somos os propositores; somos o molde; a vocês cabe o sopro, 

no interior desse molde: o sentido de nossa existência." Lygia 

Clark. "1968: Nós somos os propos1tores". Em Lygia Clark. Rio de 

Janeiro, Funarte , Coleção Arte Brasileira Contemporânea, 1980. 

1sHélio Oiticica. "Bases fundamentais para uma definição do 

'Parangolé'". Em Hélio Oit1c1ca. Asp1ro ao Grande Labirinto. Rio 

de Janeiro, Rocco, 1986. Tadeu Ch1arelli identifica na partici

pação destacada que o migrante e a mulher teriam tido na 

constituição de uma arte nacional razões para a existência, no 

âmbito da arte erudita brasileira, de ·uma relação menos ideali

zada entre o objeto de arte e o espectador, t1p1ca da experiência 

popular ... ". Tadeu Chiarem. • Arte brasileira ou arte no Brasíl?". 

Em Tadeu Chiarem. Op . cit. 

Canmballsm] São Pau lo, São Paulo Bienale Foundat1on, 1998. 

15 For Rodrigo Naves . the emphas1s on lhe antic1patory character oi 

the work of Hého 01t1c1ca and Lyg1a Clark which stamp 1ts reception 

at lhe time bore-f1rst abroad and then also 1n Braz1l-would have 

repressed, at a time when there was supposedly already sufflcient 

criticai and 1nst1tullonal momentum for th1s 1n lhe country, the adm1t

tance , into a national canon, of modem and contemporary Brazihan 

work which did not however exactly fit into this lineage. such as 

those of Ismael Nery, Flávio de Carvalho, Volpi and Sérgio Camargo. 

among many others. Rodrigo Naves . "Um azar histórico: sobre a 

recepção das obras de Hélio O1ticica e Lygia Clark". [An acc1dent of 

history: on lhe recept1on of the work of Hélio O1t1cica and Lyg1a Clark] 

Novos Estudos. 64. São Paulo, CEBRAP, November 2002. This was 

1mphc1tly pointed out, 1n the dec1s1on of the curator Ivo Mesquita to 

1nv1te, as 0H1cial representatives oi Brazil at lhe 48th Venice B1enale 

(1999), two art1sts who unequivocally d1stance themselves from the 

neoconcrete trad1tlon, such as Nelson Leirner and lran do Espírito 

Santo. Ivo Mesquita. " Nelson Le1rner and lran do Espírito Santo. 

Venice. 1999". in Adriano Pedrosa (ed.). Nelson Leirner and lran do 

Espírito Santo, 48th Venice Bienale - Brazilian Pavil!on (exh1bition 

catalogue). São Paulo, São Paulo Bienale Foundat1on, 1999. 

15 The express1on "ex perimental exercise oi freedom" was used various 

times by the crillc Mario Pedrosa in his study oi the work of Hélio 

O1t1c1ca and Lygia Clark as a way oi accentuating that which he con

sidered to be part1cularly relevant 1n the1r work, beyond the various 

concrete forms 1t takes. 

11 On the criticai bases of th1s genealogy, see Hélio Oiticica. 

"Esquema Geral da Nova Objetividade" [The general scheme of the 

New Objectivity]. ,n Nova Ob1et1vidade Brasileira [The New Braz1lian 

Ob1ectiv1ty] (exhibition catalogue). Rio de Janeiro , Museum oi 

Modem Art, 1967, and Fernando Cocch iarale. "Da adversidade 

vivemos". [On adversity we thrive] in Helo ísa Buarque de Hollanda 

& Beatriz Resende (eds.). Arte/atina: cultura, globalização e 

1dent1dades cosmopolitas. [Latinart: Culture, Globalisation and 

Cosmopol1tan ldentities] Rio de Janeiro, Aeroplano, 2000. 

18 "We are the proponents, we are the mould; you have to blow into this 

mould the meaning of our existence ." Lygia Clark. " 1968: Nós somos 

os propositores". (1968: We are the proponents] in Lygia Clark. Rio 

de Janeiro. Funarte, Coleção Arte Brasileira Contemporânea, 1980. 

19 Helio 01tic1ca. "Bases fundamentais para uma definição do 'Parango lé'". 

[The fundamental bases for a defínit1on oi Parangolé] in Hélio Oiticica. 

Aspiro ao Grande Labinnto. (1 aspire to the great labyrlnth] Rio de 

Janeiro. Rocco , 1986. Tadeu Chiarelli ident1fies in lhe marl<ed contnbu

t1on that imm1grants and women have made to building up a national 

art reasons for the ex1stence, 1n the field of Brazilian fine arts, of "a less 

ídealised relation between the art obJect and the viewer, typical oi popu

lar expenence ... ". Tadeu Chiarelli. "Arte brasileira ou arte no Brasil?". 

[Braz1han art or art from Braziij in Tadeu Chiarelh. Op. cit. 



las acometan, buscan destituir, en momentos más recientes, la política 

como esfera de regulación de confrontac1ones y dei establecim1ento de 
negociaciones que no aspiran a soluciones acabadas. 

22 Para una discusión acerca de las transformac1ones dei campo de 

las artes en Brasil durante las décadas de 1990 y 2000, ver Agnaldo 
Farias y Moacir dos Anios. "A Geração da Virada ou 10+ 1: os anos 

recentes da arte brasileira". En Geração da Virada. 1 O + 1: os anos re
centes da arte brasileira (catálogo de expos1ción). Sao Paulo, Instituto 

Tom1e Ohtake, 2007 . 
23 Evidentemente, ese acento posee inftexiones distintas a lo largo dei te

rntono físico y cultural de Brasil, 1nd1cando grades distintos de adhes1ón 
y/o rechazo a los vectores interiores y exteriores que lo componen. 

24 S11viano Santiago. O Cosmopolitismo do Pobre. Critica Uterána e 

Critica Cultural. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2004. 
25 Según Gerardo Mosquera, tales mecanismos "t1enden a mirar con 

sospecha de 1leg1t1midad el arte de las penferias que busca hablar 

el 'lenguaie internacional'. Si lo hace correctamente, lo acusan de 
denvado; si lo hace con acento, lo descahfican por su 1ncorrecctón con 
relac1ón ai canon·. Gerardo Mosquera. "lnfinite lslands. Regard1ng Art, 

Globahzat1on, and Cultures". Art Nexus, 29-30, sept1embre de 1998 

y enero de 1999. También Mário Pedrosa. cas1 cuatro décadas antes. 

alertaba: "De tanto hablarse de arte 1nternac1onal, acabamos olvidando 

que el mundo está hecho de partes diferentes. Los europeos, acostum
brados inconscientemente con la vieJa 1dea de supenondad metropo
litana de su Continente en matena de c1vil12ación y de arte, una vez 

afectos ai lenguaje moderno ( ... ) pasan ingenuamente a exigir de todos 
los países, pnncIpalmente de los nuevos, una adecuación estrecha de 
los artistas no europeos a los últimos moldes de Europa. Fuera de eso, 

lo que quIeren es lo exótico." Máno Pedrosa "Pintura Brasileira e Moda 

Internacional". Jornal do Brasil, 24 de octubre de 1959. 

26 EI carácter contradictorio dei acento dei arte contemporáneo brasileiio 

se repercute y hace confluir, de un modo particular las evaluaciones 

confüct1vas de dos de los más importantes intérpretes dei pais
Gilberto Freyre y Sérgio Buarque de Hollanda-respecto ai encuentro 
y embate entre culturas que marca.rian la formactón de Brasil para el 

pnmero, serian complementanos y fecundos: para el segundo, fuentes 
de arcaísmos que habria que superar como fuera 

21 Sobre las condiciones de emergenc,a de la comunidad, ver Jean-Luc 

Nancy. La Communauté désoeuvrée. Paris, Ch. Bourgeois, 1986. 

28Aracy Amaral ha venido sena1ando insistentemente el poco 1nterés de 
los artistas contemporáneos brasllelios en marnfestarse acerca de 

las extremadas desigualdades económicas y sociales dei país. cuya 
supuesta causa seria un sent1m1ento de 1mpos1bilidad frente a las 
d mens1ones dei problema. asoc1ado a lo poco preciados que son en 

la cnt,ca nacional artistas "figurativos o comprometidos con la reahdad" 

Incluso en un evento dod,cado a reflexionar acerca de la cns1s urbana 

en Brasil-Arte-Cidade, en sus vanas ed1c1ones desde 1994-, senan 
POCOS los art,stas capaces de articular en sus traba1os una toma de 
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19 Hélio O,t,cica. "Esquema Geral da Nova ObJetiv,dade". Em Hélio 
o ,t,cica. Op. c,t. 

20 Hélio Oiticica. "Anotações sobre o Parangolé". Em Hélio O1t1c1ca. 
Op. cit. É um equivoco conceituai e histórico associar esse elogio 
à marginalidade à aprovação de ações que, não importa por quem 
sejam exercidas, buscam dest1tuIr, em momentos mais recontes, a 
polftíca co mo esfera de regulação de confrontos e do estabe lec i
mento de negociações que não asp iram a soluções acabadas. 

21 Para uma discussão das transformações do campo das artes no 
Brasil nas décadas de 1990 e 2000, ver Agnaldo Farias e Moacir 
dos Anios. "A Geração da Virada ou 1 O+ 1: os anos recen tes da 
arte brasileira". Em Geração da Virada. 10 + 1: os anos recentes 
da arte brasile,ra (catálogo de exposição). São Paulo, Instituto 
Tom1e Ohtake, 2007. 

22 Esse sotaque possui, é evidente, inflexões distintas ao longo do ter
ritório físico e cultura l do Brasil, indicando graus diversos de adesão 
e/ou de rejeição aos vetores internos e exlernos que o compóem. 

23S1lv1ano Santiago. O Cosmopoht1smo do Pobre. Cnt,ca L1teraria 
e Cntica Cultura/. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2004. 

24 Segundo Gerardo Mosquera, tais mecanismos "tendem a olhar 
com suspeita de ileg it imidade a arte das penfenas que procura 
falar a 'linguagem internacional'. Se o faz corretamente, a acusam 
de denvativa; se o faz com sotaque, a desquahficam por sua 
mcorreção em relação ao cânone". Gerardo Mosquera. "lnflnite 
lslands. Regard1ng Art, Globahzat,on, and Cu ltures". Art Nexus, 
29-30, setembro de 1998 e Janeiro de 1999. Também Mario 
Pedrosa, quase quatro décadas antes, alertava: "De tanto se falar 
em arte internacional, acabamos esquecendo que o mundo e 
feito de partes diferentes. Os europeus, acostumados inconscien
temente com a velha idéia da supenoridade metropolitana de seu 
Continente em matéria de civil ização e de arte, uma vez afeitos ã 
linguagem moderna( ... ) passam ingenuamente a exigir de todos 
os paIses. sobretudo os novos. uma adequação estreita dos 
artistas não-europeus aos moldes últimos da Europa. Fora disso, 
o que querem é o exót ico.· Mano Pedrosa. •·Pintura Brasile ira e 
Moda Internacional ' . Joma/ do Brasil, 24 de outubro de 1959. 

250 carater contrad1torio do sotaque da arte contemporânea bras1-
le1ra ecoa e faz confluir. de uma maneira particular, as avahações 
conflitantes de do is dos mais importantes intérpretes do pais
Gilberto Freyre e Sergio Buarque de Hollanda-acerca do encon tro 
e do embate entre culturas que marcariam a formação do Brasil: 
para o primeiro , seriam complementares e fecundos; para o segun
do , fontes de arcaIsmos a serem de algum modo superados . 

26 Sobre as condições de emergência da comunidade, ver Jean-Luc 
Nancy. La Communauté desoeuvree. Paris. Ch. Bourgeois, 1986. 

27 Aracy Amaral tem apontado , com 1ns1sténc1a, o pouco mteresse 
dos artistas contemporâneos brasileiros em se manifestarem em 
relação as extremas desigualdades econômi cas e socIa1s do pais, 

20Hého O1tic1ca Esquema Geral da Nova Ob1et1v1dade". (The general 
scheme oi the New Ob1ect1v1ty] In Hélio Oit1cica. Op. c,t. 

21 Hélio O1llcica "Anotações sobre o Parangolé" [Notes on Parangolé) 
In Helio O111c1ca. Op. c,t. lt Is a conceptual and h1stoncal error to as
sociate thIs eulog1zmg oi marg1nahty w1th an expression oi approval 
of act1ons, wh1ch, In more recent times, whosoever may have carried 
them out. have sought to divest lhe polit1cal sphere oi its leg1llmacy 
in regulahng confhcts and estabhsh1ng negohat1ons that do not 
aspire to final solullons . 
For a d1scuss1on of the transformatJons that have taken place m the 
f1eld oi visual arts In Brazil In lhe 1990s and 2000s, see Agnaldo Farias 
& Moac1r dos An1os. "Geração da Virada. 1 O+ 1 · os anos recentes 
da arte brasileira' (Tum Generat1on. 1 O + 1 recent years In Braz1han 
artl In Geração da Virada. 10 + 1 · os anos recentes da arte bras,te,ra 
(exh1b1t1on catalogue). São Paulo, Tom1e Ohtake lnst1tute. 2007 

23 Th1s accent, oi course, has Its own d1stinct 1nflex1ons that d1ffer from 
place to place and from cultura to culture w1th1n Braz1I, 1nd1cat1ng 
vanous d1fferent degrees oi adherence to and/or re1ectIon oi lhe 
internai and externai camers that make 11 up. 

24 S1lv1ano Santiago . O Cosmopoht,smo do Pobre . Crítica Llterána e 
Cnt,ca Cultural. (The Cosmopol 1tanism of the Poor: Literary Cnticism 
and Cultural Cnt1cism) Belo Honzonte, Editora UFMG, 2004 

2sAccordmg to Gerardo Mosquera , such mechan1sms "tend to look 
susp1c1ously at an art made In penphery wh1ch attempts to speak 
the '1nternallonal language·. lf It reflects that language fa1thfully, 11 
is accused of being derivativo; if 11 speaks 11 w1th an accent, it is 
d1squahfled for not adhenng to lhe canon" Gerardo Mosquera . 

" lnf1nite lslands. Regarding Art, Globalizat1on, and Cultores' Art 
Nexus, 29-30, September 1998 and January 1999. Mano Pedrosa 
l1kewise. almost four decades before, warned that; "(bjy speak1ng 
so much about international art , we end up forgetting that lhe world 
Is made up oi a comb1nat1on oi d1fferent parts. The Europeans, 
unconsc1ously accustomed to lhe old 1dea oi their metropohtan 
supenonty ,n terms oi arts and c1vilizallon, once have grown used to 
the modem language ... na1vely go on to demand that lhe artIsts oi 
ali non-European countnes, espec1ally new ones, adhere strictly to 
the lates! European models. Anything beyond th1s Is dubbed exotic. " 
Mano Pedrosa Pintura Brasileira e Moda lnternac1onal" (Braz1han 
Pa1ntmg and lnternallonal Trends) Jornal do Brasil, 24 October 1959. 

26 The contrad1ctory character of lhe accent oi contemporary Braz1han 
art echoes and flows into. In a specf1c fash1on, lhe conflict1ng assess
ments of two oi the county·s most emInent theorists-G,lberto Freyre 
and Serg10 Buarque de Hollanda-regard1ng the encounter and lhe 
c lash between the cultores that are supposed to have left theIr mark 
on lhe country: tor lhe first author. they are complementary and fertil-
1zIng, for lhe latter. they are sources oi archa1sms to be overcome . 

210n the condrt,ons undertying the emergence oi lhe commun,ty. see Jean
Luc Nancy. La Communauté désoeuvrée. Pans, Ch. Bourg001s, 1986. 



2s Aracy Amaral has insistently pointed to the lack of mterest on the part 

of contemporary Brazilian artists in protesting against the extreme 

social and economIc inequalities that blight lhe counlry. Th1s, she 

supposes, is caused by a feeling oi impotence in face of the enormity 

of lhe problem, associated wIth lhe fact that "f1gurative" artisls, or 

those "that are committed to reflecling reality", receive little acc la1m 

in lhe counlry ai large. Even at an event dedicated to reflect1on on 

the crisis In cit1es in Brazil-Arte-Cidade, held on various occasions 

since 1994-, few artisls proved capable of expressing in their work 

a clear position on the subject. Aracy Amaral. "Brasil: perl1I de um 

meio artístico em década marcada pela violência". [Brazil: a profile 

of an artist1c scene in a decade marked by violence] m Polittcas de la 

diferencia: arte iberoamericana finde siglo [The Politics of difference: 

lbero-Ame rican art at the end of lhe century (exh1bition catalogue). 

Recife, State Government of Pernambuco, 2001. 

29 For Jacques Ranciére, the role of dissent is "that of conl1nuously 

re-examinmg the borders between that wh1ch Is cons1dered normal 

and that wh1ch Is cons1dered subvers1ve, between that wh1ch is 

cons1dered aclive-and thus polit1cal-and thal which is cons1d

ered passive or distant-and thus apolit1cal". Ranciére, Jacques, 

Carnevale, Fulvia e Kelsey, John. "Art of the Possible" (interv iew). ln 

Arlforum, 45 (7), 2007. 

30 Rodrigo Naves states that , m conlemporary Brazilian art, "the failure 

to recognize lhe difficulties of present-day historical experience 

has led to an exterior and low-grade mcorporation of dynamics 

that end up be1ng only themed, without the works oi art hav1ng any 

capacity to accede to-and to reveal-the way these movements 

come together or to establish a relation to reality accord1ng to which 

they, prec1sely because they act as a force internai to lhe world they 

fissure, reveal themselves to be capable of presentIng 11 as a less 

impos ing reality, whose cracks lhe art (among olher social forces) 

has lhe duty to reveal and ma1ntam". Rodrigo Naves. ··introdução: 

o vento e o moinho". [lntroduction: the Windmill and lhe Wind] in 

Rodrigo Naves. O vento e o moinho. Ensaios sobre arte moderna e 
contemporânea. [The Windmill and lhe Wind: Essays on Modem and 

Contemporary Art] São Paulo, Companhia das Letras, 2007. Despite 

lhe acuity of lhe reasonIng, what Is bemg aff1rmed here Is precisely 

lhe capacity oi contemporary Brazihan art to put together 1ts own 

complex relat1on to the "reality" ,n wh,ch 11 is 1nscribed, In lhe manner 

delended by th1s cntic. 

pos,cion clara sobre el tema. Aracy Amaral. "Brasil: perfil de un medio 

artist,co en década marcada por la ,'iolencia". En Poht1cas de la 

diferencia: arte ,beroamencana fin de s1glo (catalogo de expos1c1ón). 

Rec,fe, Gob,erno dei Estado de Pernambuco, 2001 . 
29Para Jacques Ranc,ére. el papel de la d1sensión es "siempre reexa

minar las fronteras entre lo que se supone sea normal y lo que se 

supone sea subversrvo. entre lo que se supone sea actrvo-y por 

ende. poU,co-y lo que se supone sea pasivo o distante-y por ende. 

apoht,co" Jacques Ranciére, Fulvia Carnevale y John Kelsey. "Art of the 

Possible- (entrevista). Artforum, 45 (7). 2007. [traducc1ón dei autor] 

30 Rodngo Naves afin11a que en el arte contemporáneo brasileno. "el no 

reconoc1m,ento de las d1ficultades de la actual experiencia histórica 

ha conllevado una 1ncorporacion extenor y rebajada de dinám1cas 

que acaban siendo tan sólo tematizadas, sIn que los trabajos de arte 
tengan la capacidad de acceder-y de revelar-a la articulación de 

esos rnov,mientos y establecer con la realidad una relación en la que 

aquellos, Justamente por actuar corno una fuerza interior ai mundo que 

lo agrietan. se muestran tamb1én capaces de presentar1o como una 

realidad menos impoSltiva, cuyas grietas le cabe ai arte (entre otras 

fuerzas) revelar y mantener". Rodrigo Naves. "Introdução: o vento e o 

mo,nho" En Rodrigo Naves. O vento e o momho. Ensaios sobre arte 
moderna e contemporânea. Sao Paulo, Companhia das Letras, 2007. 

A pesar de la agudeza dei raciocinio, aqui se afirma exactamente la 

capacidad dei arte contemporáneo brasileno de elaborar su comple)ll 

artoculac1ón con la ·realidad" en que se inserta, en los términos defendi

dos por el critico. 
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cuja causa suposta seria um sentimento de impotência frente às 

dimensões do problema associado ao pouco apreço que artistas 

••figurativos ou comprometidos com a realidade" possuem na 
critica nacional. Mesmo em um evento dedicado a ref letir sobre 

a crise urbana no Brasi l -Arte-Cidade, em suas várias edições 
desde 1994- , seriam poucos os artistas capazes de articular, em 

seus trabalhos, um posicionamento claro sobre o assunto. Aracy 

Amaral. "Brasil: perfil de um meio artístico em década marcada 

pela violência". Em Políticas de /a diferencia: arte iberoamericana 
fin de siglo (catálogo de exposição). Recife, Governo do Estado 

de Pernambuco, 2001. 

28 Para Jacques Ranciêre, o papel do dissenso é "sempre reexaminar 

as fronteiras ent re o que é suposto ser normal e o que é suposto ser 

subversivo, entre o que é suposto ser ativo-e, portanto, político-e 
o que é suposto ser passivo ou distante - e, portanto, apolítico". 

Jacques Ranciére, Fulvia Carnevale e John Kelsey. "Art of the 

Poss ible" (entrevista). Artforum, 45 (7), 2007. [tradução do autor) 

29 Rodrigo Naves afirma que, na arte contemporânea brasi leira, "o 

não reconhec imento das dificuldades da atua l experiência 

histórica tem conduz ido a uma incorporação exterior e rebaixada 
de dinâmicas que te rminam sendo apenas tematizadas, sem 

que os trabalhos de arte tenham a capacidade de aceder - e de 

revelar - à articulação desses mov imentos e estabelecer com a 

realidade uma relação em que eles, jus tamente por agirem como 

uma força interna ao mundo que fendem, mostram-se também 
capazes de apresentá-lo como uma realidade menos impositiva, 

cujas fissuras cabe à arte (entre out ras forças) revelar e manter". 

Rodrigo Naves. "Introdução: o vento e o moinho". Em Rodrigo 

Naves. O vento e o moinho. Ensaios sobre arte moderna e con
temporânea. São Paulo, Companhia das Letras, 2007. A despeito 

da agudeza do rac iocínio, afirma -se aqui, exatamen te, a capaci 
dade da arte contemporânea brasileira de elabo rar sua complexa 

articulação com a "rea lidade" em que está inscrita, nos termos 

defendidos pe lo crítico. 



2s Aracy Amaral has insistently pointed to the lack oi interest on the part 

oi contemporary Brazilian artists in protest ing against the extreme 
social and econom ic inecual ities that blight the country. This, she 

supposes, is caused by a feeling oi impotence in face oi the enorm ity 

oi the prob lem, associated with the fact that "figurative " artists, or 
those "that are committed to reflecting reality " , receive little acc laim 

in the country at large. Even at an event ded icated to reflect ion on 
the crisis in c ities in Brazil -Arte -Cidade , held on various occas ions 

since 1994 -, few artists proved capable of expressing in the ir work 
a clear posit ion on the subject. Aracy Amara l. "Brasil: perf il de um 

meio artistico em década marcada pela violênc ia". [Brazil: a profile 
of an artistic scene in a decade marked by v iolence ] in Políticas de la 

diferencia: arte iberoamericana fin de siglo [The Politics of difference : 
lbero-Amer ican art at the end of the century (exhib ition catalogue). 
Recife , State Government oi Pernambuco , 2001 . 

29 For Jacques Ranciére , the role of dissent is "that of cont inuous ly 
re-examining lhe borders between that which is considered normal 

and that wh ich is cons idered subversive, between that which is 
cons idered active-and thus po litical - and that which is cons id

ered pass ive or distant - and thus apolitical ". Ranciére, Jacques , 
Carnevale, Fulvia e Kelsey, John . "Art of the Possible " (interview). ln 
Artforum , 45 (7), 2007 . 

30 Rodrigo Naves states that , in contemporary Braz ilian art, "lhe failure 
to recogn ize the d ifficult ies of present-day histor ica l experience 

has led to an exterior and low -grade incorporation of dynam ics 
that end up being only themed , without the works of art having any 

capac ity to accede to - and to reveal -the way these movements 
come together or to establ ish a relation to reality according to wh ich 

they, prec isely because they act as a force interna i to the world they 
fissure, reveal themselves to be capab le of present ing it as a less 
imposing reality, whose cracks the art (among other socia l forces ) 

has the duty to reveal and maintain " . Rodr igo Naves. "Introdução: 
o vento e o moinho " . [lntroduct ion : the Windm ill and the Wind] in 

Rodrigo Naves. O vento e o moinho. Ensaios sobre arte moderna e 

contemporânea. [The Windmill and the Wind : Essays on Modem and 

Contemporary Art] São Paulo , Companhia das Letras , 2007 . Despite 
lhe acu ity of lhe reason ing , what is being affirmed here is prec isely 

the capac ity of contemporary Brazilian art to put together its own 
comp lex relation to the "real ity " in wh ich it is inscr ibed, in the manner 
defended by this critic. 

pos1c1ón clara sobre el tema. Aracy Amaral. "Brasil: perfil de un med10 
artístico en década marcada por la v1olencia". En Políticas de la 

diferencia: arte 1beroamencana fin de s1glo (catálogo de exposic16n). 
Recife, Gob1erno dei Estado de Pernambuco, 200 1. 

29 Para Jacques Ranc1ére, el papel de la d1sens1ón es "siempre reexa
minar las fronteras entre lo que se supone sea normal y lo que se 

supone sea subversivo, entre lo que se supone sea actIvo-y por 

ende, político-y lo que se supone sea pas,vo o distante-y por ende, 
apolihco" . Jacques Ranciére, FuMa Carnevale y John Kelsey. "Art oi the 
Poss1ble" (entrevista). Artforum, 45 (7), 2007. [traducc1ón dei autor] 

30Rodngo Naves afirma que en el arte contempo râneo brasileno, ·e1 no 
reconoc1miento de las d1f1cultades de la actual experiencia histórica 

ha conllevado una incorporación exterior y rebajada de d1nám1cas 

que acaban siendo tan sólo tema tizadas, sIn que los traba)Os de arte 
tengan la capacIdad de acceder-y de revelar-a la articulac ión de 

esos movImientos y establecer con la realidad una relac16n en la que 

aquellos, justamente por actuar como una fuerza interior ai mundo que 
lo agrietan, se muestran también capaces de presentarto como una 
realidad menos impos1tiva, cuyas gnetas le cabe ai arte (entre otras 

fuerzas) revelar y mantener·. Rodrigo Naves. "Introdução: o vento e o 
moinho". En Rodrigo Naves. O vento e o moinho. Ensaios sobre arte 

moderna e contemporânea. Sao Paulo, Companhia das Letras, 2007. 
A pesar de la agudeza dei racioc,nio , aqui se afirma exactamente la 

capac1dad dei arte contemporâneo brasileno de elaborar su comple1a 

art1culac16n con la ·realídad" en que se inserta, en los términos defendi
dos por el crítico. 
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Da colagem de cacos e de pedaços 
misturados de xícaras, canecas, 
elefantes, budas e outros objetos 
utilitários ou decorativos de louça, 
a construção de mais tantos, agora 
destituídos de serventia ou de valor 
de adereço. Associando destruição 
e invento, são índices da impermanên
cia da relação entre idéias e coisas. 

[RIO DE JANEIRO, RJ, 1959) 

By gluing mixed parts and pieces of 
cups , mugs, elephants, Buddhas and 
other useful or decorative porcelain 
objects, lhe building of other objects, 
now deprived of their usefulness or 
decorative role. Associating destruc
tion and invention, they're indexes of 
the impermanence of lhe relationship 
between ideas and things. 

Batráqu ios [2007] sax49x41cm 

louça e durepóxi 
coleção artista 
cortesia Galeria Laura Marsiaj , 
Rio de Janeiro 

dishware and 'durepóxi' glue 
collect1on oi the art1st 
courtesy oi Laura Marsiaj 
Gallery, Rio de Janeiro 

Cavalos e jarros [2007] sax49x41cm 

louça e durepóxi 
coleção artista 
cortesia Galeria Laura MarsiaJ, 
Rio de Janeiro 

d1shware and 'durepóxi' glue, 
collection oi the art1st 
courtesy of Laura Marsiaj 

Gallery, Rio de Janeiro 

Bichinhos do mato [2007] 45x46x28cm 

louça e durepóxi 
coleção artista 

cortesia Galeria Laura MarsiaJ, 
Rio de Janeiro 

d1shware and 'durepóxi' glue 
collection oi the artist 

courtesy oi Laura Mars1aJ 
Gallery, Rio de Janeiro 

Dei collage de cascotes y pedazos 
mezclados de tazas, tazones, elefantes, 
budas y otros objetos utilitarios o de.
corativos de porcelana, la constrúcción 
de otros tantos, ahora inútiles y siquiera 
vahendo como adorno. Asociando 
destrucción e invento, son índices de 
1mpermanencia de la relación entre 
cosas e ideas. 

loza y pegamento "durepox" 

colección artista 
cortesia Galeria Laura Marsiaj, 
Rio de Janeiro 

loza y pegamento "durepox· 

colecc16n artista 
cortesia galena Laura MarsiaJ, 
Rio de Janeiro 

loza y pegamento "durepox· 
colecc1ón artista. 

cortesia galena Laura MarsiaJ, 
Rio de Janeiro 
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l~rí~Jiclél l~é1lté1r 

Junto a cantos de parede, 
o pó fino de que tijo los são feitos 
constrói desenhos sobre o rodapé ou 
o piso, evocando paisagens que per
tencem à memória comum ou chãos 
antigos. Em vez de dar forma a uma 
territorialidade específica e rija, essa 
matéria construtiva se refere aqui, 
contudo, a um lugar fluido, sempre 
à beira do desmanche. 

Cantos [2007] 

[RIO DE JANEIRO , RJ, 1959] 

Glose to the corners oi the walls, the 
fine dust with wh ich bricks are made, 
builds drawings on the floor or the 
baseboard , remind ing landscapes that 
belong to the common memory or 
antique floors. lnstead of giving form 
to a rigid and spec ific terr itory, this 
constructive matter is here referred, 
though , to a fluid place, always at the 
point of dissolv ing. 

desenhos acom pó de tijolo 

dimensões variáveis 

drawings with brick dust 

varied d1mens1ons 

cortesia Galeria Nara Roesler courtesy of Nara Roesler Gallery 

Junto a esquinas de pareci. el polvo fino 
parido por ladrillos construye dibuJOS 
sobre el rodapié o el piso, evocando 
paisajes que pertenecen a la memoria 
común o suelos antiguos. Sin embargo, 
en vez de dar forma a una terntorialidad 
recia y específica, esa materia constructi
va alude aqui a un lugar fluido, siempre 
ai borde dei desmonte. 

d1bUJ0S co n polvo de ladn lo 

dimensiones van..1b1es 

e;ortesia Galena Nara Roesler 
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C:él() c;uilllélrã<-!S 
[BELO HORIZONTE , MG , 1965] 

lléll:>I<> l.<>l:>élt() 

Dos nomes de vinte cidades de Minas 
Gerais (como poderiam ser de ou tro 
canto) , o impulso para o registro visual 
das coisas e das vidas que ali se 
encontram. Imagens que não preten
dem representar lugares, mas capturar 
o escoar de um tempo próprio a situ
ações específicas de convívio entre 
paisagens e gentes. 

Acidente [2006 ] 12 · 

DV cor dolby digital 5.1 

coleção artistas 

[BOM DESPACHO , MG, 1976] 

Out of lhe names of twent y cit ies from 
Minas Gerais (as they could be of any 
other place), the impu lse towards lhe 
visual record of lhe things and lives that 
are found there. lmages that do not 
intend to represent places, but rather 
to capture the flowing of a time specific 
for certa in situations of coex istence 
between landscapes and peop le. 

DV color dolby d191tal 5.1 

collect,on of lhe artis ts 

De los nombres de ve,nte localidades de 
Minas Gerais (como si fueran de cual
quier otro lugar), el empuje para el regis
tro visual de las vidas y cosas que por allí 
transcurren su existencia. lmágenes que 
no pretenden representar lugares, sino 
capturar el devenir de un t1empo propicio 
a s1tuaciones especificas de conv,vencia 
entre las gentes y sus paisajes. 

DV color dolby rl191tal 5.1 
COIOCCIOO artistas 
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c:hc-!lllél 1=c-!l'T'() 

Várias imagens quaisquer, captadas 
no momento em que são vistas juntas, 
e exibidas em monitores avizinhados 
da obsolescência. A essa dissolução 
do interesse no assunto televisionado, 
alia-se o desmonte da articulação físi
ca entre o que se ouve e o que se pode 
olhar, fazendo com que os sentidos se 
embaralhem e tenham novo uso. 

[COLETIVO RADICADO NO 
RIO DE JANE IRO, RJ] 

Several fortu ilous images , capt ured at 
the momenl when they' re seen togel her 
and exhibited in monilo rs approac hing 
obso lescence . To lh is dissolving of l he 
interest on lhe le levised matter , is add
ed lhe d isassemb ling of lhe physical 
articu lal ion between what is heard and 
what can be seen, making lhe senses 
shuff le and acquire a new use. 

On-off poltergeist [2007] 

instalação 
dimensões variáveis 

coleção artista 
cortesia Galeria Vermelho , 

São Paulo 

installation 
varied dimens1ons 
collection of the artist 
courtesy oi Vermelho Gallery, 

São Paulo 

Varias imágenes por doqu1er, captadas 
en el momento en que se ven juntas y 
exhibidas en monitores camino dei des
guace. A esa disolución dei interés en el 
tema televisado se alia el desmonte de la 
articulac,ón física entre lo que se oye y lo 
que se puede mirar, obligando a barajar 
los sentidos y descubrirles un nuevo uso. 

lnstalac,ón 

dimensiones variables 
co1ecc1ôn artista 
cortesia Galena Verrr e ho, 
São P1ulo 

(79] 









c:i11thiél l\~élr(:(ill<i 
[BELO HORIZONTE , MG , 197 4] 

Marcada por uma circularidade sem 
começo ou fim definidos, a gratuidade 
do gesto dos bombeiros se alia, em 
seu poder de causar surpresa, ao 
desperdício da água que inunda 
o centro do círculo que o caminhão 
desenha sobre o chão de areia. 
Ação se confunde aqui com inércia, 

Marked by a circularity with no begin
ning or end, the gratuitousness of the 
firemen gestures is added , in its power 
of causing surpnse, to the waste of 
water that floods the center of the circle . 
wh ich the truck draws on the sand f loor. 
Act1on here is m1xed with 1nert1a. and a 
possib le 1dea of lake is undone into mud. 

e uma idéia possível de lago se desfaz 
em lama. 

Fonte 193 [2007] 5'40" loop 

vídeo, cor, som 
coleção artista 
cortesia Galeria Box 4, 
Rio de Janeiro 

Equipe técnica: 
Bruno Vasconcelos 

(fotografia, montagem e 
desenho sonoro), 
Pedro Aspahan 

(som direto e desenho sonoro), 
Bernard Belisário 
(assistência de fotografia) 

"Esse vídeo foi realizado 
em colaboração com 
Departamento do Corpo de 
Bombeiro de Belo Horizonte, 

MG, Brasil e recebeu o 
apoio da Bienal de Lyon: The 

OOs- The History of a Oecade 
that has not yet been named , 

2007, França ". 

v1deo. co lor. sound 
collec t1on of the artIst 
courtesy of Box 4 Gallery, 
Rio de Janeiro 

Technical team: 
Bruno Vasconce los (photograp h, 
assembl ing and sound design). 

Pedro Aspahan (d1rect sound 
and sound des ign). Bernard 

Belisário 
(photograph assistance) 

"Th1s vídeo was done w1th 
the collaboration oi the F,re 
Department from Belo Horizonte, 

MG, Brazil and received lhe 
support oi lhe Lyon·s B1ennial: 

The 00s-The H1story oi a 
Decade that has not yet been 
named, 2007 France". 

Marcada por una c,rcularidad sin comien
zo ni fin establecidos. la gratuidad dei 
gesto de los bcmberos se junta, en su 
poder de causar sorpresa. ai despilfarro 
de agua que inunda el centro dei círculo 
d1buJado por el camión sobre el suelo 
de arena. Acción se confunde aqui con 
1nerc1a. y una 1dea posible de lago se 
deshace en lodo. 

Vldeo. color, sonido 
colección artista 
cortesia Galeria Box 4 
Rio de Janeiro 

Equipo técnico: 
Bruno Vasconcelos (fotografia, 
montaje y d1bujo sonoro) 
Pedro Aspahan (sonido d1recto y 
d1bu10 sonoro) 
Bernard Belisário (Asistencia de 
fotografia) 

"Este v1deo se realizá en colabo
raetón con el Departamento dei 
Cuerpo de Bomberos de Belo 

Honzonte/ Minas Gerais, Bras1 . y 

rec1bIô el apoyo oe la B1ePaI do 
Lyon. The OOs The H1story oi 

a Decade that has not yet beef' 
nwied. 2007, ~rancia" 

(83) 
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Equipamentos urbanos feitos para 
restringir velocidade excessiva, 

quebra-molas são usualmente feitos 
de matérias sintéticas e indistintas, 
capazes de suportar o peso de quem 
os cruza. Construidos , contudo, de 
matéria frágil e orgânica. fazem parar 

o passo pela desclassificação de 
significados que produzem. 

[RIO DE JANEIRO, RJ, 1975 ] 

Urban equ1pment made to restrict 
excess1ve speed slopes are usually 

made of synthet1c and 1nd1st1nct materi 
ais, capab le of bear1ng the weight of 
those who cross over it. lf they're built, 
thoug h, w1th frag e and organic materi 
ais. they stop the pace for the de-cate

gonzat 1on of meanings they produce . 

Quebra-mola de paçoca [2007] 

instalação dimensoes variave,s 

coleçao artista 

ris:a at on \oar ed d Mens oris 

co ect on of l'le art st 

Equ,pam1entos wbanos dispucstos para 
restnng1r veloc dades excesrvas los 
badenes-o guardras acostados segun 
<lónde estan normalmerte he< hos de 
mntenas sintéticas y homogenens, capa 

ces çfe aguantar CI peso de touc Cuánto 
cr.ice e caM no S eMbargo :onstru -

do con materiJ deb y org rica ob gan 
n 1n•rr•ur1p r el p o por la dcsclc1s 1e;a 
~1ón <fc s1gnifcados que producPn. 





Uma coluna de parafina mimetiza as 
formas e o lugar de uma outra, parte 
integrante da arquitetura do prédio e 
feita de substância mais resistente. 
Por ser destituída de utilidade cons
trut iva e composta de matéria pouco 
comum para o uso, torna visível tudo 
o que, na coluna que lhe serve de 
modelo, já não pode ser percebido. 

A paraffln column simulates the 
forms and the place of another one, 
an integrating part of the building's 
arch,tecture, made of a more resistant 
substance. For lack,ng constructive 
usefulness and consisting of uncom
mon materia l for its use, it reveals all 
that can no longer be perce,ved in the 
column that serves to it as a model. 

Coluna vot iva [2007] 368cmxso0 

instalação 1nsta11ation 
coleção art ist a co llect ,on of lhe art1st 

Una columna de parafina mimetiza las 
formas y el lugar de otra, parte integrante 
de la arqu1tectura dei ed1ficio y hecha de 
sustanc1a más fuerte. Por ser destituída 
de utilidad construct iva y compuesta de 
mataria poco comun para el uso, saca 
a reluc1r todo qué, en la columna que 1e 
s1rve de modelo, ya no se puede percib1r. 

[89] 
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1)(-!IS()ll lJ<:hôél 
[MACEIÓ, AL , 1956] 

De um lado , pintura sobre fotografias 
de nuvens e da rarefação do espaço; 
do outro, pintura sobre o chão da casa, 
que é em seguida destacada dali. De 
um lado, o céu; do outro, a terra. Entre 
eles, apenas a fina membrana que lhes 
faz matéria , como se não houvesse 
mesmo distância a afastar o sublime 
do mundano , a subida da queda. 

On one side , painting on photograp hs 
of c louds and of rarefying space ; on 
the other, painting on the house floor, 
which is soon withdraw n from lhe 
place. On one side, the sky; on the 
other, the earth. Betwee n them, only the 
fine membrane wh ich turns them into 
matter , as if there weren 't a distance 
between lhe subl ime and lhe mundane, 
the ascens ion and the fali. 

Entre o céu e a terra [2007] 383xs1ocm 

pintura acnlica sobre o chão , 
fotografia e plástico 

coleção artista 

acrylic paint1ng on the floor 
photograph and plast1c 
collection oi lhe artist 

De un lado. pintura sobre fotografias de 
nubes y dei enrarec1m1ento dei espacio; 
de otro, p intura sobre el suelo de la 
casa. que enseguida de alli se destaca. 
De un lado, el cielo; dei oiro, la tierra. 
Entre ambos. tan sólo la fina membrana 
que los hace matena. como si de verdad 
no hubiese distancia que pudiese alejar 
lo sublime de lo mundanal, la ascensión 
de la ca1da. 

pintura acn ,ca sobre el suelo 

fotografia y plástico 
colecc,on art sta 

[91] 
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Uma escultura que toma como mode
lo o corpo do art ista tatuado e desnu 
do, índices de afirmação do indivíduo 
no mundo que são contradi t os, toda
via, pela posição de desamparo da 
figura e pelas reduzidas dimensões 
do trabalho. Ambigüídade que causa 
incômodo ao mesmo tempo em que é 
sedutora ao olhar distante do outro. 

[BOA VIAGEM , CE, 1964 ] 

A sculpture that takes , as a model, the 
body of the artist tattooed and naked, 
indexes of the status of the individual in 
the world, which are contrad icted, nev
ertheless, by the position of helpless
ness of the figure and by the reduced 
dimensions of the work. An ambiguity 
that causes a disturbance at the sarne 
time that it's seducti ve to the distant 
eye of the other. 

sem título untitled sin título (2007] 2o x 23x11cm 

umburana e óleo 
coleção artista 
cortesia Galeria Fortes Vilaça , 

São Paulo 

umburana and oil 
collection of lhe art1st 
courtesy of Fortes Vilaça Gallery, 

São Paulo 

Una escultura que toma como modelo 
el cuerpo dei artista tatuado y desnudo, 
1nd1ces de afirmación dei individuo en el 
mundo que. s1n embargo, son castrados 
por la pos1ción de desamparo de la figura 
y por las reducidas dimensiones dei 
traba,o. Amb1güedad que causa incomo
didad, pero que seduce ai miraria desde 
lejos dei otro. 

"Umburana y 6100 

colecC16n artista 
cortesia Galeria Fortes Vi:aça, 

São Paulo 

[95) 
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Gradua lmente absorvido pelo papel, 
o nanquim apaga a luz que sobre ele 
incide. Nessa progressiva redução 
da claridade do branco, o desenho 
projeta, como resíduo da busca pelo 
limite entre o que é luz e o que é 
escuro, uma figura humana. Feitas de 
quase desaparecimento, suas formas 
segredam desconcerto e abandono. 

[RECIFE, PE, 1958 ) 

Gradua lly absorbed by the paper. the 
ink paint erases the light that falis upon 
it. ln th is progress 1ve reduction of the 
white clarity, the drawing projects . as 
a residue of the search for the limit 
between ilght and darkness, a human 
figure. Created through their quasi-d ís
appearance, its forms secret distur
bance and abando nment. 

sem título untitled sin título [2007] 22ax2socm 

nanquim sobre papel 

coleção artista 

,nk pa,nt on paper 

collect,on oi the artist 

Gradua mente absorb1da por el papel, 
la t nta eh na apaga ,a luz que rec1be. 
En esa progresiva reducc1ón de la 
e andad dei blanco, el d1buJo proyecta 
una figura humana, como res1duo de la 
busqueda por el li!T'1te entre lo que es 
,uz , lo que es oscuro. Hechas de casi 
desapanc1on sus formas confiesan 
desconc1erto 'f abandono . 

Tinta cti ra sob·e papel 
COlección artista 

(99) 
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Vistos do ponto de vista de quem 
passa rápido por eles, os cachorros 
à beira das estradas vazias evocam a 
solidão dos que somente observam a 
travess ia dos outros, sem poder jamais 
seguir juntos. Imobilidade que recorda , 
por sua vez, o engano de se achar que 
a todos é dado o direito de circular por 
onde desejam ou precisem. 

Solos [2005-06] 3•34• 

vídeo 
coleção artista 

[RESENDE, RJ, 1961] 

Seen from the point of view of one who 
quickly passes by them, the dogs near 
the empty roads call for the solitude of 
those who only observe other people's 
crossing, without ever being able to 
follow along. An immobility that reminds 
us, on its tum, of the illusion of thinking 
that everyone has the right to circulate 
wherever they want or need. 

video 
collecllon oi lhe artist 

cortesia Galeria A Gentil Carioca, 

Rio de Janeiro 

courtesy of A Gentil Carioca Gallery, 

Rio de Janeiro 

Vistos desde el punto de vista de quien [103] 
pasa rápido por ellos. los perros ai 
margen de las carreteras vacías evocan 
la soledad de quienes sólo observan el 
paso de los demás, sin poder jamás se-
guir juntos. lnmovilidad que recuerda, a la 
vez. el engano de creer que a todos les 
es dado el derecho de circular por donde 
qu1eran o necesiten. 

v1deo 
colección artista 
cortesia Galena A Gentil Carioca. 

R,o de Janeiro 





[105] 
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l.élllrél 1:1<-!l<illl 
[BELO HORIZONTE, MG, 197 4] 

O centro da cidade apreendido 
somente nas falas apressadas, nos 
ruídos de trânsito e nos outros sons 
diversos que atestam sua complexa 
dinâmica. Transportados para um 
lugar aonde os demais sentidos são 
atraí dos por um ambiente distinto , 
esses barulhos misturados parecem 
evocar uma realidade ao mesmo tem
po familiar e distante. 

The center of the city apprehended 
strictly by its hasty talks, traffic noises 
and other diverse sounds that show 
its dynamic complexity. Transported 
to a place where the other senses are 
attracted by a different environment, 
these mixed noises seem to call for a 
reality that sounds distant and familiar 
at the sarne time. 

Rua 25 de Março ··--·· ) Ladeira General Carneiro 
4'17" 

2 
Rua Galvão Bueno [Liberdade] 
3'17' 

3 

E! casco céntrico de la ciudad, captado 
solo en las voces apresuradas, en los 
ruídos dei tráfico y en los demás distintos 
sonidos. que atestiguan su d,námica 
compleja. Transportados a un lugar 
donde los demás sentidos son atraídos 
por un ambiente distinto, esos ruídos 
mezclados parecen evocar una realidad 
ai mismo tiempo familiar y lejana. 

Estação Barra Funda --~ Estação Júlio Prestes [Hall da Sala São Paulo] 
3'46" 

4 
Rua Santa lfigênia ~ Rua Aurora 
2·22· 

5 
Mosteiro de São Bento 
4'28" 

6 
Rua Pamplona [Jardins] -~ Av Paulista 
4'51" 

7 
Parque da Água Branca 
2'17 

Recortes da paisagem de São Paulo [2004] 2s•34" 

áudio 
coleção artista 
cortesia Galeria Luísa Strina, 

São Paulo 

audio 
collection oi lhe artist 
courtesy of Lu1sa Strina Gallery, 

São Paulo 

audio 
colección artista 
cortesia Galeria Luisa Strina. 

São Paulo 

[107] 





l_él u rél l_ i 111 él 
[GOVERNADOR VALADARES, MG, 1971) 

Aparentado aos bonecos de louça 
e pano que decoram quartos de crian
ças, um palhaço triste é encostado 
à parede. Sua escala e um ou outro 
movimento insinuado revelam que não 
se trata, porém, apenas de um enfeite. 
Ao abandono simbólico se soma, 
portanto , o mal-estar de testemunhar 
o corpo exibido do outro. 

Close to the porcelain and fabric dolls, 
which decorate children's rooms, a sad 
clown is put near the wall. lts scale and 
one or another insinuated movement, 
reveal that it's not the case, though, 
of a simple piece of decoration. To the 
symbolic abandonment is added the 
uneasiness of witnessing the other's 
exposed body. 

Emparentado a 10s muiiecos de porce
lana y de trapo que decoran cuartos de 
niiios, un payaso triste se deja dejar en 
la pared. Sin embargo, su escala y uno 
u otro movimiento insinuado revelan 
que no se trata tan sólo de un adorno. 
AI abandono simbólico se suma, pues, 
el malestar de atestiguar el cuerpo 
exhibido dei oiro. 

Palhaço com buzina reta-monte de irônicos [2007) 

tecido, couro, papel machê, 

lápis óleo, buzina, pessoa 
no chão encostada na parede 

dimensões variáveis 

coleção artista 

fabric, leather, pap1er maché, 

crayon, horn, person on the 
floor lying near the wall 

varied dimensions 
collection of the artist 

tej,do. cuero, papel maché, lápiz 

tinta. bocina, persona en el suelo 

recostada en la pared 
dimensiones vanables 

colección artista 

[109] 
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1-ú<:iél l{<><:11 
[PORTO ALEGRE , RS, 1966] 

c;éll)ri(-!ll J~(:(-!\f(-!CI<> \1(-!léll'"CI(-! 
[LIMA, PERU, 1976] 

Sobre superfície de azulejos antigos, 
a câmera desliza à deriva. À pas
sagem breve de padronagem nova, 
pára, volta e não encontra mais o 
que parecia estar lá, achando em seu 
lugar um outro desenho, que passa a 
seguir. Desorientação no espaço que 
evoca a perda crescente do poder 
da memória (privada ou coletiva) de 
gravar o vivido. 

On the surface of old tiles , the camera 
slides random ly. To the fleet ing pas
sage of new patterns , it stops , comes 
back and no longer finds what seemed 
to be there , find ing a new draw ing in 
its place , which follows from then on. 
Disorientat ion in space which calls for 
the gradua l loss of the power of record
ing life in memory (private or co llect ive). 

Olinda-Celeste [2005] 5'26" loop 

animação (projeção, sem áudio) animation (projection, no sound) 

co leção artistas collect ion of lhe artists 

Sobre superfície de azuleJos antiguos, la 
cámara desliza a la deriva. AI paso breve 
de un nuevo patrón, para, vuelve y no 
encuentra más lo que antes parecia estar 
allí, encontrando en su sitio otro dibujo, 
que pasa a cont1nuación. Desorientación 
en el espacio, que evoca la pérdida cre
ciente dei poder de la memoria (colectiva 
o privada) de grabar lo vivido. 

arnmación (proyecc16n. s1n aud10) 

colecc!Óíl artistas 

[113] 



~--: ., .... ~ . ~~ --: ., ... -~ ; 
·.~.: . •. :.r.~ • ••• ~ .~.: . • . :.r.~ •• 
• }":'( • ~ :-: .. :-; ~ • }':"( • ! :-: 1 

pr ~ ·-., •l "--~- .. .. -~ ··• -;-( "-~ 
•,• • ··· •• y. •.• - •,• •• ' .. , .. ~ ...... " .. , .. ,. . 

• • • .JJi: .. ,: º'"'◄' •• .,,,;:_~ .. , 
r • '11'" ~ -~·'· • .:.r..,-:-• '11'" ~ .~.:. . :-; . :-; ~ . ;:"( . ~:; . : ; ~ . : ·•-i .--.... -~··--;-,· --~ .. llf"Í 
• ; .. ;, . ,. :-; - :-: •• , .. ;, . ,. :-:J .... , ., .... ~ . .,,,;:_~ . ., ., ... • ~ ; 
·.~.:. • .:.r.~. • • 1 ~m . • .:.r..~. • 
• Y;:i • 1r :-; • :-; • • y;_-; • 1r :-; 1 

-.,: ., ... C. IH. ,,,._., .. , ., ... I IH.J 
,'J;, • .,ll.~. 1 .- 1 71':,'Ji. • .,r.~-:-• • · 
• }T(_ • ! ~ • :-; ; • JJ{. • ~ ~ • :-; 
, ,...-~ ,.7' (" -!Ili-- ·'!T. fT •• r -!li-!"
:-: - : : •• ).lf. • "",◄ ':-4' ...... • fü • 
• 1... ., .... ,ili / ~-.... ., .. 

" . ... . . ..... •' ., .. . '~ ~ , ... , . ., .... ,r..1, .• ~?if--•'• ., .... ,ll 
.·. - .-. •• ,:, • C!"·~ • ,:, • • • ~~ 'J,_;- - ,• ,. :,} ,. ., • .•.• _--,H • , ~,.. :-: ,, • ·Jr • - !':,.. :-. .... ~--.. , ... -~ .· . .:. ... ~ .... , .. , .. , ... -~ .· . .:. ... 

.'J i. • .,r.~. li.- 171": .'J;. • .,r..~, 1 .- 1 • 
• y:1 • ~ :-: .- :-;: • }':"{ • ! :-: - :-; 
i, r•,t.: · .. -;-, "·.'!6-1"-, ~~ ·-..-;-r ••.~ 
-~ . . . • \li • .. ~· . . • ?._: • 



"
,,~· · ··· .... ~ ... ~ .. , ....... ................ . ...... . 
• \Ti • • Y:"i • 

r ; •J/ . r ;J /. 

4 ······· : .. , ... ., ... • ······· ; ...... , .... n : ... ~" : ~ .. ~ ....... . , ... ~ .............. ~ 
• \Ti • • \Ti • 

~tttt4 
• Iii:~~:~:( · • :r.;;:~~:~:t · • :(;;:~~:~:( · • 
♦·r. • , ;~i;:: , :-J;:;: ~• )r. 

~-... , , .. ,, ., ... ◄- , .... , , .. , .. , ..... 
"" ' º" ►n • '" ······· .. , .............. , ... ~ 
• 'ffi • • ',Ti • 

, - (#-> ' - ,;'#-> 
... ~-~, ).!J. -,~◄~-~: ).!J. -,~.-... J ................ _ ........ . , ... ~111 

[115] 

~

. · ·· · • •i, • ;i.'·····,. - .. ,t,, 1; • r1• n r ,t.,. 1:• :1 1 2: ..., • ...., •• 
+-• t ll • ll • ~•• + • 1t • 1l • -t•f- f a: 
❖ 11 t U o J1 ❖ ti O 11 o 11 _e 1it C s• 
~ • n • 1J• • 11• 1J• tC.-...:ll ••• 

••• '~ .... :r,--,·~ '"'"'t:' • ·- ............ ·- :r. ·-.. 11, n , u ~ u : ..... : :: ;~ • O 11 ♦ 11 t + • 
• ... ,., • ,.., •• U, 1 _\,. /l 1J • ll . 11 '\" 

•:: 1 •.,tt ... J 1 •••••••. ,..._ ... ~ •~t=•~,.._, 
: s:~+...►.i~tb.d1~n ... ::.-.u :e .. +"' = :' "°'~~., t·• t n ,~:: .. 4• 
: :;~ • .4o•r. ll :; :: .S: + .. ~ ~te.......::Ur:• ~ .. ~ • "' • 1J• • • • 1..,. lT • : 11 • " ~~Ll w e ,1 • ti 

• · • : \ • , :i , + •+ .. . .. • r.• 
l'~'-c1,.('- lt "' "' " ,.·.·;_,1"'c ""' 
..,~~ -.;.:;~~~-.... . .;,;. 





Paisagens de lugares que não se sabe 
se de fato existem, posto que são es
tranhas à memória da experiência sen
sível de estar no mundo. Conste lações 
por demais brilhantes, em um céu de 
onde jorra uma luz entre a da noite e 
a do dia. Registro de algo que atrai e 
assusta, e que existe guardado na vida 
ordinária de cada um. 

l.uiz 13rélfJél 
[BELÉM, PA, 1956] 

Landscapes of places one does n't 
know if actua lly exist , once they' re 
strange to the memory of the sensi
tive exper ience of being in the world. 
Too shiny conste llations , in a sky from 
which a light betwee n night and day 
flows. A record of someth ing that at
tracts and scares , and which exists 
stored in everyone's ordinary life. 

Pa,saies de ,ugares que no se sabe si de 
hecho exísten, puesto que son extranos 
a 1a memoria de la experiencía sensible 
de estar en el mundo . Constelaciones 
demasiado bnllantes, en un cielo desde 
el que chorrea una luz entre la de la 
noche y la dei dia. Registro de algo que 
atrae y asusta, y que existe guardado en 
la vida cuotidiana de cada uno. 

Benevides [2007] 1oox1socm 

fotografia em cores 

doação artista 

color photograph 
donat,on by lhe artist 

fotografia a color 
donación artista 

[11 7] 





Atalaia [2007] 1oox1socm 

fotografia em cores 

doação artista 

color pho tograph 

donation by lhe artist 

fotografia a color 

donación artista 
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~\llélr<:<-!I<> Sil,,<-!i rél 
[GRAVATÁ, PE, 1962] 

Luminosos de rua existem apenas 
como suporte para o anúnc io de algo. 
Quando anunciam nada, deixam de 
ter serventia e se tornam opacos, 
mera potência do que não se afirma 
como imagem ou escrita. Em vez de 
projetarem mensagens, atraem para si 
olhares melancólicos que os enxer
gam como espelhos da alma. 

Street billboard lights exist only as a 
support to advertise something. When 
they don't advertise anything , they are 
no longer useful and become opaque , 
a sheer potenc y of what cannot be 
affirmed as image or writing. lnstead 
of projecting messages , they attract 
melancholic looks, which see them as 
mirrors of lhe soul. 

Rua da usina [2007 ) 

instalação 
dimensões variáveis 
cortesia Galeria Nara Roes ler 

installation 
vaned dimension s 
courtesy of Nara Roesler Gallery 

Pantallas luminosas de calle existen tan 
sólo como soporte para el anuncio de 
a1go. Cuando no anunc1an, dejan de ser 
útiles y quedan deslucidas, simple poten
cia de lo que no se afirma como imagen 
o escntura. En vez de proyectar mensa
Jes, atraen a si miradas melancólicas que 
las ven corno espejos dei alma. 

1nstalac,ón 

d,mens1ones vanables 
cortesia Galena Nara Roesler 

[121 l 
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A câmera sempre fixa captura , por um 
tempo impreciso à memória de quem 
ass iste o registro , o movimento inces
sante das coisas do mundo . Mesmo 
qu ando o que é filmado não apresenta 
ação evidente alguma . E ainda que 
seja da imobilidade aparente de algo 
qu e se perceba a articula ção descen
trada entre quase tudo. 

0434 [2007 ] 20 ' 15" 

HDV 

cole çã o art ista 

[BELO HORIZONTE, MG, 1980] 

The constantly fixed camera captures. 
for a time that is imprec ise for the 
memory of those who watch the re
cord, the incessant movement of things 
in the world. Even when the filmed sub
ject doesn't show any ev1dent action . 
And even if it's due to the apparent 
immobility of something that the non 
cen tered articulation between almost 
everything is perceived . 

HDV 
collec tion of lhe art1st 

La cámara siempre estática captura, 
por un 1,empo indeterminado para la 
memona de qu1en asíste aJ registro, el 
movim1ento 1ncesante de las cosas dei 
mundo. Inclusive cuándo lo que se filma 
no presenta siquiera acción evidente. Y 
aunque justo por la 1nmovílidad aparente 
de algo desc~elle la percepción de una 
articulacíón descentrada entre casi todo. 

HDV 
colección art,sta 
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2003 [2006] 06'56" 

HDV HDV HDV 

co leção artista collection oi the artist colecc1ón artista 





l\llé1r<:ius C2élléu1 
[INDIANÁPOLIS , EUA, 1972] 

Imprestáveis para seu emprego co
mum, cade iras que bradas ou gastas 
são isoladas de tudo. O elemento que 
sinaliza esse declínio e as separa do 
mundo desafia, porém, expectativas 
sobre a natureza das maté rias e seus 
usos. Questiona, assim, se os móveis 
são mesmo escombros ou algo mais 
para o que inexiste nome acordado. 

Isolante [2007] 

instalação 

Useless for their common funct ion, bro
ken or worn out chairs are isolated from 
everything. Toe element that indicates 
this decline and separates them from the 
wor ld challenges , though , expectat ions 
on the nature of matter and its uses. lt 
questions , therefore , if lhe pieces of fur
niture are actually leftovers or someth ing 
else to which there's no agreed name. 

installation 
dimensões variáveis 

co leção Galeria Luísa Strina, 
São Paulo 

varied d1mens1ons 

Luísa Strina Gallery co llect ion , 
São Paulo 

Bases de sustentação quebradas, 
apoio para aquilo que nunca será 
construído, formas de sinalizar o que 
não se sabe: ruína, inacabamento, 
desorientação. Alinhados em paralelo 
e encostados sobre superfície ampla, 
os dois elementos pintados contradi
zem o ordenamento de propósitos que 
usualmente de les se espera. 

Broken basis , a support to what will 
never be built , ways of signaling what 
no one knows: ruin, unfinished forms, 
disor ientation . Aligned in parallel 
and lying on a w ide surface , l he two 
painted elements co ntrad ict lhe order 
of purposes that is usually expected 
from them. 

lnser..nbles para una utilización normal, si
lias rotas o descuajaringadas se separan 
de todo. S1n embargo, el elemento que 
senaliza ese descenso y las aparta dei 
mundo desafia expectativas acerca de 
la naturaleza de las materias y sus usos. 
Así pues. se cuestiona s1 los muebles son 
escombros de verdad o algo más, para 
lo cual nexiste un nombre establecido. 

lnstalación 
dimensiones vanables 

colección Galeria Lu1sa Stnna, 
São Paulo 

Bases de sustentación rotas, apoyo 
para lo que nunca se const ruirá, modos 
de senalizar lo que no se sabe: ru1na, lo 
inacabado, desorientación. Alineados en 
paralelo y adosados sobre una superficie 
amplia, los dos elementos pintados con
tradicen el ordenación de propósitos que 
comúnmente se espera de ambos. 

Duas paralelas que não se encontram no infinito [200 7] 

instalação 
dimensões variáveis 

coleção artista 
cortesia Galeria Luísa Strina, 

São Paulo 

1nstallation 
vaned d1mensions 
collection of the artist 

courtesy of Luisa Stnna 

Gallery, São Paulo 

lnstalac1ôn 
dimensiones vanables 

colocción artista 
cortes,a Galena Lu1sa Stnna. 

São Pau o 
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~\li él r (-! 1) (-! 

[SANTO ANTÔN IO DE JESUS, BA, 1970] 

Um caminhão de mudança carrega 
a idéia de movimento, de mobilidade 
contínua entre distintos lugares, 
estejam eles pertos ou distantes. 
Feito todo de made ira, contudo, 
e numa escala situada entre a do 
brinquedo e a da reprodução idênti
ca, ele obviamente não pode andar, 
contradizendo o que anuncia em um 
primeiro momento. 

A remov ing truck carries the idea of 
movement , of the cont inuous mob ility 
between distinct places, be they close 
or distant. Ali made of wood , neverthe
less, and in a scale located betwee n 
the toy and the identical reproductio n, 
it obv iously cannot move, contrad icting 
what is firstly announced. 

A mudança [200 7] 140x360x21ocm 

escultura 
coleção Galeria Luísa Strina, 

São Paulo 

sculpture 

Lu1sa Strina Gallery collectron, 

São Paulo 

Un cam1ón de mudanza conlleva la idea 
de movimiento, de movilidad constan
te entre distintos lugares, estén cerca 
o leios. Sin embargo, hecho todo de 
madera y en una escala situada entre 
la dei juguete y la de la reproducción 
idént1ca, obviamente no puede andar, 
contradic1endo lo que anuncia en un 
primer momento. 

escu ltura 

co locción Galena Lu1sa Stnna, 

São Paulo 
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~\llé1rilá l)é1rcl<>t 
[BELO HORIZONTE , MG , 1973] 

Livros contêm, em potência, 
um mundo inteiro, embo ra em cada 
um ca ibam apenas partes peq uenas 
daquele. Dois livros unidos por suas 
páginas perfazem um objeto ambíguo, 
o qual nega o acesso às narrativas 
que cada um pode trazer e lhes 
devolve, ao mesmo tempo, a possi
bilidade de tornar-se recipiente de 
qualquer coisa. 

Books conta1n, 1n the1r potency. an ent1re 
world , though in each one only parts of 1t 
can fit. Two books united by the1r pages 
create an ambig uous obJect , which 
denies the access to the narratives that 
each one can bring and returns. at the 
sarne time, the possibility of becoming 
a recipient to almost anything. 

Terceira margem [2007] 3xsox22 ,1cm 

objeto 
coleção artista 
cortesia Galeria Vermelho , 

São Paulo 

obJect 
collect,on of lhe art,st 
courtesy of Vermelho Gallery, 

São Paulo 

En su potencia. los I bros cont,enen en si 
un mundo entero. aunque en cada uno 
quepan tan solo partes pequenas de la 
globahdad. Dos libros unidos por sus 
páginas rehacen un objeto ambíguo, que 
n,ega acceso a las narrativas que cada 
uno puede ofrecer y les devuelve. ai mis
mo tiempo, la posib1 idad de convert1rse 
en recipientes de cualquier cosa. 

obJeto 
colecc•ór artista 
cortesia Galeria Verme 110, 

São Pau o 
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Puzzling over [2007] 

8 quebra cabeças de 
papelão, caixa de acrílico 
com gavetas 

8 puzzles oi cardboard, 
plex1glas box w1th lockers 
plexíglas box: 

caixa de acrílico: 
25,5 x 34,3 x 25cm 
gavetas: 

25 x 33,5 x 2,2cm 

quebra cabeças: 
20 x 29,7 x 0,2cm 
coleção artista 

25,5 x 34,3 x 25cm 

lockers: 
25x33,5x2,2cm 
puzzles: 

20x29,7x0,2cm 

cortesia Galeria Vermelho, 

São Paulo 

collection oi the artist 
courtesy oi Vermelho Gallery, 

São Paulo 

Da articulação das partes de quebra
cabeças se espera fazer desaparecer 
da vista e da mente o que é pedaço 
e fazer surgir o que é autônomo e 
inteiro. Mas se as imagens formadas 
no jogo não possuem referente certo 
e são sempre iguais umas às outras, 
as bordas dos fragmentos se tornam 
figura e o que era para ser distinto vira 
repetição do vazio. 

From the articulation of puzzle pieces, 
one expects to erase from the view and 
the mind what is fraction and reveal 
what is autonomous and integral. But if 
the images formed 1n the game do not 
have an exact referent and are always 
equal to one another, the edges of the 
fragments turn into figures and what 
used to be distinct turns into repetition 
of the emptiness. 

8 rompecabezas de carton, 
caia de acn ICO con gavetas 

caia de acnl1co: 
25.5 x 34.3 x 25 cm 
gavetas: 

25 x 33,5 x 2.2 cm 
eompecabezas. 

20 x 29,7 x 0.2 cm 
colección artista 
cortesia Galena Vermeho, 
São Paulo 

De la articulac,ón de las partes de 
un rompecabezas se espera hacer 
desaparecer de la vista y de la mente lo 
que es pedazo y hacer surgir lo que es 
autónomo y entero. Pero si las imágenes 
formadas en el juego no poseen referente 
c1erto y son s,empre iguales unas a las 
otras, los bordes de los fragmentos se 
convierten en figura. Y 10 que era d1st1nto, 
en repetición dei vac10. 

(139] 
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~\llé1rtil1l1<> l)éltríc:i<> 
[JOÃO PESSOA , PB, 1964 ] 

Em cada desenho , a afirmação renova 
da de um lugar situado entre a constru
ção e o desmanche; em cada desenho, 
a instauração de um espaço de dúvida 
entre a representação parcial de algo 
útil ou de uma forma inventada ainda 
inconclusa. Na reunião de muitos, o 
desordenamento taxonômico transfor
mado em regra aparente. 

ln each drawing, the renewed affirm a
tion of a place located betw een con
struct ion and disarrangement; in each 
draw ing, the instauration of a space of 
doubt betwee n the partia! representa
tion of something useful or of a still 
unfinished invented form. ln gathenng 
many of them, the taxo nomic disorder 
transformed into an apparent rule. 

Expansão [2007] 21x1s , 1sx21cm 

20 desenhos 
doa ção art ista 

20 drawings 
donalton by the art,st 

En cada d buJo, la afirmac1ón renovada 
de un ,ugar situado entre la construcc1ón 
y e1 desmonte; en cada dibujo, la instau
ración de un espac10 de duda entre la 
representac1ón parcial de algo útil y una 
forma nventada aún inconclusa. 
En la reunión de muchos, el desorde
nam1ento taxonómico transformado en 
regia aparente. 

20 dbUJ0S 
donac1ón art,sta 
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~\~élth(illS l~<><:hél l>ittél 

Nas latas de filme vazias, enferrujadas 
e empilhadas sobre o piso, repousam 
idéias de tempo aprisionado e de 
interrupção de mov imento. Unidas por 
fita adesiva, se asseme lham a moedas 
imensas, tornando-se índices de um 
sistema de vida que tudo consome e 
transforma em riqueza indistinta. 

Títulos [2007] 

[TIRADENTES. MG. 1980] 

ln the empty film boxes . rusted and 
pi led on the floor. rest 1deas of time 
impnsoned and of interrupted move
ment. Urnted with adhes ive tape. they 
look like huge co1ns. thus turned 1nto 
indexes of a hfe system that cons umes 
and transformes anyth1ng into indis
llnct nchness. 

latas de filmes, fita adesiva 
dimensões variáveis 

film cans. tape 

vaned d1mens1ons 

collect,on of the art,st coleção artista 
agradecimentos Cinemateca 
do Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro 

thanks to the Mov,e Collection 

of Museu de Arte Moderna 

do R,o de Jane,ro 

En as a;as -.ac as de pe cuias, oxidadas 
', amomo:-iadas sobre el p so. repcsan 
aeas de un ; empc encarcelado y de 
r::erri.:oc on de moV1m en;o. Unidas por 
c ma adhes1Va se asemeJan a monedas 
nmensas. com rt endose en 1nd1ces de 
un s s,ef'1a ae Vida que todo consume y 
transforma er nqueza •nd st1nta. 

...atas de pe CL as, cinta adhesrva 

dimensiones 11anab es 

coleccIor- art,sta 

agradecw1iento C Pemateca dei 

Mc1S&J de Arte Moderfla do 

R,o de Janeiro 
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As luzes fortes do flash não ilumi nam 
pessoa, objeto ou pa isagem para o re
gistro fotográf ico da lente da máquina . 
São elas que projetam, ao cont rário, 
sobre parede onde não há nada mais, 
imagens que, vistas somente por ins
tantes, anunciam narrati vas efêmeras 
e necessariamente incom pletas. 

~\llilt<>n ~\llé1rc1u<-!s 
[GAMA, DF, 1971] 

The strong lights of lhe flash 
do not illuminat e peop le, objects or 
landscapes for lhe photograp hic record 
oi lhe machine lenses. They're lhe ones 
to project , on lhe contrary, onto a wall 
where there's nothing more, images 
which, seen only for a few seconds, 
announce ephemera l and necessarily 
incomp lete narratives 

Las luces fuertes dei flash no 1lum1nan 
a una persona, obJeto o pa,saJe, para 
el registro fotográfico de la lente de la 
maquina. Por e contrario: son las que 
proyectan imagenes sobre una pared 
desnuda y que. apenas atisbadas por 
instantes. anuncian narrativas efímeras y 
necesariamente incompletas. 

sem título , série Flash [200 7] 

projeção 
dimensóes variáveis 

coleção artista 

proJecton 
vaned drmensions 
collectron of the artrst 

proyecc1ón 
d ITl(>flSIÓll var~1b1e 
colecc;,on mtrsta 
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l>éllll<> N<-!llflícli<> 
[SÃO BERNARDO DO CAMPO , SP, 1976] 

As estruturas modulares atingem 
quase o teto, fazendo o conj unto 
impor-se como totem mundano ou 
torre de madeira de onde se enun 
ciam sons diversos. De aspecto 
quase artesanal, deixa ent rever, em 
seu interior, circui t os e componentes 
eletrônicos , fazendo-se objeto híbrido 
que alia o visua l e o sonoro, o simples 
e o complicado. 

The modular structures almost reach 
the ceiling, making the whole impose 
itself as a mundane totem or a wooden 
tower from which diverse sounds are 
uttered. Of an almost crafty like as
pect , it allows one to see, in its interior, 
electronic components and circuits, 
turning into a hybrid object which 
aggregates visuality and sound, the 
simp le and the complicated. 

Totem (2007] 32ox4ox40cm 

objeto 
construção em madeira, 
circuitos eletrônicos , 

sensores ultra -sônicos 
e amplificadores de som 

coleção artista 

object 
wood construction, ultrasonic 
electronic sensors and sound 

ampllf,ers 
collection of lhe artist 

Las estructuras modulares casi alcanzan 
el techo, haciendo con que el conJunto 
se 1mponga como tótem mundanal o to
rre de madera desde dónde se enuncian 
diversos sonidos De aspecto casi arte
sanal, se deJa entrever con sus entranas 
de circuitos y componentes electrónicos, 
cual obJeto h1brido que Junta lo visual y lo 
sonoro. lo sencillo y lo complicado. 

ob1eto 
construcc,ón en madera. circuitos 
electrónicos, sensores ultrasóni

cos y amplificadores de sonido 
colecc,ón artista 
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1~ i ,, él 11 <-! N <-! u <-! 11 se: h \\f él n cl <-! r 
[BELO HORIZONTE, MG , 1967] 

Não importa quais teclas sejam bati
das nas máquinas, somente pontos 
e poucos acentos são impressos no 
papel: o que era meio de comunica
ção constrange, ass im, a potência 
da escrita de pa rt ilhar falas. A des
peito de tal restrição, o poder anôni
mo de invenção encontra meios de , 
mesmo através dessas máquinas, 
registrar o pensado. 

[ ... ] [2004] 

Regardless of which keys are typed 
in the machines, only dots and a few 
marks are printed on the paper : what 
used to be a means of commu nication 
thus constra ints the potenc y of wr iting 
in sharing speeches . Despite such a 
restrict ion, the anonymo us powe r of 
invent ion finds means of , even through 
these mach ines, recordi ng tho ughts. 

máquinas de escrever 
modificadas , pape l, mesas e 

bancos de MDF, feltro, alfinetes 
dimensões variáveis 

mod 1fied typewnt ers, paper, 
tables and MOF stools, felt, pins 

vaned dimens1ons 
D1m1tris Daskalopoulos 

Collection, Greece coleção Dimitris 
Daskalopoulos , Grécia 

cortesia Galeria Fortes Vilaça , 
São Paulo e Galeria Stephen 

Friedman, Londre s 

courtesy of Fortes Vilaça Gallery, 
São Paulo e Stephen Friedman 

Gallery, London 

No importa ,as teclas que se tecleen en 
las máquinas. solo se 1mprimen puntos y 
pocos acentos en el papei. Así pues, lo 
que era medio de comun1cac1ón embar
ga la potencia de la escritura en compar
tir hablares. A pesar de tal restricción, el 
poder anónimo de 1nvención encuentra 
medios de, inclusive poresas máquinas, 
registrar 10 pensado. 

máquinas de escnb1r modificadas, 
papel, mesas y bancos de DM. 

fieltro. alfileres 
d1mens1ones variables 
coleccíon D1m1tns Daskalopoulos. 

Grécia 
cortesia Galeria Fortes Vilaça. São 

Paulo, y Stephen Fnedrnan Gallery, 
Londres 
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l~<>~J<iri<> C:é111<-!llé1 

Em espaços onde a luz natural quase 
não entra, um campo de transfor
mações em curso, onde natureza 
e técnica se confrontam de modo 
tenso. Ainda que pessoa alguma 
apareça nas fotografias, há em todas 
o registro desse embate, quer no 
instável movimento de terras, quer 
na diferença escalar entre ambiente e 
equipamento usado. 

[SÃO PAULO, SP, 1973] 

ln spaces where lhe natura l light 
almost doesn 't gel in, a field of current 
lransformat ions, where nalure and 
technique estab lish a lense confro nta
tion . Even if no one appears on lhe 
photographs , in all of them there 's a 
record of this meet ing, either in l he un
stable movement of the earth , or in lhe 
scale difference between the environ
ment and the equipment used . 

Linha4#15 [2006] 12sx12scm 

fotografia em cores 

coleção artista 
cortesia Galeria Vermelho , 

São Paulo 

Linha4#7 [2006] 12sx11ocm 

fotografia em cores 

coleção artista 
cortesia Galeria Vermelho, 

São Paulo 

Linha4#3 [2005] 12sx11ocm 

fotografia em cores 
coleção art ista 
cortesia Galeria Vermelho, 
São Paulo 

co lor photogra ph 

art1st collection 
courtesy of Vermelho Gallery, 

São Paulo 

color photograph 

artist collec tion 
courtesy of Vermelho Gallery, 

São Paulo 

color photograph 
art,st collection 
courtesy oi Vermelho Gallery, 

São Paulo 

En espacios donde la luz natural apenas 
entra. un campo de transformaciones 
en curso, donde naturaleza y técnica 
se enfrentan de modo tenso. Aunque 
no se vea siquiera una persona en 
las fotografias, plasmado está todo 
el registro de ese embate, sea en el 
1nestable movimiento de tierras, o bien en 
la diferencia de escala entre ambiente y 
equipo usado. 

fotografia 

colecc1ón artista 
cortesia Galeria Vermelho, 

São Paulo 

fotografia 

colecc16n artista 
cortesia Galeria Vermelho. 

SaoPaulo 

Fot~ raf,a. 125 x 170 ..,m 
Co1ección ort1sta Cortes a Galn i 

Verme 110 Sdo Paulo 
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COM orEMPO 
QUENAO 

PASSA 



\f â 11 iél l\11 i~J 11()11(~ 
[CAM PINAS. SP. í 96 7

] 

Pintura que é da ordem do incô
modo , daqui lo que não se sabe ou 
não se quer nomear de modo pleno. 
Sozinhas e situadas em lugares sem 
identif icação precisa , figuras humanas 
aparentam se afogar na claustrofobia 
de um isolamento físico e afetivo , não 
mo strando , por isso , pesar evidente. 
A elas, basta a existênc ia. 

A painting that belongs to the order 
of disturbance. of what ,s unknown or 
doesn't want to be fully named . Alone 
and located ín places wíth no prec ise 
ident ificat ion. human figures seem to 
drown 1n lhe claustrophob 1a of a phys1-
cal and affective ísolation. not even 
showing any evident sorrow. 
For them , ex1stence 1s enough. 

sem título untitled sin t ítu lo [2007] oox540cm 

pin tura 

coleção artista 
cortesia Gale ria Casa Triãngu lo , 

São Paulo 

pa nt ng 
collect on of tt,e art1st 

courtesy o• Casa Tnãngu o 
Gallery, São Pau o 

P n;ura q,...e es oe oroen de o ncomo
oo, oe o que no se saoe o rio se qu ere 
norrbrar a as e aras. Soas 1 s1:uadas 
en uga-es s n oer:; 'cac or prec sa. 
· gJras numa'1as apa,er;an ahogarse en 
a c aus,'o'ob a de un a slam ento '1s co 
:, a'ec;/\o, no mostranoo per e o pesar 
ev,der:;e. A e as. les bas;a con existir. 

p. tura 
c.olec ar' sta 
cort a Gale a CcJ•,a T Jr,gu10 

São Pau o 
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\\féll(iriél J~lll(¾ri<:<> 

De um andar a outro de uma tor re, 
em movimento repetitivo cujo início e 
procedimentos inusuais são perceb i
dos, embora seu término e fina lidade 
não sejam bem marcados. O fora e o 
dentro confundidos, risco e segurança 
aproximados: confluência entre busca 
e encontro de algo que não se sabe 
precisar de modo certo. 

Des-limite [2006) 9• 

vídeo 
coleção artista 

[FORTALEZA, CE, 1979] 

From one floor to another of a tower , in 

a repetitive movement which beginn 1ng 
and unusual procedures are perce ived , 
though its ending and purpose are 
not very well defined. The ins1de and 
lhe outside mixed up , risk and safety 
approached: a convergence between 
the search and the find ing of someth 1ng 
that cannot be precise ly ident1fied. 

v,deo 
collect,on oi lhe art,st 

De un p soa otro de una torre. un movi- (167] 
miento repet,tNo en el que se perc1ben 
inicio ~ proced1mientos 1nusuales, aunque 
su término y final1dad no estén bien 
dema•cados. Lo fuera y lo dentro con• 
fundidos, nesgo y seguridad acercados: 
encruc1Jada entre búsqueda y encuentro 
de algo que no se alcanza a precisar de 
modo exacto. 

Vídeo 
coiección artista 
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MILTON HATOUM 

Ainda me lembro da voz de Emilie, a matriarca. Na minha infância, eu 
a escutava cantar e rezar, não em árabe, sua língua materna, mas em 
francês, sua língua adotada. Às vezes essa voz era abafada por uma outra, 
mais incisiva: a do meu avô, que contava episódios de um Líbano cada 
vez mais distante. Mas a voz de Emilie-os sons mais que o sentido - , 
era mais ínt ima. Nas noites da infância órtã, eu repetia mentalmente uma 
palavra ou um pedaço de frase, tal uma criança que, encantada com 
uma reza ou um canto, se entrega a uma aprendizagem litúrgica, a um 
culto de que só nós dois participávamos. 

Não era apenas a voz de Emilie que contrariava o patriarca da casa. 
Ela, Emilie, tinha uns amigos que meu avô considerava esnobes e altivos. 
Ela citava com freqüência dois amigos esquisitos e esquivos. Um deles era 
Armand Verne: "um homem muito imaginoso, com trejeitos de dândi. Verne 
já morou em Lisboa, Luanda e Macau antes de chegar a Manaus". 

Armand Verne falava vários idiomas e era um estudioso de línguas 
indígenas. Em Manaus, se empenhava em realizar um curioso trabalho 
filan t rópico: insuflar (discretamente) os índios contra os padres e pa
trões e promover a cultura indígena. Para tanto, fundou a "Sociedade 
Montesquieu do Amazonas", cujo lema era "educar para libertar''. 

Felix Delatour, o outro amigo de Emilie, era um bretão circunspeto, 
quase albino, que sofria de uma enfermidade rara: o gigantismo. Lecionava 
francês e, ao contrário de Verne, nunca fundou uma sociedade filantrópica 
ou algo semelhante. Os amigos esnobes de Emilie não me interessaram, 
mas Felix Delatour e Armand Verne aguçaram minha curiosidade. 

Quando ela soube que eu queria estudar francês, disse que eu 
devia visitar monsieur Delatour amanhã mesmo: era o francês mais 
excêntrico do Amazonas. 

No primeiro encontro ele foi lacônico. Aconteceu numa manhã de julho 
de 1959. A jovem magra e tímida vê a estátua de uma Diana no meio de um 
jardim, atravessa um pequeno pátio e bate na porta de madeira. Apenas 
pude ver a metade de um rosto de cera na porta entreaberta. Parecia que o 
homem curvava a cabeça e o corpo. Com voz hesitante, murmurei: "Minha 
avó Emilie me disse que monsieur Delatour leciona francês." 

Ele me observou por um momento, então ouvi uma voz áspera: "Faz 
tempo que não leciono, mas podes entrar''. 

Quando Delatour abriu a porta, logo notei sua estatura de gigante. 
Tudo ao meu redor encolheu. Na sala escura, a mobília era um amontoado 
de sombras. Não sei por que, ele sempre evitou freqüentar esse lugar 
da casa; na verdade, só conheci o andar superior: um quarto amplo 
e avarandado, de onde se podia contemplar um horizonte de águas 
escuras , recortado por uma colina de palafitas. No centro do quarto, 
uma mesa de madeira e duas cadeiras de vime; quatro livros abertos 
e quatro lápis vermelhos estavam alinhados sobre a mesa. Um mapa
múndi, fixado na parede branca, hoje ressurge na minha memória como 
uma câmera de luz intensa. 

Nos meses que se seguiram , Delatour pouco falou sobre a língua 
francesa; quando eu lhe pedia uma explicação gramatical, ele desviava a 
conversa , enfadado. Soube que deixara a Bretanha havia muitos anos; seu 
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desejo era partir em busca do desconhecido, mas o que lhe interessava 
não era exatamente a viagem, a descoberta de uma paisagem ou de um 
país. Para ele, viajar era uma forma de viver em tempos distintos. Um dia 
lhe perguntei se conhecia o dialeto bretão ou uma das tantas línguas in
dígenas do Amazonas. Vi seu rosto branco ruborizar. um rosto sem rugas, 
imberbe, os olhos azulados pareciam expressar dúvida ou indagação; de 
repente se levantou, foi até a varanda, e, de costas para o rio, disse: 

" Emilie me confun diu com Armand Verne. Ele, sim, é um lingüista 
aplicado e tutor dos nativos. Verne pensa que pode promover a cultura 
ind ígena elaborando cartilhas bilíngües. É um equívoco: não se pode 
domina r totalme nte um id ioma estrangeiro porque ninguém pode ser 
totalmente outro. Um deslize no sotaque ou na entonação já marca uma 
distância entre os idiomas, e essa distância é fundamental para manter 
o mistér io da língua nativa." 

Na voz de Delato ur, um forte sotaque reiterava sua afirmação. Venci 
a tim idez e fiz out ras perguntas: Por que t inha vindo ao Amazonas? Por 
que morar em Manaus, esta cidade ilhada, talvez perdida? 

Ele olhou para o mapa-m úndi, apontou uma região da França: 
-A li passei minha infância. 
-Onde? 
- No Finistêre, num vilarejo ilhado e talvez perdido. Certa vez, um 

viajante bretão que andou pela Amazônia me deu de presente o mapa da 
região. E os mapas, como tu sabes, fascinam as crianças, são desenhos 
misteriosos que as convidam a fazer viagens imaginárias. Os périplos 
da minha infância, irreais como os sonhos, começaram nos limites do 
quarto fechado, à espera do sono, não longe do ma r e das fa lésias 
ab ruptas da Bretanha". 

Por algum tempo não tocamos no assunto. Às vezes, nada falávamos; 
no quarto branco , iluminado pelo sol, escutávamos o barulho de um bar
co, monótono, como uma paisagem repet ida. Enquanto eu pensava em 
alguma pergunta ou dúvida, Delatour lia um livro e fazia anotações com 
um lápis verme lho. Os gritos, a zoada do Mercado Municipal, a quentura 
do clima, nada o incomodava. Era um leitor que parecia dialogar com o 
texto, e isso, para mim, era uma nov idade, uma descoberta. 

Numa manhã, alguém bateu à porta. Delatour desceu para ver quem 
era, e depois escute i a voz de uma mulhe r. Passei a folhear um dos livros 
abertos. A voz femini na me deixou curiosa, e quando Delatour voltou ao 
quarto, disse: 

"Não é uma visita qualquer. Con heces a índia Leon ila? Ela passa por 
aqui uma vez por mês. Pede para entrar, observa os livros da bib lioteca, 
cochila na rede do quintal e vai embora sem me avisar. Anda desca lça, 
veste sempre a mesma roupa , pode ser confundida com um mendigo. 
Mas é uma mulher que conhece a história de sua tribo. Um dia, sem 
que eu lhe pedisse , começou a falar sob re isso: a história, a violência , 
os mitos ... Armand Verne também aprendeu muito com ela, mas Verne 
insiste em querer falar por ela". 

Alguma coisa havia entre Felix Delatour e Armand Verne, mas não 
quis abelhudar. Emil ie nada me contou a esse respeito , apenas disse: 



"Verne viaja no espaço, e Delatour, no tempo". 
Na manhã da visita de Leonila, ele notou que eu folheava um livro, e 

então passou a ler em voz alta poemas de Rimbaud. Depois pedia para 
que eu os recitasse sem imitar seu sotaque. 

"Não consigo entender muita coisa". 
"Por enquanto, isso é o de menos", sorriu Delatour. O que importa, 

agora, é encontrar uma outra voz de Rimbaud ou apenas captar o ritmo 
e a melodia de cada verso". 

Andou até a varanda, o rosto voltado para o horizonte. 
"À primeira vista, a floresta parece uma linha escura para além do rio 

Negro", disse ele. "Não se consegue distinguir muita coisa. Mas no interior 
de tanta escuridão há um mundo em movimento, milhões de seres vivos, 
expostos à luz e à sombra. A natureza é o que há de mais misterioso". 

Delatour citou como exemplo o mapa da Amazônia que o fascinara 
na infância. Para ele, a floresta era um mundo quase inverossímil, e por 
isso mesmo fascinante. Ele chegou a construir uma floresta em minia
tura, estriada por uma teia de rios, cujos nomes de origem indígena ele 
pronunciava como um bárbaro. 

"A imaginação se nutre de coisas distantes no espaço e no tempo, 
mas a linguagem se encontra no tempo", afirmou, como se falasse para 
si mesmo. 

Ele fez esse comentário poucos meses antes de eu partir de Manaus. 
Quando soube que eu queria morar em São Paulo, falou certas coisas 
que nunca esqueci. "A viagem", disse ele, "além de tornar o ser humano 
mais silencioso, depura o seu olhar. A voz do verdadeiro viajante ecoa 
no rio silencioso do tempo". Depois acrescentou que não se referia a 
uma vida de aventuras, como a do viajante seduzido por um mistério: "O 
que mais importa é a aventura do conhecimento: alguém que viaja para 
aprender, e aprende para lembrar". 

Na véspera do meu embarque para Santos, ele me deu uma plaqueta, 
em cuja capa se lê Voyage sans fin . ' Editora Palais Royal, Manaus, 

"Comecei a escrever esse texto no Finistêre e terminei aqui em Manaus", sem data. 
disse Delatour. "Quase vinte anos para escrever isso, uma página por ano, 
poucas palavras por dia. Essa foi a minha grande viagem". 

Não escondia uma expressão de desânimo, talvez fadiga. Ele se 
curvou para me dar um abraço, e desapareceu entre os livros. 

Na madrugada do dia seguinte, Emilie e meu avô me acompanharam 
até o Manaus Harbour, onde eu ia embarcar num navio da Booth Line. 
Perguntei a Emilie se Armand Verne realmente existia ou se era uma in
venção da "Sociedade Montesquieu do Amazonas". Verne é visível ou é 
apenas uma brincadeira? Emilie apenas sorriu. Meu avô disse que Verne 
era um viajante incansável, um andarilho que coleciona lendas e mitos 
da Amazônia. "E um homem que se apropria da cultura dos nativos, com 
a esperança de salvá-los " , disse ele. 

Escutamos o som grave e breve da sirene do Cyril, e observamos a 
bordo o vaivém dos estivadores e marinheiros. As gruas do cais flutuante 
estavam iluminadas, e, na escuridão ainda espessa, pareciam soltas no 
espaço , como tentáculos de luz. Luar não havia, nem vento. Talvez um 
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leve sopro, úmido, vindo do f im da noite. Era uma noite de adeus. 
A bordo do Cyri l, e já próximo de Recife, comecei a ler a plaqueta de 

Delatou r. Naq uela época me pareceu um texto enigmá t ico, mas a leitora 
de 1959 não é a leito ra desta noite. Hoje, depois de relê-lo tantas vezes, 
soa como um manifesto poético sobre a alteridade. 

Viagem sem fim evoca passagens da vida de um personagem que 
abandona um país europeu para morar numa região equatorial. Com o 
passa r do tempo, esse personagem percebe, apreensivo, que o estigma 
de ser estrangeiro já é menos visível: algo no seu comportamento ou na 
sua voz se turvou, perdeu um pouco do relevo original. Nesse momento, 
as origens do est rangeiro sofrem um abalo. A viagem permite a convi
vência com o outro, e aí reside a confusão, fusão de orige ns, perda de 
alguma coisa, surgime nto de um outro olhar. Viaja r, pergu nta o perso
nagem de Delatour, não é entregar-se ao ritua l (ainda que simbólico) do 
ca nibalis mo? Todo v iajante, mesmo o mais esclarec ido, corre o risco 
de julgar o out ro. Consciente ou não, intencion al ou superficial, esse 
julgamento quase sempre deforma o rosto alheio, onde se projetam os 
horrores do estrangeiro. 

A viagem mais fecunda, diz o personagem, é a que desvela a face 
obsc ura do porto de origem. O prazer efêmero da viagem é permeado 
por um sentimento de perda, e a sensação de liberdade na terra estra
nha é a revelação de algo que nos falta, algo que procuramos no porto 
do passado. Por isso o personagem viaja para descob rir a si próprio. 
Essa descoberta, que é também busca e extravio, não exclui a imagem 
que o narrador -viajante const rói do desconhec ido: imagem fugidia ou 
esfumada, mas de alguma forma presente na v isão de quem navega 
em águas estranhas. 

O viajante , nesse conv ívio com o est ranho, passa a privilegia r o 
olhar. É no silênc io do olhar que tudo acontece: o desejo de possuir e 
ser possuído, a entrega e a rejeição, o temor de se perder no Outro. O 
silêncio do olhar tece uma imagem que a memória, ao longo do tempo, 
pode evocar, perder, inventar. 

De onde parte o perso nagem-viajante de Delatour? De Cancale, na 
Bretanha, "um porto tão estranho que ninguém ou quase ninguém é capaz 
de de ixá- lo". Em Canca le começa a travessia oceãnica, uma travessia 
tempestuosa que term ina num porto também est ranho do hemisfério 
sul: um lugar sem nome, ilhado , hab itado por pessoas que parecem 
resignadas ao confinamento e à clausura. 

Na passagem mais enigmática do texto, o narrador , ao evocar esse 
porto, acaba inventando uma linguagem. O ritmo da frase se altera brus
camente e a voz do personagem torna-se um disparate gramatical e uma 
confusão de neologismos e perp lexidades. Lembra a voz de um louco 
voci ferando em várias línguas2

• São apenas doze linhas que destoam desse 
manifesto poét ico, como uma breve festa de sons, ou uma explosão numa 
noite serena. Por causa desse trecho , nunca traduz i Viagem sem fim. 

Mais de trinta anos se passaram entre o encon t ro com Delatour e o 
meu regresso a Manaus . Eu o proc urei por toda a cidade, em vão. Emilie, 
com uma voz fraca que parecia um sopro , disse que em janeiro de 1978 

2Nessa passagem do texto de 

Delatour, a lingüista Odette 
Lescure encontrou referências 

dia letais usadas por índios e 
caboc los do Amazonas. Na 

verdade, são "traduções " de 
palavras e expressões das 

línguas nheengatu, tukano e 

baniwa faladas na região do 

Alto rio Negro. 



ele subiu o rio Negro até alcançar a fronteira com a Colômbia. Nunca 
mais soube dele. 

No consulado da França em Manaus , não consegui nenhuma pista 
sobre o destino de Delatour. De manhãzinha fui visitar o sobrado em que 
ele morava, numa das ruas que desembocam no rio Negro. Uma casa em 
ruínas: raízes de um apuizeiro estrangulam a estátua da Diana e ameaçam 
derrubar uma parede que foi branca. Crianças imundas e miseráveis 
cheiram cola; com um pedaço de carvão, rabiscam garatujas no muro que 
cerca o jardim; outras, dormindo no pátio, parecem solidárias e tristes no 
chão úmido da casa abandonada. Um cheiro de podridão e excremento 
exala da sala, o espaço da biblioteca. Na fachada verde e desbotada leio 
uma frase curiosa, escrita à cal: A natureza ri da cultura. 

Ao olhar a varanda que dá para o leste, lembrei de Delatour contem
plando a floresta no horizonte, como alguém que se deixa arrastar pela 
correnteza de um rio. 

Antes de me afastar do sobrado, percebo que uma das crianças que 
rabiscava a parede volta-se para mim. Calada, imóvel, com o pedaço de 
carvão na mão direita, a criança me olha com estranheza. Esse olhar me 
paralisa e assombra. E, à semelhança do texto de Delatour, parece dizer: 
somos alguma coisa essencialmente misteriosa, como aquele mapa que 
nos fascinou na infância. 

Milton Hatoum nasceu em 
Manaus , em 1952. É autor dos 
romances Relato de um certo 

Oriente, Dois irmãos e Cinzas do 
Norte. Foi professor de literatura 
na Universidade Federal do 
Amazonas e na Universidade 
da Califórnia (Berkeley) . Mora 

em São Paulo e é colunista da 
revista Entrelivros. 
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Álvaro Sillas U. Martins dos Santos 

Andréa Paula da Veiga Pereira 

Ângela M. N. Akagawa 

Antonio Car1os de Freitas Valle 

Bassy N. Arcuschin Machado 

Beatrice Esteve 

Beatriz M.G. Pimenta Camargo 

Berenice Villela de Andrade 

Bianka Telles 

Candido Botelho Bracher 

Car1a Dichy Hadid 

Car1a Penna Bandeira de Mello 

Car1os Mendes Pinheiro Jr. 

Christina Haegler 

Claudia Jaguaribe 

Claudio Barreira da Costa 

Cleusa G Garfinkel 

Daniel Roesler 

Daniel Sonder 

Deborah Sverner Haegler 

Eduardo Augusto Vieira Leme 

Fabiana Sonder 

Felipe Pedroso Leal 

Felipe Sverner 

Fernanda D. Feitosa 

Fernanda Fernandes 

Fernanda Moreira Ferreira Resende 

Fernando C. O. Azevedo 

Fernando Luna 

Flavia Buarque de Almeida 

Flavia Quadros Valioso 

Flavio !saias Simonetti Cohn 

Florence Curimbaba 

Geny Aparecida Moreira 

Giovanna Bragaglia 

Heloisa Desirre Samaia 

Henrique Lacerda de Camargo 

Henrique Pilnik 

Isa Gontijo 

Isabel Raslton Fonseca 

lzabel Pinheiro de Souza 

Jayme Vargas da Silva 

João Maurício Teixeira da Costa 

José Antonio Esteve 

José Antonio Marton 

José Olympio da V. Pereira 

Juliana Andrade Serra 

Juliana Penna de Carvalho 

Karina Nasser Pasmanik 

Lianc Ralston Bielawski 

Luciana Lehfeld Daher 

Luisa Malzoni Strina 

Luiz Antunes Mac iel Müssnich 

Marcel Telles 

Marcelo Bandeira de Mello 

Marcelo Moojen Eppertein 

Maria Beatriz Rosa 

Maria Cecília Lacerda de Camargo 

Maria Clara B. Carvalho da Fonseca 

Maria do Carmo Marchetti Berna 

Maria do Mar Zarvos Guinle 

Maria José Baró 

Maria Luiza Leite Franco 

Maria Regina A. Pinho de Almeida 

Maria Tereza lonescu 

Maria Thereza Tabet 

Mariana S. lndio da Costa Wer1ang 

Manlia P. Elstrodt 

Marisa Biondo Paschoal 

Maura Bresil P. Leal 

Maurício Penteado Trentin 

Miguel Wady Chaia 

Monica Bresser Pereira 

Nicola Calicchio 

Patrícia Martinez 

Paula Lefrevre Medeiros 

Paula Lemos 

Paulo Augusto Vieira Leme 

Paulo César Queiroz 

Raphael de Cunto 

Raquel Quadro Velloso 

Ricardo Weinschenck de Faria 

Roberta Montanari 

Roberto Procópio de Araújo Ferraz 

Roberto Teixeira da Costa 

Rodrigo Bresser Pereira 

Rodrigo Ferreira Leite 

Rosa Amélia Marques Moreira 

Sandra Continentino de Araújo Penna 

Sandra ElisabettA lannelli 

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang 

Sílvio Steinberg 

Suzan Mcnair Koury Lopes 

Tânia C. de Freitas Valle 

Teresa Cristina Ralston Bracher 

Tomás Gabriel Yazbek 

Valeria C. Comolatti 

Vera Lucia M. Chaia 



Fi<:hél téc:ni<:él mam 
mam <:r<-!clits 
Cr<-!clitos mam 

superintendente executivo 
executive superintendent 
superintendente ejecutivo 
Bertrando Mo linari 

CURADORIA 
CURATORIAL 
CURADURÍA 

curador 
curator 
curador 
Felipe Chaimovich 

coordenador executivo 
executive coordinator 
coordinador ejecutivo 
Andrés 1. Martin Hernández 

assistente curatorial 
assistant curator 
asistente de curaduria 
Ai lton de Araújo Teixeira 

Aline Mylius 

Cristina Maria Carvalho Pereira. 

BIBLIOTECA 
LIBRARY 
BIBLIOTECA 

coordenação 
coordinator 
coordinac1ón 
Maria Ross l Samora 

Jandira Tatiane de Souza 

Wander1ey 

Leia Carmen Cassoni 

Viviane Alves Bolivar 

DOCUMENTAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DO 
ACERVO, 
COLLECTION 1 

DOCUMENTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
FONDOS 

coordenação 
coordinator 
coordinación 
Ana Paula S. Montes 

Uvia Lira 

EDUCATIVO MAM 
MAM EDUCATIVE 
EDUCATIVO MAM 

coordenação 
coord1nator 
coord1nac1ón 
Luciana Pasqua lucci 

assistente de coordenação 
coord1nator ass1stant 
as1stente de coord1nación 
Patricia Naka 

educadores 
educators 
educadores 
Liz Tressoldi 

Leonardo Polo Tavares 

Mariana Cesarino y Pia Trevas 

Thais Assunção Santos 

orientadores de fluxo 
fiow management 
gest1ón de afiuenc1a 
Bruna Pucci 

Erica Marta Costa dos Santos 

Felipe Ramos dos Anjos Silva 

Maximiliano Fernandes Silva 

Patriciado Nasc imento Guilhoto 

programa de v1s1tação 
tour scheduling 
programa de visitas 
Ana Cristina Pinheiro Franco 

produção de ateliê 
studio production 
p~oducción de estud10 
Maria lracy Ferreira Costa 

assistente de ateliê 
stud10 ass1stant 
asistente de estud10 
João Camillo Campos 

programa igual diferente 
igual diferente program 
programa igual diferente/ 
Daina Leyton 

produção e relacionamento 
com escolas parceiras 
product1on and relat1onship 
with partners schools 
producción y relaciones con 
escuelas colaboradoras 
Felipe Bevilacqua Santos Romano 

pesquisa e publicações 
research and publications 
investigación y pubhcaciones 
Carolina Coelho Soares 

Thais de Souza Rivitti 

assessoria da presidência 
presidence assistants 
asesoría de la presidencia 
Anna Maria Temoteo Pereira 

Angela de Cássia Almeida 

Bárbara L. G. Daniselli da Cunha 

Lima 

Marta Oliveira de Andrade 

Maria Lúcia Maciel E Valeria 

Moraes N. Camargo 

ADMINISTRAÇÃO 
MANEGEMENT 
ADMINISTRACIÓN 

coordenação 
coordinator 
coordinación 
Nelma Raphael dos Santos 

Marques 

Aleksandro Pinchier i Marques 

Anderson de Assis Santos 

Erik dos Santos 



Fernanda Barreto de Andrade 

Barbosa 

Fernando Marques Arão 

Just ino Enedino dos Santos Filho 

Kelli Cintia de Sousa Pereira 

Luciana PereirA Silva , Mareio 

José Pereira Souza 

Mareio Martins Amorim 

Nilma Maria de Oliveira 

Núbia Manuella da Silva 

Rafael Aurich io Pires. 

tecnologia 
techno logy 
tecnología 
Rogério Nascimento Soares 

André de Paula Menta 

[Estagiário/lntern / Estagiario]l 

auditório 
auditorium 
auditorio 
Alekiçom Lacerda 

Fabio Pereira de Lima 

SERVIÇOS GERAIS 
GENERAL SERVICES 
SERVICIOS GENERALES 

coordenação 
coord1nation 
coord1nac1ón 
Jos é dos Santos 

Adilto Souza do Monte 

Cartos José Santos 

Vitor Mart inho da Silva Campos . 

COMUNICAÇÃO 
COMMUNICATION 
COMUNICACIÓN 

comunicação 
communication 
comunicación 
Michelle Oanza Franco 

Bruno de Melo Luizon dos Santos 

Designer Gráfico 
Graph1c Designer 
Disenador Gráfico 
Aleandro Stazetto 

coordenação de parceiros 
partners coordinator 
coord1nación 
Wilson Roberto Bueno FIiho 

captação 
fund-rais1ng 
captación 
Wilson Roberto Bueno Filho 

relacionamento parceiros 
partners relat1onsh1p 
relaciones con colaboradores 
Gabriella Perrott i Larucc ia 

assessoria conselho e diretoria 
advisor to the board and 
executive manegement 
asesona conseio y dirección 
Roberta Alves 

ASSOCIADOS 
MEMBERSHIPS 
ASOCIADOS 

coordenação 
coord1nation 
coord1nac1ón 
Roberta Alves 

Lidiane Saraiva de Almeida 

Maria Regina S. Lopes 

núcleo contemporâneo 
contemporary art department 
núcleo contemporâneo 
Livia Rizzi Razente 

coordenação 
coordinat1on 
coord1nación 
Flavia Velloso 

relações externas 
externai a'fairs 
relaciones exteriores 
Julie Belfer 

NEGÓCIOS 
BUSINESS 
NEGOCIOS 

clube dos colecionadores 
de gravura e clube de 
colecionadores de fotografia 
print collectors club and 
photography collectors club 
club de los colecc1onistas 
de grabados y club de 
coleccionistas de fotografia 

coordenação 
coordinator 
coord1nac1ón 
Fatima Pinheiro 

Nilma Rosa dos Santos 

cursos 
courses 
cursos 
Celisa Maria Beraldo dos Santos 

EVENTOS 
EVENTS 
EVENTOS 

assistente eventos 
events assistant 
asistente de eventos 
Beatriz Vasco Gava 

Shopmam 
Solange Oliveira Leite 

Oanila Nascimento Cardoso 

Oeise Mary Casimiro Domingues 

Elaine Crist ina Magalhães Lima 

Filomena Pitta Pecego 

Michelle Conventi Moreira 

Patrícia Grandin da Silva 

Thiago da Silva e Lima 



A~Jrélcl<~<:illl(~llt<>S 
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Adriana Rocha Mani 

A Gent il Carioca 

Antonio Dias 

Artur Barrio 

Associação Cultura l "O Mundo de Lygia Clark" 

Associação Artist ica Cultura l Oswaldo Goeld i 

Carlos Freitas 

Ci ldo Meireles 

Cláudio Barbosa 

Co leção Dimitris Daska lopou los, Grécia 

Copy Press 

Corações em Chamas 

Daniela Perez 

Dora Silveira Correa 

Espaço Arco 

Fernando lindo te 

Franklin Jo nes Santos do Amarante 

Fundação de Cultura , Esporte e Turismo de Forta leza (Funcet) 

Galeria And ré Millan 

Galeria Box4 

Galeria Brito Cimino 

Galeria Casa Triângulo 

Galeria Fortes Vilaça 

Galeria Laura Marsiaj 

Galeria le me 

Galeria Luísa Strina 

Galeria Manl ia Razuk 

Galeria Nara Roesler 

Galeria Oeste 

Galeria Vermelho 

Guilherme Augus to do Amara l 

José Muri lo Uchôa 

Jussara Derenji 

Luiz Braga 

Marisa Mozarl<el 

Mart inho Patrício 

Milena Travassos 

Museu de Arte da Pampulha 

Mus eu de Arte Moderna da Bah ia 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

Museu da Universidade do Ceará 

Museu da Universidade Federal do Pará 

Nilton Picagli 

Projeto Helio Oiticica 

Projeto Lygia Pape 

Ricardo Rezende 

Roberto F re,tas 

Rodrigo Moura 

Solange Farkas 

Stephen Fnedman Gallery, Londres 

Tunga 
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