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-APRESENTAÇAO/FOREJVORD 
Jorge Eduardo Stockler 

Presidente da Fundação Bienal de São Paulo 

É impossível abrir as portas da 21 ª Bienal Internacional de São Paulo sem nos lembrarmos de seu fundador, 
Francisco Matarazzo Sobrinho, o nosso Ciccillo. 

Há quarenta anos, na apresentação do catálogo da I Bienal, Ciccillo escreveu: "Uma expressão do espírito humano 
só atinge seu ponto de plenitude - e para a arte, isto é da máxima importância - quando encontra projeção e eco, 
correspondência e compreensão em outros homens, em outros povos." É isto que a Bienal Internacional de São Paulo 
faz há quarenta anos. 

Em sua 21 ª edição queremos que a Bienal funcione como um detonador de todas as artes, saindo do Parque do 
Ibirapuera e inundando a cidade com todo o tipo de manifestação artística, sem qualquer espécie de preconceito de 
linguagem de quem faz as artes e de quem as recebe e as respira. 

É importante que a 21 ª Bienal contagie a todos. É, nesta política de integração entre a cidade de São Paulo e seu 
maior evento nacional e internacional, que queremos reforçar o cunho didático deste impacto da criação. É nosso 
desejo estimular nossas crianças e nossos jovens a conviver com esta manifestação cultural, atingindo todas as classes 
sociais. 

Agradeço àqueles que, apesar dos percalços, confiaram na garra de todos que lutaram e trabalharam para a 
realização da 21 ª Bienal. 

Fiel a minha tradição pessoal, dos ensinamentos que recebi de meus pais e da própria História, de acordo com os 
rumos de nossa cidade e do país, garanto que nosso trabalho foi orientado no sentido da participação e integração de 
todos os esforços e colaboradores. 

Não esquecendo, de forma alguma, todos que, apesar do momento delicado que nosso país atravessa no que diz 
respeito à situação econômico-financeira, atrelaram o nome de suas empresas ao nosso sem medir esforços, sabendo 
que a cultura e a própria grandeza da Bienal Internacional de São Paulo são um capital bem aplicado. 

Agradeço à Diretoria da 21ª Bienal, Maria Rodrigues Alves, Marilena de Souza Chauí, Álvaro Augusto Vidigal, 
Gilberto Leite de Barros e Hélio Júlio Marchi. Agradeço, também, a nosso Curador Geral, João Candido Galvão, e sua 
organizadíssima equipe, assim como a todos os funcionários e colaboradores que tanto nos ajudaram. 

Quero agradecer, em especial, a compreensão de minha mulher, meus filhos, meu falecido sócio, Roberto, e meus 
funcionários por todos os atropelos que a Bienal trouxe a minha vida particular. 

Nesses próximos 81 dias a Fundação torna-se uma grande praça de congraçamento cultural para esta cidade, esta 
grande área metropolitana, este nosso Estado. Todo o Brasil e seus visitantes provenientes do exterior poderão 
aproveitar o enorme esforço físico e financeiro desse grupo de pessoas acima citado, que trabalhou para que vocês, 
nosso público, pudessem integrar-se ao espírito criativo há dois anos reunido neste Pavilhão. 

It is impossible to open São Paulo's 21st. International Biennial and not mention its founder, Francisco Matarazzo 
Sobrinho, our Ciccillo. 

Forty years ago, in the Ist. Biennial's Foreword text, Ciccillo wrote: "An expression of the human spirit only 
reaches its plenitude - and for art, this is of utmost importance - when it meets projection and echo, correspon
dence and comprehension in other men, in other nations". And this is what the São Paulo International Biennial has 
been doing for forty years. 

In its 21 st. edition we want the Biennial to work as a detonator of all art forms, leaving the Ibirapuera Park and 
flooding this city with all kinds of artistic manifestations, without any prejudice to its expression by those who make 
and by those who receive and breathe it. 



It is important that the 21 st. Biennia1 contagiates everyone. And, with such integration between the city of São 
Paulo and its greatest national and internationa1 event, we want to reinforce the educationa1 character of this cre
ative impacto It is our will to stimu1ate our children and our youth to become familiar with this cultural manifestation, 
reaching every social c1ass. 

I am gratefu1 to those who, despite the drawbacks, trusted the spirit of everyone who strugg1ed and worked to 
realize this 21 st. Biennial. 

I am gratefu1 those who, despite the situation our country is present1y going through, regarding its economica1 
and financia1 situation, knowing that cu1ture and a1so the own greatness of The São Paulo Biennia1 are a well 
emp10yed investment. 

Faithfu1 to my persona1 tradition, of what my parents and of history itse1f taught me, according to the directions 
of our city and country, I guarantee that it has been a team work with the participation and integration of all effort 
and support. 

I thank the 21 st. Biennia1 Board of Directors, Maria Rodrigues Alves, Marilena de Souza Chauí, Alvaro Augusto 
Vidiga1, Gilberto Leite de Barros and Hélio Júlio Marchi. I am a1so very grateful to our general curator João Candido 
Ga1vão and his extremely efticient team, and a1so to all emp10yees and collaborators that he1ped us so much. 

I want to thank, in particular, the understanding of my wife, my children, my deceased partner, Roberto, and my 
emp10yees, for all the upsets that the Biennia1 brought to my priva te 1ife. 

For the next 81 days this Foundation becomes a great p1aza of cultural meeting in this city, this huge metropo1i
tan area, and the state of São Paulo. Brazil and its visitors from abroad, will be ab1e to enjoy the enormous amount of 
effort [rom the group of peop1e mentioned above, who worked so that vou, our pub1ic, could share the creative spirit 
gathered in this pavillion, for the 1ast two years. 
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INTRODUÇAOIINTRODUCTION 

João Candido Galvão 
Curador Geral/General Curator 

Loucos e amantes tem mentes que fervem 
Com idéias tão fantásticas, que abrangem 

Mais que a razão é capaz de aprender. 
O poeta, o lunático e o amante 

São todos feitos de imaginação. 

Sonho de uma Noite de Verão, de WiIliam Shakespeare 
Ato V - Cena 1 (Trad. Bárbara Heliodora) 

Existe uma grande curiosidade internacional em saber como o Brasil está administrando a possibilidade de fazer a 
Bienal existir, ou de mantê-la, num país, já não diria do terceiro, mas do oitavo mundo. O sucateamento dos 
equipamentos de produção cultural ocorrido nos últimos dezoito meses não é, evidentemente, ocasional. Em parte, é 
resultado de uma vingança pessoal mesquinha contra setores da população que não compactuaram com a visão dos 
paraísos artificiais da pregação oficial. É, também, por outro lado, produto de uma situação pragmática de anulação do 
ser pensante, logo crítico, deste país. Assim, a curiosidade existe, mas não em nível folclórico, já que há um interesse 
real e profundo pelas nossas tentativas de estabelecimento de uma identidade cultural. 

A maneira que esta edição da Bienal escolheu para estabelecer uma identidade cultural brasileira foi passar à ação. 
Em lugar de colocar -se como receptora de seleções organizadas por estrangeiros, que poderiam ter visões apenas 
parciais da realidade brasileira, a Bienal chamou para si própria a responsabilidade de dizer o que, na produção 
artística mundial, tem a ver com as nossas preocupações. 

Ao determinar o seu destino, o maior tropeço foi com a tradição diplomática herdada de Veneza e mantida até hoje 
pelas posições reacionárias de algumas pessoas. A convocação para artistas de todo o mundo se inscreverem 
diretamente, sem passar pelos filtros da burocracia de cada país pareceu ser, na ocasião, a melhor solução para pôr em 
ação um processo de ruptura. 

Atitudes radicais costumam ser traumatizantes. A da Bienal não foi exceção. Não pretendo aqui debruçar-me sobre 
cada uma das crises. Basta deixar registrado que elas existiram, algumas por frustração, outras por ignorância e outras, 
como sempre, pela mais cristalina má-fé. Oportunistas de todos os calibres tentaram se promover à custa da Instituição 
e da Mostra. O simples fato de que esta conseguiu existir já é resposta suficiente. 

Critérios de Seleção 
Dentro da proposta de uma Bienal centrada no Homem, os trabalhos começaram. Não conheço Arte que, de uma ou 

de outra maneira, não tenha o Homem no seu centro. As premissas eram demasiadamente amplas. Assim, foi 
necessário balizar o caminho. Esta Curadoria optou por trabalhar sob o signo da Transgressão. Interessa-me o trabalho 
dos artistas malcomportados, os que não têm receio de ultrapassar limites, de ampliar fronteiras, de desafiar os 
cânones reinantes, à procura de resultados que possam satisfazer suas necessidades criativas. Quando falo em 
transgressão e mau comportamento, não quero me referir a crianças teimosas récém-saídas do jardim-de-infância da 
arte, preocupadas apenas em roubar o brinquedo novo do colega. Estou pensando naqueles artistas que não estão 
preocupados com o que é considerado de bom-tom em arte e que ousam desafiar o que alguns críticos, em sua 
prepotência, decidem que é certo. Há críticos que possuem o péssimo hábito de decidir o que o artista deve fazer. Não 
sou um deles. Não acredito em trabalhar com pré-conceitos, pois é característica do bom artista andar à frente deles. A 
função do curador é detectar os caminhos que estão sendo abertos e refletir sobre eles. 

Assim, a Curadoria e a Comissão Técnica de Arte selecionaram artistas que: a) cumprissem as determinações 
expressas no regulamento; b) produzissem obras que, de uma ou de outra maneira, reagissem contra o gosto 
preestabelecido, o aceito; c) criassem trabalhos que, ao passar pela seleção, pudessem propor maneiras de diálogo com 
os outros selecionados; d) tivessem coragem de enfrentar situações novas no desenvolvimento de sua obra, ou de 
mergulhar cada vez mais fundo em situações já estabelecidas; e) tivessem qualidade para participar de uma Mostra da 
categoria da Bienal. 

Critérios de Montagem 
Durante o processo de seleção, alguns caminhos e núcleos de interesse puderam ser detectados. Artistas e obras 

começaram a se aglutinar naturalmente, dentro do universo que nos tinha sido proposto pelas inscrições. 
O ser artístico está necessariamente contido no ser social e este está em crise. As mudanças radicais que estão 

acontecendo no leste europeu, a guerra no Golfo Pérsico, a piora da qualidade de vida estão refletidas na produção 
artística mais contemporânea. A aldeia global foi implodida. Se hoje vemos, em casa, ao vivo, a derrubada das estátuas 
de Lênin e os mísseis voando nos céus árabes, isso não quer dizer que estamos mais próximos. Os veículos de 
comunicação trabalham em mão única. O fato de que vemos não significa que participamos. Ao contrário, esses fatos 
nos mostram a distância, a fraqueza, a solidão de cada ser humano. Todo o resto é conseqüência. 



A maioria dos artistas está preocupada com coisas básicas, com sua existência, sua proteção física mais próxima, 
a casa. Também há muita gente interessada na ligação do homem com um ser superior. Daí a forte presença de totens. 
A procura de materiais essenciais como a terra, a água, o fogo evidencia um núcleo preocupado em redefinir o espaço 
do homem no mundo. Como foi, como é, como virá a ser. Não se trata de uma preocupação baseada naquele marketing 
ecológico de "salvem as baleias" . É quase possível dizer que a preocupação mais profunda é "Salvem o Homem". 

Outro dado evidente é o prazer. Ninguém está pintando para chorar a morte da pintura, mas para cantar o prazer de 
encontrá-la viva e forte. Existe ainda o prazer sensorial, quase erótico, da manipulação de materiais naturais como a 
madeira, a cerâmica, a cera. A questão matérica continua existindo, mas para a criação de texturas sedutoras, ou em 
função de alguma coisa, não como finalidade pura e simples. 

No espaço da Mostra, nossas idéias se concretizaram em núcleos de preocupações. São formados por artistas que, 
agrupados, permitem que o público participe do diálogo criado entre as obras. Esse tipo de montagem poderá dar, aos 
menos avisados e aos mais preconceituosos, uma impressão de colcha de retalhos. O visitante acostumado a quarenta 
anos de Bienais compartimentadas vai procurar pela sala da Alemanha ou dos Estados Unidos. Mas, sabedor de que a 
Mostra não é uma nova versão de Feira das Nações, terá oportunidade de conviver com pintores, escultores, 
gravadores, cenógrafos trabalhando ao redor de um mesmo conceito. 

Para evitar uma percepção equivocada, criamos situações de ruptura através do trabalho de artistas 
paradigmáticos, colocados em pontos-chaves, irradiando os conceitos utilizados e provocando momentos de reflexão. 
Essa proposta possibilitou uma montagem aberta, a criação de um ambiente penetrável em que, não importa por onde 
entre, o visitante terá várias opções a seguir. Ligando esses caminhos, os atalhos facilitam a circulação e permitem 
várias opções de roteiro. Pretende-se que o público raciocine por acumulação, não por substituição. 

Festival de Artes 
Outra característica marcante da 21 ª Bienal é a ampliação de seu leque de interesses. Sem roubar espaço das artes 

visuais, ela coloca as artes cênicas em pé de igualdade. Não temos mais uma exposição, mas um Festival. É uma 
tentativa de nivelar por cima todas as manifestações artísticas que foi possível reunir em seu entrelaçamento, em sua 
fertilização cruzada. 

O conceito de colaboração é velho na História da Arte. No século XVI, Catarina de Medici já trabalhava com ele na 
criação do Ba11et Comique de La Reine, considerado por historiadores como o primeiro balé, pela perfeita integração de 
cenário, figurinos, texto, música e dança. Sob as ordens de Diaghilev, no começo deste século, Picasso, Nijinsky e 
Stravinsky produziram em colaboração. No fim dos anos 60, o conceito passou a ser lugar-comum nos Estados Unidos. 
Trabalhamos de acordo com essa maneira de olhar a produção artística e contra o preconceito que, evidentemente, não 
é só brasileiro. 

A diferença entre as mostras passadas e a 21 ª Bienal não pode ser medida em quilômetros. Ela está aí para ser 
vivenciada. Os critérios serviram ao fim proposto, isto é, o de modificar o sentido da mostra, de transformá-la em sujeito da 
ação. Bienais futuras terão seus critérios próprios, adequados ao seu tempo. A 21 ª Bienal serve ao seu tempo, nada mais. 
Não é, nem foi nossa intenção criar paradigmas. Basta à Curadoria tê-la feito, sem modelo e sem vontade de ser modelo. 

Lovers and madmen have such seething brains, 
Such shaping of fantasies, that apprehend 
More than co 01 reason ever comprehends. 

The lunatic, the lover and the poet 
Are of imagination ali compact. 

A Midsummer Night's Dream, William Shakespeare 
Act V, Scene 1 

There is a great internationa1 curiosity to know how Brazil is managing the possibility of making the Biennia1 
happen, or to sustain it in, I wou1d no longer c1assify it as a third, but as an eighth wor1d country. The deterioration 
of our cultural production 's resources, during the past eighteen months is not occasional. In part, it is the result of a 
persona1 revenge against a few sectors of the popu1ation that has not agreed with the vision of the artificial 
paradises suggested by ofticia1 preaching. On the other hand, it is a1so product of a pragmatic situation of 
annu1ament of thoughfu1 being, therefore critic, in this country. Therefore, curiosity exists, but not in fo1c1oric 1eve1, 
since there is a real and profound interest in our attempts to estab1ish a cultural identity. 

This Biennial's edition has chosen action as the mean to estab1ish a Brazilian cultural identity. Instead of 
positioning itse1f as a receiver of the se1ections organized by foreigners, who might have on1y parcial scopes of 
Brazil's rea1ity, the Biennia1 has ca11ed upon herse1f the responsability of deciding what, in the wor1d's artistic 
production, meets our concerns. 

In choosing its destiny, the major fau1t was towards the dip10matic tradition inherited from Venice and kept 
until today by a few reactionary peop1e. The opening for a11 artists in the wor1d to app1y, avoiding the bureacratic 
fi1ters of each country, at that time, seemed the best opportunity to begin a rupture processo 

Radical attitudes are usua11y traumatic - Biennial's was not an exception. I do not intend to extend myse1f on 
each of the crises. It is enough to register that they existed, some by frustration, others by ignorance, and others, 
as usual, by the most exp1icit ill-natured will. Opportunists of a11 kinds used the Institution and the Exhibition to 
seek promotion. The simp1e fact there it managed to exist is the adequa te answer. 



Selection Cri teria 
From the main purpose of a Biennia1 focused on Man, the work began. I do not know Art that, in some way or 

other, does not have Man at its centre. The premisses were excessive1y wide, in such way that it was necessary to 
trace a path. This curatorship to work through the path of Transgression . I am interested in the work of the 
misbehaved artist, those who are not afraid to exceed the 1imits, to widen frontiers, to confront ru1es, in search of 
results that can satisfy their creative needs. When I ta1k about transgression and mis-behaviour. I do not mean 
spoilt kids, just recent1y graduated from Art Kindergarden, worried about stea1ing his neighbour's new toy. I mean 
those artists who are not worried about what is supposed to be suitab1e in art and who dare to cha11enge what 
some prepotent critics decide is right. Iam not one of those. I do not be1ieve in working under pre-concepts, as it is 
a feature of the good artist to stro11 ahead of them. The curator's task is to detect the paths which are being opened 
and ponder over them. 

Therefore, the curatorship and the Technica1 Art Comission se1ected artists who: (a) fu1fi11ed a11 items of the 
regu1ation; (b) produced works which reacted against the pre-estab1ished or accepted views; (c) created works 
which, on se1ection, cou1d dialogue with the other se1ected works; (d) had courage to face new situations in the 
deve10pment of their work, or to p1unge deeper and in the already stab1ished situations; (e) had qua1ity to take part 
in an Exhibition 1ike the Biennial. 

Assemblage Cri teria 
During the se1ective process, some routes and interest nuc1ei cou1d be detected. Artists and works began to 

natura11y bind together, within the universe proposed by the inscriptions. 
The artistic being is necessarily contained in the social being, who is present1y going through a crisis. The 

radical changes on course in East Europe, the Persian Gu1f war and the worsening of 1ife qua1ity are reflected in the 
contemporary artistic production. The global village has been imp10ded. If today we see at home, 1ive, the 
destruction of Lenin 's statues and the missiles crossing the Arab skies, it does not mean that we are c1oser. Media 
works one way. The fact that we see does not mean we participate. On the contrary, these facts show us the 
distance, the weakness, the 10ne1iness of each human being. A11 the rest is consequence. 

Most artists are worried about basic things, regarding their 1iving, their nearest physica1 protection, their home. 
There are a1so a 10t of peop1e interested in men 's connection with a superior being. Hence, the strong presence of 
totems. The search for essencial materia1s 1ike earth, water, fire, makes evident that there is a nuc1eus worried 
about redefining men 's space in the wor1d. How it was, how it is, how it wi11 be. It is not a thought based upon the 
eco10gica1 marketing motto of "save the wha1es ". It is a1most possib1e to say that the most profound concern is 
"Save Man". 

Another evident fact is p1easure. Nobody is painting to cry over painting's death, but to sing the p1easure of 
finding it a1ive and strong. There is a1so the sensorial p1easure, a1most erotic, of the manipu1ation of natural 
materia1s 1ike wood, c1ay, wax. The "matiere 11 issue still exists, but for the creation of seductive textures, on beha1f 
of something, not as apure and simp1e purpose. 

In the Exhibition espace, our ideas are materia1ized in nuc1ei of concerns. They are formed by artists who, 
gathered together, a110w the pub1ic to participa te in the dialogue created among the works. This kind of disp1ay 
cou1d cause, on the unaware and the most biased ones, the impression of a patchwork. The visitor used to forty 
years of compartimented Biennia1s, will100k for the German or the American room. But, knowing that the 
Exhibition is not a new version of the Nations Fair, he will have the opportunity to relate with painters, scu1ptors, 
engravers, scenographers working over the same concept. 

To avoid a mistaken perception, we created a rupture situation through the work of paradigmatic artists, p1aced in 
strategic points, irradiating the concepts whichhave been used and arousing moments of reflection. That proposa1 
made an open assemb1age possib1e, with the creation of a penetrab1e ambient where, no matter from which entrance, 
a110ws the visitor to fo11ow many options. Connecting these routes, the side-trails make circu1ation easier and a110w 
various choices of intinerary. It is intended that the pub1ic reasons by accumu1ation and not by substitution. 

Arts Festival 
Another outstanding characteristic of the 21 st. Biennia1 is the widening of its net of interests. Not reducing 

space from the visual arts, it equa1s the performing arts with it. We have no 10nger an Exhibition, but a Festival. It is 
an attempt to 1eve1 a11 the artistic manifestations we cou1d gather in their inter1acing, in their crossed fertilization . 

The concept of co11aboration is old in Art History. In the sixteenth century, Catarina de Medici a1ready worked 
with it for the creation of the Ballet- Comique de La Reine, considered by historians as the first ba11et, due to perfect 
integration of stage scenary, costumes, text, music and dance. Ear1y this century, commanded by Diaghilev, 
Picasso, Nijinsky and Stravinsky produced by co11aboration. In the late sixties, the concept became commonp1ace in 
the United States. We worked according this manner of viewing the artistic production and against the prejudice 
wich, evident1y, is not on1y Brazilian. 

The difference between the past Exhibition and the 21 st Biennia1 cannot be mesured in terms Df kilometers. It 
is here to be experienced. The criteria served the purpose, which is, to modify the meaning of the Exhibition, to 
make it the subject of action. Future Biennia1s wi11 have their own criteria, suitab1e to their time. The 21st. Biennia1 
. suits its time, nothing e1~e . It is not, and it was not our intention to create paradigms. It is enough to the 
curatorship to have rea1ized the Biennia1, without a mode1 and unwi11ing to be one. 
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A.R.PENCK 
Demagoglacher Diímon suf der 
Suehe nach 3 gestohlenen 
Batlerlen, 1983. 
300 x 280 em 
Cortesl. Gel. Michel Wemer, Colonla 
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AERNOUT MIK 
Fluff, 1991 O 
150 x 100 x 40 em 
Cortesia Deweer Art Gallery, Otegen 

AIMILIA 
PAPAPHILIPOU 

To Morpheus, 1990 O 

AlBERT MERTZ 
Narigudo com Cartola, 1984 O 
94x122 em 
Foto: Per Bak Jensen 
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ALEJANDRO OTERO 
Abra Solar, 1981 
Colo C.A. Metro de Caracas, Caracas 

ALEX CERVENV 
São Miguel, 1991 
75x55em 
Foto: Rômulo Fialdini 

ALEX FLEMMING 

o 

• 

Sem Título, 1991 O 
170x40)( 110 em 
Foto: Eduardo Barcellos 
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ALVAR GULLICHSEN 
Raba Hiff @ Dr Yes, health 
deviee for Cosmie Therapy, 1991 

~. Rob HiIt 

Dr. 
les. 

I 

AMADOR PEREZ 
Preocupado (da série Eus E Um), 
1989-90 
13xl0cm 00 
Foto: Gabriel Henrique do Patrocínio 

ANA MARIA TAVARES 
Escada, 1990 (à esquerda) O 
350x50x80cm 
Cal. Raquel Arnaud, São Paulo 

Container, 1990 (à direita) 
350x50x80cm 
Foto: Rômulo Fialdini 

ANGEL MANUEL 
RAMIREZ 

otro Cuento de Ada, 1990 (série) O 
80xl00cm 
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ANN HAMILTON 
between taxonomyand 
communion, 1990 o 
(instalação no La Jolla Museum of 
Art, La Jolla/detalhe) 

ANNA CAROLINA 
utensílios do Lar 6, 1990 O 
110x80cm 
Foto: Iggy Wanderley 
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ANTONIO BERNI 
Orquestra típica, 1948-1975 
198 x 290 em 

00 

ANTONIO POTEIRO 
No ateliê de cerâmica 

Dragão devorador, 1990 
h.168em 
Deusa Siva, 1990 
h.120em 
Tartaruga Rainha, 1990 
h.150em 
Fotos: Luiz Elias 

ANNA MARIA 
MAIOLINO 

o 
O 

De Vita Migrare, 1991 (projeto) ~ 

11 
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ATSUSHI AOKI 
Ressonanee/Fraefure/ 
Consonanee,1990 
300 x 310 x 455 em 

AIBV BROWN 

o 

The Age of Reason, 1989 O 
(da instalação Dead Men Read No 
Books) 
90x90x180cm 

BARO BREIVIK 
Seore for a Longer Conversation, O 
1986 (instalação/detalhes) 
Foto: Trykkevi Tekcnik 



11 



11 



BEN ZEGERS 
Ge"it,1991 
Cortesia Vao Krimpeo, Rotterdam 
Foto: Dries v.d. Brande 

BILL WOODROW 
Stem,1991 
152 X 333 x 229 em 

o 

o 

11 
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BUNIMOV MARIANA 
Green Hell to Red Deserl?, 1990 G 
276x490em 

CAITO 
Sem Título 6,1991 (detalhe) 00 
160 x 145 x 145 em 

CAPI RAMAUINA 
Flora de um País Inconseqüente, 1991 
(detalhe) 
h 465 em 
Foto: Pedro Alves de Souza o 

CELEIDA TOSTES 
Projeto Gesto Arcaico, 1990-91 O 
Foto: Henri Sthal 
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CíCERO DIAS 
Jurupari 3, s.d. 
44,5 x 26,5 em 
Col. Museu Nacional de Belas Artes, 
Rio de Janeiro 

Foto: Raul Lima 

CLAUDE SABOURIN 

o 

Espace Théatral, 1989-90 O 
27,9 x 43,1 em 

CLAUDIO TOIII 
Embrião, 1990 O 
208 x 191 x 20 em 
Foto: Rômulo Fialdini 
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CRISTINA BARROSO 
Campo Magnético, 1991 
160 x 165 em 

CRISTINA CANALE 
Ofélia, 1991 
175 x 140 em 
Foto: Levindo Carneiro 

11 



DIANA DOMINGUES 
Olho, 1991 (da instalação Paragens/ 
detalhe) 
Foto: Mario André Coelho de Souza 

DENISE MILAN 
Gruta de Maquiné, 1991 (maquete) 
Foto: J. Eduardo leite 

11 



DI CAVALCANTI 
As Traquinices do Mascarado 
Mignon, s.d. 
20,5 x 14cm 
Col. Museu Nacional de Belas Artes, Rio 
de Janeiro 
Foto: RaulLirna 
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DUNDAKOVA 
Deve/opment Dramatic o 
of Sun Rite, Aarau, Suíça, 1990 

EDILSON VIRIATO 
Seduzindo os Sedutores O 
(Tentação Sexo), 1990 
250 x 200 x 150 em 
Foto: Tiom Kim 

FACUNDO DE ZUVIRíA 
Kermesse, 1991 (detalhe) O 
187 x 125 em 
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FERNANDO CASÁS 
1492/Afrika IV, 1990 O 
243x85em 
Foto: Mima Marx 

FRANZ JOHN 
Empty Frame, 1991 (detalhe) • 
300 x 450 em 

FULVIA MARCHEZI 
Sem Título, 1991 (detalhe) O 
220 x 160 em 
Foto: Fablana Marchezi 

• 
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GERALDO DE BARROS 
Sem Título, 1990 
120 x 120 em 

Sem Título, 1990. 
120 x 120 em 

Sem Título, 1990 
120 x120 em 

Sem Título, 1990 
120 x 120 em 

GISELA WAETGE 
Sem Título, 1990 
216 x 216 em 
Foto: Mario Fontanive 

o 

o 

GIUSTINA PRESTENTO 
Concert for John Cage, 1990 O 
Foto: F. Mapelli 
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GONZAGA 
Figura Antropomorfa, 1990 O 
(projeto Xingú: o Homem e o Rio) 
213x88x24cm 
Foto: Eduardo Vieira da Cunha 

GOZO VOSHIMISU 
Ra Senka (Spiral Song), 1991 O 

HIROMITSU 
MORIMOTO 

Sem Título, 1991 O 
100x80cm 

\ I 





HORST ANTES 
$itzende schwarze figur O 
(zweiteilig),1982-83 
120 x 270 em 
FI/to: W. Pankoke 

IAN ANÜLL 
Trade Mark, 1988 
14 x 21,3 x 26,5 x em 
Col. particular, Los Angeles 

Foto: Georg Rehstelner 
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ICHI IKEDA 
Water Mi"or in Sao Paulo, 1991 O 
(da série Roating Earth/projeto) 

ILIESCU CHEORCHE 
CALINESTI 

Sign I, 1990 O 
198x30x40em 

IOAN AUREL 
MURESAN 

Via Dolorosa, s.d. O 
115 x 115 em 

li 
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IVALD GRANATO 
Cara, 1990 
157 x 200 em 
Foto: Pablo Di Giulio 

J. C. SERRONI 

o 

Instalação Cenográfica: Vitrine O 
"Sonhos Cenográficos', 
1991 (detalhe) 
Foto: Emidlo LulsijFotograma. 

J. CASTILLA
BAMBARÉN 

Sem rlfulo, 1990 
160x177 em . 
Foto: André Carrlllo 

o 

'. :11 
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JADIR FREIRE 
Sem T'lfulo, 1991 
300 x 177 em 
Foto: Mlchael Lehmann 

JAE-EUN CHOI 
Synchronous 2, instalação no 

o 

• Kyong Dong Presbitarian, Seul, 1990 
h 2825 em 

JAIR CORREIA 
Arqueiro, 1990 
172 x 118 em 
Foto: Rubens Salles Guerra 

o 
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JAN FABRE 
The Hour Blue, 1988 
700 x 1500 em 
Cortesia Deweer Art Gallery, Otegem 
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JANOS SUGÁR 
TIre Pracflcal Ma.., 1989 
200 x 200 x 300 em 
Foto: Laszlo Bókay 

.. 



JEF GEVS 
Hou .. Wintennans, Balen, 1991 
(projeto) 

111 







JOSÉ LIMA 
Temas e Variações, 1991 
100 x 60cm 
Foto: Guarlm de Lorena 
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KATSUHITO 
NISHIKAWA 

Courtyard X, 1990 
50 x 500 x 500 em 
Foto: Tesushi Jimbo 
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KEIISHI TANAKA 
Luminous, 1991 O 
450 x 700 x 350 em 

KEITH ARNATT 
The Tears o, Things, 1989-91 O 
(série) 
75x 75 em 

I KELD MOSEHOLM 
The Wall in Memory, 1990 O 
45x80x20em 
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LASAR SEGALL 
I 

Carnaval na Cidade da SPAM, O 
1930 
33 x 100 em 
Colo Museu Lasar SeE!all. São Paulo 

LEE JAFFE 
cage for Walter De Maria, 1990· O 
250x35x 35 em 

JC. d//eO 
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Balaustrade, 1990 O 
70 JI( 330 x 165 em 

IlrlO gBllgMO " 
/Faixa de Segurança ..• sua O 
Garantia, 1988 
(série Os /Frisos 
do /Parlenon • São Paalllo) 
38x 50 em 
Foto: Rômulo Fialdini 
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LOIS WEINBERGER 
fisch,1991 ~ 
100 x 200 x 90 em 

LUIZ HERMANO 
Caracol, 1991 O 
140 x 130 x 35 em 
Foto: Rômulo Fialdini 

LUIZ PIZZARRO 
Sem Título, 1991 (maquete) O 
Foto: Levindo Carneiro 
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LYGIA REINACH 
Figuras, 1990-91 
170 x 20 x 20 em 
Foto: Rômulo Fialdini 

MACAPARANA 
Objeto Pintura, 1990 
50 x 100 em 
Foto: Rômulo Fialdini 

MANUEL MARIN 

o 

o 

Plaza Menor, 1991 (detalhe) ., 
60 x 300 x 300 em 
Foto: Ricardo Kirchner 
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MANUEL MENDIVE 
Oshum y Shango, 1991 O 
118 x 189 em 

MARCELO CIPIS 
Embalagem, 1991 (projeto) • 
Foto: Henrique Van Lin 

MARIA TOMASELLI 
A Oca de Todos Nós (Oca 
Innocenfi), 1991 
320 x 700 x 800 em 

MARK MCDONNELL 

o 

G/ass House, 1991 (projeto) O 
Foto: Martin Doyle 
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MARTHA MARIA 
PEREZ BRAVO 

Constância, 1989 O 
40 x 50 em 

MASAAKI NISHI 
Innocence (Mizu), 1990 O 
.60em 
Foto: light On 

MAURICIO BENTES 
Sem Titulo, 1991 O 
10 x 100 x 600 em 
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MAX UHLIG 
Vegetação dos Montes li, 1990 O 
110 x 280 em 
Foto: lIona Ripke 

MIRCEA POPESCU 
Man on his own Shoulder, 1991 
(projeto) 

o 
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MONICA BARKI 
Novos Jogos Geométricos O 
4 51 Set., 1990-91 (tríptieo) 
170 x 420 em 
Foto: Silvinho (Studio Warhol) 

MONICA NADOR 
Frua, 1991 
120 x 180 em 
Foto: Rômulo Fialdini 

MOTTI MIIRACHI 

" 
One-Handed Clappings n5! 15, s.d. O 
120 x 120 em 
Cortesia Chelouche Gallery, Tel Aviv 
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NOBUO MITSUNASHI 
It's the Wonder Woods, 1989 
300 x 1300 x 1300 em 
Col. TOKYU Group, Tóquio 

Foto: Masao Yamamoto 
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NOEMIA MOURÃO 
Figurino para Fantasia Brasileira, O 
de Souza Lima, 1954 (ballet) 
37,7 x 27,5 em 
Foto: Rômulo Fialdini 

OSCAR SATIO OIWA 
Submarino I, 1990 
200 x 2300 em 
Foto: Ricardo Woo 

o 
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OSMAR DALIO 
Sem Título, 1991 (maquete) • 
Foto: Rômulo Fialdini 

OSMAR PINHEIRO 
Corona Borealis, 1991 (série) O 
350 x 600 em 
Foto: Rômulo Fialdini 

OSWALD DE 
ANDRADE FILHO 

Figurino para Bolero, de Rave/, O 
1954 (ballet) 
46x28em 
Col. Adelaide de Andrade, São Paulo 
Foto: Rômulo Fialdlni 

PAULO PAES 
Bagdá,1991 
500 x 200 x 200 em 
Foto: Haroldo D'Santa 

PEDRO CALAPEZ 
Sem Título, 1991 
90 x 125 em 

00 

o 
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PEREJAUME 
Coure i Mira", 1989 
120 x 150 x 120 em 
Col. Gal. Joan Prates, Barcelona 
Foto: Gasull Fotografia 

PETER STEIN 
As you like it, de 
w. Shakespeare 
Dir. Peter Stein 
Foto: Ruth Walz 

PIA ANDERSEN 
Tripfycon in Red, 1991 
220 x 140 em (cada) 
Foto: Planet Foto 

o 

• 
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RAMON 
VERGARA GREZ 

Pressagio Cosmico, 1989 O 
160 x 110 em 
Foto: Claudio Luce 

ROBERT SCHAD 
Triu Lugar, 1989 O 
281 x 426 x 326 em 
Foto: Olaf Bergmann 







ROMERO DE 
ANDRADE LIMA 

Instatalação cenográfica O 
o Jardim Fechado, 1991 (ensaio) 
Foto: Lenise Pinheiro 

ROSA MAGALHÃES 
Figurinos e Alegorias para O 
Grêmio Récreafivo Escola de 
Samba Acadêmicos do 
Salgueiro, 1991 (detalhe) 
Foto: Gustavo Bloch 

RUBENS GERSCHMAN 
Clorofila, 1991 (maquete) O 
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RUTH SCHNEIDER 
Vermelho 27 Crônica Satírica, O 
1991 (série) 
92 x 124 em 

RVUKAKU MORIWAKI 
Sem Título, 1989 00 
150 x 700 x 230 em 
Foto: Hidefumi Morimiya 

SANTE SCALDAFERRI 
A Indiferença, 1991 O 
160 x 350 em 

11 



SCHWANKE 
Cullo tle Luz, 1111 (proJeto) 
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SETH RISKIN 
Light Dance, 1.991. (performance) 

SERGIO ROMAGNOLO 
Sem Título,1.991. 
51 x 16 cm 
Foto: Rômulo Fialdini 

SIMON BENETION 

o 

11 Giardino dei Filosofi, 1.996-91. O 
240 x 480 x 480 em 
Foto: Elio ColinjFotoattulitá Ottica 

SIRON FRANCO . 
Reflexo, 1.991. (instalação) O O 
12m2 

Foto: João Fernandes 









TATSUMI ORIMOTO 
Sim, Feb. 2, 1991 (performance) O 

TADAO SUGIURA 
Wave = Space (Vibration) x Time, O 
1991 
170 x 70 x 20 em 



ULF ROLLOF 
S.IIow. VII, 1990 
297,5 x 92 x 57 em 
Foto: Lars Gustafssán 

WALTER OBHOLZER 

• 

V.rtika/ •• Panorama, 1989 ., 
284 x 28 em 
Col. Fredrlk Roos, Schweden 

,} 

WEN CHANG LIN 
Th. Con.id.ration of Li'., 1990 ., O 





VOUNG-SOOK JANG 
Linea, 1984 O 
10 x 10 em 

ZAIDA DEL RIO 
CASTRO 

Recibido en Mal Estado, 1989 • 
300 x 600 em 

ZIDARU MARIAN 
Inocents Massacre, a.d. (série) O 
85 x 12 x 10 em 

I 

ZUSH 
Dobrenya, 1990 
266 x 200 em 
Col. Galeria Joan Prats, Barcelona 
Foto: Gasull Fotografia 

• 
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O ANCESTRAL 
CONTEMPORÂNEO 

CARLOS ROJAS 
Sin Titulo (triptico), 1991 O O 
(da série EI Dorado) 
250 x 300 em 
Foto: Viki Ospina 

EDGAR NEGRET 
Tejido, 1991 O 
93 x 134 x 8 em 
Foto: Viki Ospina 

MANUEL HERNANDEZ 
Signo Doble Negro, 1990 " 
200 x 170 em 
Foto: Viki Ospina 
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EL DORADO 
GRUPO CAVC 

ALFREDO PORTILLOS 
Cacique Saquesaxigua Muerfo O 
por el Capitán Ximenez de 
Quesada por no Revelar el Lugar de 
EI Dorado (1538), 1990 
100 x 52,5 x 34 em 

CLORINDO TESTA 
Canoa, s.d. 
400 x 100 em 

JORGE GLUSBERG 

o 

EI arfe como idea ••• , 1990 O 
(Exp. EI Dorado, Gal. Ruth Benzacar, 
Buenos Aires, 1990) 



JACQUES BEDEL 
EI Puiío de Plata, 1990 O 
100 x 10 x 10 em 

LUIS FERNANDO 
BENEDIT 

Yal Principio fue la O 
Codicia, 1990 
200 x 300 x 100 em 

VICTOR GRIPPO 
EI Dorado Huevo de Oro, 1990 O 
81 x 45 x 27 em 



I 

rEXCES ET LE 
RETRAIT 

ANNETTE MESSAGER 
Mes OuvréWes (instalação no O 
Le Consortium, Dijon), 1988 
350 x 700 em 

EUGENE LEROV 
Autoportrait, 1987 O O 
145 x 114 em 
Col. Galerie Michel Werner, Coloniá 

MICHEL VERJUX 
Histoires de Musée, 1989 O 
(instalação no M~sée d' Art Moderne 
de la Ville de Paris, Paris) 
Foto: André Morin 
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o 

l' 

NIELE TORONI 
Intervention, s.d. 
(pintura mural) 

o 

PAUL-ARMAND GETTE 
La Contemplation des Nimphées O 
(triptico), 1991 

ROBERT COMBAS 
Pensée d' Amour et de 
Problémes, 1988 
250 x 250 cm 
Col. Particular, Paris 

o 

Tu dis souvent avec raison qu'on aurait du se 
connaitre enfant, on ne se serait pas quittés 
jusqu'à la nuit des temps. De ton corps, tu 
feras une échelle pour m'agripper à toi et mono 
ter sans arrêt jusqu'à tes yeux de fée, jusqu'à 
ta bouche pleine de paroles apaisantes 
comme un massage de Thailande. Aujourd'hui 
tu me sauves, hier je t'avais sauvée et 
demain, j'espére, nous nous sauverons. Mais 
tels des insectes 
venimeux, un certain nombre de gens nous 
empoisonnent la vie. Je voudrais que til 
m'aimes fort tout le temps et qu'on 
s'embrasse squs le vent en pleurant. Je ne 
veux pas partir maintenant, je veux rester prês 
de toi tranquille. Ou tu es, ou tu seras, tu 
seras prês de moi et on ira ou tu voudras. 





GRUPO C.H.A.P.A.S. 

ANA LLERIA 
ANGEL HERNANDEZ 
CHEMA SERRANO 
JAVIER POLO 
JESUS BRINON 
SASKIA MORO 

Untitled, 1990 (instalação/ 
. detalhe) 

600 x 125 em 

HAPPIER DAYS 

CRISIOPHER ROIH & 
FRANZ SIAUFFENBERG 

Happier Days, 1991 
50 x 50 x 50 em (cada) 
Foto: Diana Hohenthal 





LOCAL
INTERNACIONAL: 
PROCESSO DE 
DEFINiÇÃO DA ARTE 
NOS TERRITÓRIOS DO 
TERCEIRO MUNDO 

ISRAEL RABINOVITZ 
Panem el Circenses, 1989 • 
162 x 162 em 
Foto: Voram Bouzaglo 

JOSHUA BORKOVSKY 
Unfifled, 1989 
22x2gem 
Foto: Voram Bouzaglo 

NURIT DAVID 

" 
TIre Pharmacisf, 1989 • 
155 x 205 em 
Col. lhe Glvon Gallery, lei Avlv 
Foto: Voram Bouzaglo 

URI KATZENSTEIN 
Unfifled, 1991 (instalação) O 





MACBETH MAUSER ADRIANO GUIMARÃES 
FERNANDO GUIMARÃES 
RICARDO JUNQUEIRA 

Instalação Cenográfica, 1991 



REFLUX 

ARTUR MATUCK (COORD.) 

Reflux, 1991 (projeto) 







VARIAÇÕES 
PREVISTAS 

GRUPO ASTERISCO 
PONTO ASTERISCO 

Variações Previstas, 1991 
(instalação/detalhes) 
Foto: Jorge Vicente Lopes 











DANÇA CORAL 
ORIGENS - MARIA 
DUSCHENES 

Dança Coral/Origens, 1991 O 
(ensaio) 
Dir. Maria Mommensohn 
Foto: Kenjl Ota 

EQUILíBRIOS 
CRISTINA BRANDINI 

Equilíbrios O 
Cor. Cristina Brandini 
Foto: Eduardo Simões 

GONDOLAGES 
DOUGLAS DUNN 

Gondolages, 1991 . O O 
Dir. Douglas Dunn 



GRAVURES/ASTRAKAN 
RECHERCHE 
CHORE-GRAPHIQUE 

Gravures 
Dir. Daniel Larrieu 
Foto: Eve Zheim 

RUHR-ORT 

o 

INDUSTRIE ET DANCE 
Foto do trabalho de mineiros 
da Turíngia, que inspirou o 
grupo RUHR.QRT 
Cor. Susanne Unke 

o 







SOARING/GROUND 
LEVEL - ELIZABETH 
STREB RINGSIDE 

Spacehold 
Dir. Elizabeth Streb 





MÚSICA 
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RODOLFO COELHO 
DE SOUZA 

Tristes Trópicos 





TEATRO 



BARBOSINHA FUTEBÓ 
CRUBE - UMA 
HISTÓRIA DE 
ADONIRANS - TEATRO 
UNIÃO E OLHO VIVO 

Barbosinha Futebó Crube -
Uma História de Adonirans, 
criação coletiva 

o 
Cena 111 - Ensaio no estudio da Radio 
Concord com o Barbeiro Prof. 
William Schakespeare Cury, 1991 
Dir. Cesar Vieira 
Foto: Graciela Rodrigues 

BORGES, ÀS VEZES/ 
EMILIE CHAMIE 

Borges, às Vezes, 1991 O 
(maquete) 
Concep.jDir.: Emilie Chamie 
Foto: Naum Levy 





UMA CASA 
BRASILEIRA COM 
CERTEZA/ 
GRUPO TÁ NA RUA 

Uma Casa Brasileira com O 
Certeza, de Wilson Saiyão 
Dir. Amir Hadad 

ÇORRA ENQUANTO 
É TEMPO/ 
GRUPO GALPÃO 

Corra enquanto é tempo, O O 
de Eid Ribeiro 
Foto: Sergio Amzalak 



[ 
r- . 

PEÇAS PARA ÔNIBUS 
CRISTINA MUTARELLI 

Peças para Ônibus O 
Concep./Dir.: Crilrtlna Mutarelli 
Foto: Antonio Sagese 

SENHORA LENIN 
CIA. INSTÁVEL 
DE TEATRO 

Senhora Lenin, de Velimir O 
Khlébinikov 
Dir. Marcia Abujamra 
Arte: Fernando Lion 







SUl/O/SUl -LA FURA 
DELS BAUS 

Suz/O/Suz, criação coletiva O 
Foto: GOL 

TEATRO ESSENCIAL 
DENISE STOKLOS 

Teatro Essencial O 
Concep./Dir.: Denise Stoklos 

LA TIROLESAlLA 
ORGANIZACIÓN NEGRA 

La Tirolesa, criaçã~ coletiva O O 
Foto: Cynthia de Oliveira Cezar e 

Mimi Doretti 









o TRILOGIE ANTICA: 
MEDEEA, TROIENELE 
E ELECTRA 
TEATRO NACIONAL DE 
BUCARESTE 

Tl'Oiene/e, de Euripedes 
Dir. Andrei Serban 
Foto: Philipp J.W. Klein 

o 
A VIDA É SONHO 

A Vida é Sonho, de Calder';n • 
de Da Barca 
Regina Duarte como Sigismu.mdo 
Dir. Gabriel "iIIela 



WHEN WE DEAD 
AWAKEN/AMERICAN 
REPERTORV THEATRE 

When we Dead Awaken, 
de H.lbsen 
Dir. Robert Wilson 
Foto: Richard Feldman 

o 







A CIDADE MUDAlZOO 
Dir. Marco Antonio Lima 
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PROJETOS 
INDIVIDUAIS 
A. R. PENCK 

Nasceu em Dresden, Alemanha, em 
1939. 
Bora in Dresden, Germany, in 1939. 

Exposições/ Exhibitions 
• 1956 Dresden 
• 1960 Kunstakademie, Berlin 
• 1964 Puschkin-Haus 
• 1969 Galerie Michael Werner 
• 1972 Documenta 5, Kassel; 
Kunstmuseum, Basel 
• 1975 Kunsthalle, Bern 
• 1977 Documenta 6, Kassel 
• 1981 Kunsthalle, Kõln 
• 1982 Documenta 7, Kassel 
• 1983 17" Bienal Internacional de 
SàoPaulo 
• 1984 Biennale di Venezia 
.1987 Northern Darkness, Derry, 
Dublin, Edinburgb, Cambridge; 
Nationalgalerie, Berlin/Kunsthaus, 
Zürich; Kestner-Gesellschaft, 
Hannover 

Prêmios/ Prizes 
• 1976 Will-Grohmann-Preis 
• 1980 Rembrandt-Preis, Goethe
Stiftung, Basel 
.1987 Art Prize, NORD/LB 

A. R. Penck é O "artista leste
oeste" mais conhecido na 
Alemanha. Adotou o seu nome 
artístico em 1967 e explica o fato: 
"Albrecht Penck foi um 
pesquisador da Era Glacial e um 
geólogo do século XIX, cuja leitura 
me fascinara. O pseudônimo 
surgiu após os primeiros 
encontros com meu amigo e dono 
de galeria Michael Werner em 
Berlim Oriental por volta de 1967. 
Era um problema técnico; um 
segundo nome facilitava o 
transporte das obras. No início me 
importava muito: agora já não me 
incomoda mais". 

A pintura de Penck 
desenvolve símbolos para uma 
forma de sociedade presente e 
futura. Seu conceito de Standart 
(modo de se colocar) foi para ele 
uma contribuição artística para o 
socialismo com face humana. Os 
problemas leste-oeste constituem 
permanentemente no fundo e na 
forma o impulso para os seus 
quadros. Até hoje participa como 
baterista, pianista e flautista num 
conjunto musical, promovendo, 
assim, a interação das artes. 

Klaus Gallwítz 

( ... ) "A Arte e a ciência são os mundos 
que Penck tem percorrido durante seu 
desenvolvimento artistico; ele pode 
respeitá-los, mas jamais os idolatrou. 
Assim, é dificil aplicar os instrumentos 
criticos peculiares a ambos os mundos. 
Ele não ilustra teorias. Mas tampouco 
se esquiva de aplicar um método 
pessoal, sistemático e organizado a 
sua experiência, cujo objetivo é 
investigar o universo do 
comportamento humano. O resultado 
deve ser tão especifico e visível quanto 
possível: "Quero que meus produtos 
sejam claros e transparentes". Penck 
considera que a pintura ainda possui 
uma raison d'être no mundo ( ... )" 

( ... ) "Embora o artista tenha abdicado 
da inocência pura e do signo idividual 
e particular enquanto elemento básico 
da visão, ainda defende o imediatismo 
da inocência na obra de arte, na poesia 
ou na música. É por esse motivo que 
suas esculturas mais recentes, 
modelos-padrão, configuram um 
parque infantil, a construção de um 
cientista, um ambiente poético no qual, 
segundo suas próprias palavras, "O 
ego é o poder maior". 

Jose Lebrero Stals 

A. R. Penck is the best known 
East/West artist in Germany. He 
adopted his artistic name in 1967, 
and explains why: "Albrecht 
Penck was a geologist in the XIX 
century who did research on the 
Glacial Era, and I am fascinated by 
what he wrote. The pseudonym to 
me after my first meetings with 
my now friend, and owner of the 
Michael Werner gallery in East 
Berlin in about 1967". It was a 
technical problem; a second name 
made the transport of my works of 
art easier. In the beginning it used 
to bother me a lot: now it doesn't 
anymore. 

Penck's paintings develop 
symbols for a form of present and 
future society. His concept of 
Standard (his way of placing 
himself) was, for him, his artistic 
contribution to socialism's human 
face. The East/West problems are 
an on-going theme in both form 
and substance, in his pictures. 
Today he is a drummer, pianist 
and flautist in a musical group, 
thus promoting the interaction of 
the arts. 

( ... ) Art and science are the worlds 
through which Penck has been 
wandering throughout his artistic 
development and he may respect them 
but has never idolised them. It is 
therefore difficult to apply the criticaI 
instruments peculiar to both worlds. 
He neither ilustrates theories nor 
avoids applying a personal, 
systematic, organised method with his 
experience which aims at 
investigating the universe of human 
behaviour. The result must be as 

specific and visible as possible: "I 
want my products to be clear and 
transparent" . Penck thinks that 
painting stil! has a raison d' être in the 
world. 

( ... ) Although the artist has given up 
pure innocence and the individual, 
private sign as a basic element of 
vision, he still defends the inmediacy 
of ingenuousness in an artwork, in 
poetry, in musico This is why his recent 
sculptures, standart-models, configure 
a children's park, a scientistic 
construction, a poetic environment in 
which, in this own words, "The ego is 
the greatest power". 

Cologne 1989 
Jose Lebrero Stals 

A. R. Penck, against fantasy and for 
reality in Balcon de Las Artes, Las 

Letras e Ideas, Verano 1989. 
Translation: Annie Bennett 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. Der Affe Lügt Nicht, 1975 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 285x285 cm 
Cortesia/Courtesy Michael Werner Gallery, Koln, 
New York 
2. Frag die Giraffe, Ob 5ie Brennt, 1975 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 285x285 cm 
Cortesia/Courtesy Michael Werner Gallery, Koln, 
New York 
3.0A TE Mil, 1981 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 250x330 cm 
Cortesia/Courtesy Michael Werner Gallery, Koln, 
New York 
4. Wichtige Begegnung 2, 1982 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 250x330 cm 
Cortesia/Courtesy Michael Werner Gallery, Koln, 
New York 
5. Dunkler Morgen, 1983 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 285x285 cm 
Cortesia/Courtesy Michael Werner Gallery, Koln, 
New York 

AERNOUT MIK 
Nasceu em Groningen, HOlanda, em 
1962. 
Estudou na Academia Minerva, 
Groningen, e nos Ateliers'63, 
Haarlem. 
Bora in Groningen, Holland, in 1962. 
Studied at the Minerva Academy in 
Groningen and at the Ateliers '63 in 
Haarlem. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1990 WiHe de With, Rotterdam 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1987 Capital Gains, De Zaak, 
Groningen/ 't Venster, Rotterdam; A 
Priori Sculptur, Makkom, Amsterdam 
• 1988 Een Grote Activiteit, 
Stedelijk Museum, Amsterdam 
.1989 Mik, Leijenaar, Strik, 
Museum Het Kruithuis 
's-Hertogenbosch; Capital Gains, 
Museum Fodor, Amsterdam 
• 1990 Scanning 1990, Dewoer Art 
Gallery,Otegem 

Bibliografia/ Bibliography 
BEEREN, Wim. "Aernout Mik" , in Een 
Grote ActiviteitjGreat Activity, 
Stedelijk Museum, Amsterdam 1988. 
COUKE, Jo. Scanning 1990, Deweer 
Art Gallery, Otegem (B) 1990. 
FEIJ, Emilie. "Banaliteit versus 



oorspronkelijkheid" in Mik, Leijenaar 
Strik, Museum Het Kruithuis's
Hertogenbosch 1989. 

Sobre Aernout Mik 
Mik não é obcecado por seus 

meios de expressão. Não ternos, 
nele, extensas formulações líricas 
que delimitem um caminho a ser 
trilhado. Mik não nos dá coisa 
alguma e diz: "Virem-se". Seu 
processo é semelhante a algo que 
se poderia denominar de 
"interpolação" , mas que não se 
poderia confundir com 
"imaginação". Mik quer saltar 
fora de sua pele através do 
trabalho, mas quer que pensemos 
que está olhando de perto 
unicamente por razões de 
segurança. Ele é jovem e não tem 
nenhuma geração à qual 
enfrentar; todavia, tudo é 
propriedade sua e ele não mede o 
âmbito de sua apropriação. Sua 
produção é bastante limitada e ele 
está se tornando cada vez mais 
preocupado com os problemas de 
produção. De um ponto de vista 
técnico, seu trabalho é insano. Em 
sua polifonia, as vozes se 
entremesclam, sem, contudo, 
jamais interagirem; seu único 
interesse reside nos aspectos 
incidentais da sociedade. Ele 
refreia suas paixões, visando 
evitar o desperdício. 

A moderna Europa perturba 
Mik - ele é tão rígido corno a 
nobreza em face do insofisticado. 
Ele não estetizou sua dor (jamais 
empregaria o termo" dor"). 
Nossas vidas não viram cumprir
se a promessa implícita em nossas 
tecnologias; nós simplesmente 
acomodamos a nova magnitude 
destas. Onde foi que guardamos a 
frustração de nossas 
expectativas? Nos sumidouros de 
Mik? Dizer que ele fetichizou a 
distância e a alienação seria óbvio 
e, ao mesmo tempo, incorreto; 
antes, ele está mentindo 
violentamente para obter acesso a 
um belo vácuo cor-de-rosa. Seu 
trabalho não grita. Jamais vi um 
trabalho que exibisse tamanha 
comiseração pelas paredes em 
que está colocado. Mik achou 
engraçado que Stella descrevesse 
suas pinturas pretas corno se 
fossem pintadas exatamente 
sobre tela. Seu trabalho é urna 
prolongada intervenção mural, na 

qual ele não dá um único passo no 
sentido de camuflar seu 
comportamento indecente. No 
entanto, trata-se apenas de um 
gratuito erro de cálculo, cuja 
finalidade é estabelecer o 
antidrama essencial do trabalho. 
Ele é um pugilista munido de um 
volume de moedas na luva, e que 
pode ser tão imprudente quanto 
desejar. 

Mik não fornece determinadas 
informações com respeito a seu 
trabalho. Por exemplo, suas 
fotografias estofadas por vezes 
são acolchoadas com lixo 
encontrado por ele no local; por 
vezes usa cartas que não postou e 
por vezes usa simplesmente papel 
higiênico. Os gostos vulgares de 
Mik contradizem totalmente o 
excelente acabamento e a 
coisicidade de seus objetos. Sua 
ambição é regularmente dizimada 
pela cretinice das atividades de 
um artista, e o resíduo deixado se 
revela rígido e reluzente. Os 
japoneses não conseguem 
compreender seu trabalho; para 
eles, Mik é corno um animal morto 
à beira da estrada. Urna das 
chaves para se compreender Mik é 
seu desejo de ser absolutamente 
denso face à inquirição japonesa. 
É grande sua obstinação. O 
encanto de seus trabalhos provém 
do fato de ele fugir de toda 
presunção a quaisquer condições 
além de suas próprias. Suas 
presunções são nitidamente 
delimitadas e formam a silhueta 
de suas peças. Mas, caso lesse 
estas linhas, poderia rapidamente 
colocar sua modéstia de lado e 
assumir um tom gangsterístico em 
sua produção. O obtuso carisma 
de seu trabalho o embaraça. Ele 
não diz: "Tornem esse remédio, 
pois irá melhorar sua condição" . 
Em lugar disso, diz: "Este é o 
remédio" . 

AdamKalkin 

On Aernout Mik 
Mik doesn't obsess with his 

mediums. There are no long Iyrical 
lines which give us a path to 
traverse. Mik gives us nothing 
and says, "Make do". His process 
is close to something that one 
might call "interpolation", but 
would not mistake for 
"imagination." Mik wants to jump 

out of his skin through working,· 
but he wants us to think that he is 
looking closely only for security 
reasons. He is young and has no 
generation to quarrel with, yet 
everything is his property and he 
does not measure his taking. He 
produces very Iittle work and is 
becoming more and more 
preoccupied with the problems of 
production. From a technical 
standpoint, his work is insane. In 
his polyphony, the voices 
intermingle but never interact; he 
is only interested in the incidental 
aspects of community. He controls 
his passions to prevent spillage. 

Modem Europe disturbs Mik 
- he is as hard as nobility in the 
face of the plain. He has not 
aestheticized his pain (he would 
never use the word "pain"). Our 
lives have not lived up to the 
implicit promise of our 
technologies, we merely 
accommodate their new bulk. 
Where do we store the shortfall of 
our expectations? In Mik' s 
sinkholes? To say that he has 
fetishized distance and alienation 
would be obvious and incorrect; 
rather he is Iying very hard to gain 
access to a pretty pink vacuum. 
His work does not squawk. I have 
never seen work more fully 
commiserate with the wal!s on 
which it finds itself. Mik thought 
it was funny that Stella would 
describe his black paintings as if 
they were exactly paint on 
canvas. This kind of scientificism 
appeals to him enormously. His 
work is a prolonged wall-stroking 
where he takes no steps to 
disguise his indecent behaviour. 
But this is only a gratuitous 
miscalculation which serves to set 
up the essential non-drama of the 
work. He is a boxer with a rol! of 
nickels in his glove and he can be 
as careless as he wants. 

Mik does not tell vou certain 
things about his work. For 
instance, his stuffed photographs 
are sometimes tufted with 
garbage that he has found at the 
site, sometimes he uses letters 
that he has not mailed, sometimes 
he simply uses toilet paper. Mik's 
vulgar tastes totally contradict the 
excel!ent tailoring and thinginess 
of his objects. His ambition is 
regularly decimated by the 



silliness of an artist's activities, 
the residue that is left is hard and 
shiny. The Japanese cannot 
fathom his work; to them, he is 
like a dead animal beside the 
road. A key to understanding Mik 
is his desire to be absolutely 
dense in the face of Japanese 
inquiry. He is very stubborn. The 
charm in his work comes from the 
fact that he eschews presumption 
to any conditions other than his 
own. His presumptions are clearly 
circumscribed and form the 
silhouette of his pieces. Eut if he 
read this, he might quickly shed 
his modesty and become 
gangsterish in his issues. He is 
embarrassed by his work's obtuse 
charisma. He does not say, "Take 
this medicine, it will help your 
condition". He says, rather, "This 
is medicine". 

Obras apresentadasjWorks in the 
exhibition 
1. GI·Glow, 1991 
"Seanaehrome-airbrush" sobre telajseanaehrome
airbrush on eanvas, 427x877 em 
CortesiajCourtesy Deweer Art Galiery, Otegem 
2. Fluff, 1991 
Almofada de linho fotográfieojeushion made from 
photolinen, 150x100x40 em 
CortesiajCourtesy Deweer Art Galiery, Otegem 
3. Pillow, 1991 
Almofada de linho fotográfieojeushion made from 
photolinen, 145x100x40 em 
CortesiajCourtesy Deweer Art Galiery, Otegem 

AIMILlA 
PAPAPHILlPPOU 

Nasceu em Asmara, Etiópia, em 
1961. Nacionalidade grega. 
Graduou-se em pintura pela Escola 
de Belas-Artes de Atenas, Grécia. 
Especializou-se em arte e mídia pela 
Universidade de Nova York. 
Greek bom in Asmara, Ethiopia, in 
1961. 
Graduated in painting from the 
School of Fine Arts in Athens, 
Greece. Specialized in arts and 
media at New York University. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
.1986,90 Medusa Art Gallery, 
Athens 

Exposições Coletivas j Collective 
Exhibitions 
• 1984 International Congress of Art 
Critics, Delphi 
.1985 Young Creators of Greece, 
Basil and Elize Goulandri Museum of 
Modern Art, Andros 
.1986 Biennial for the Young 
Creators of Mediterranean 
Countries, lhessalonike 
• 1987 Cultural Center of Athens; 
Eighty Painters of Europe, lravelling 
exhibition organized by the European 
Economic Community 

• 1988 80 Washington Square 
Galleries, New York 
.1989 17+1, Medusa Art Gallery, 
Athens (10 years celebration show); 
Pierce College, American College of 
Greece 
.1990 Biennial for the Young 
Creators of the Mediterranean 
Countries, Marseille 
• 1991 lhe Greek Participation in 
the Youth Biennial, Athens 

Nêmesis? 
"OS juízes lutam e os 

lutadores julgam", escreve 
Nietzsche no capítulo dedicado a 
Heráclito de A Filosofia na Época 
Trágica dos Gregos. Heráclito 
conclamou o povo a não sucumbir 
diante das conveniências que são 
como jogos infantis. 

A hybris é um tema trágico 
para os gregos antigos. 

Ao desejar superar os próprios 
limites e desafiar sua própria 
natureza, o homem incorre em um 
ato de insolência, hybris, a 
transgressão que provoca punição 
e, portanto, nêmesis. 

O conhecimento é hybris, 
enquanto a loucura é uma forma 
de nêmesis para o desafiante que 
provoca uma transgressão, até a 
catarse do pecado. Mas pecar, 
incorrer numa falta, desafiar a 
Verdade e o Conhecimento, 
representa a própria força motriz 
de todos os jogos que não são 
conveniências infantís, mas sim o 
caminho rumo a esse 
conhecimento de adultos que 
"lutam" e "julgam". 

Combate por exceder os 
limites, julgamento até o 
autojulgamento final e mergulho 
no autoconhecimento. 

O trabalho de Aimilia 
Papaphilippou, do qual ela tem 
revelado momentos de seu 
desenvolvimento até o presente, 
busca, através da experiência 
formativa do erro, e não por uma 
exibição formalista, sobrepujar os 
limites no caminho que leva até a 
nêmesis. 

Desde sua primeira mostra 
individual, em 1986, intitulada 
"Einai·me·Einai ", os jogos não 
eram de crianças e sim de adultos, 
que julgam primeiro a evasão da . 
conveniência, antes de permitirem 
a si mesmos mergulhar no 
autoconhecimento. A armadilha é 
montada através dos meios da 
artista, de seus materiais: a 
superfície espelhada na qual as 

imagens se definem umas às 
outras em "ordem" inversa. 

Ou em seu momento seguinte 
(1987·89), a salina "engravidada 
pela centelha de luz" (na peça 
intitulada Testamento do Sal ou 
Meu nome é Aimilia), em que a 
artista busca identificar o caminho 
em direção à forma da Verdade, à 
forma do Conhecimento. 

O arquétipo, definido como 
forma e substância, indaga, 
através da noção de sua 
"memória" própria, o que vem a 
seguir no infindável caminho em 
direção ao conhecimento interior. 

Em seu momento seguinte, na 
exposição de 1991 intitulada Para 
Morfeu, Papaphilippou apresenta 
os signos do "julgamento" e da 
"batalha" com uma clareza maior. 

Aí os materiais tornam-se 
mais emaranhados em sua 
simplicidade; o óleo mineral preto 
reflete a imagem que se 
"materializa" no tanque-poço· 
buraco, enquanto uma escada 
expressa a inclinação 
descendente. Tudo isso sob a 
ameaça de elementos obtusos em 
constante mutação, que também 
refletem sua imagem. 
Simultaneamente, são 
empregados sons de uma 
performance, como um lembrete 
da hybris que está em curso. 

Entretanto, os materiais 
passam a ser importantes quandO 
sua utilização deixa de ser o ponto 
em questão, num tempo em que o 
abuso deles freqüentemente lhes 
abafa os significados primordiais, 
cancelando, dessa forma, a 
substância, e abrindo caminho 
para as conveniências do jogo 
infantil? 

É evidente que não. 
Acredito que ninguém está 

interessado em saber como a coisa 
é feita, mas sim em saber se ela é 
feita. 

Em Papaphilippou, a 
persistência na realidade reversa 
é uma aventura que persegue a 
realidade inacessível, que ela, 
como qualquer um que se 
expressa com esse todo 
agonizante e trágico chamado 
arte, sabe que é falsa. 

Ela sabe que sua "imagem" 
será cancelada na hora seguinte e 
que, no fim, a única coisa sagrada 
é a consciência do indivíduo, de 



estar murmurando sua própria 
verdade, ser desconhecido na 
aventura desconhecida no mundo 
desconhecido. 

Tudo com o que o artista conta 
para se opor à Verdade e ao 
Conhecimento é a vontade de 
desafiá-los, de cometer um erro. E 
sua nêmesis será a auto punição 
por esse esforço de experimentar 
uma de suas sementes. Um 
esforço que é tão profundo em 
Aimilia Papaphilippou que os 
conteúdos da linguagem artística 
entram em dinâmico choque com o 
significado do conhecimento; é 
esse o trauma da percepção de 
que o Conhecimento é inacessível, 
avaton. 

Maria Maragou 

Nemesis? 
"The judges fight and the 

fighters judge" writes Nietzsche in 
the chapter he dedicates to 
Heraclitus in "Philosophy in the 
Tragic Era ofthe Greeks". 

Heraclitus has called on people 
not to succumb to the conveniences 
that are child's play. 

Hybris is a tragic issue for the 
ancient Greeks. 

For man to want to exceed his 
limits, to challenge his nature, is to 
proceed in an act of insolence, 
hybris, provoking punishment, 
therefore nemesis. 

Knowledge is hybris, and 
madness a form of nemesis for the 
challenger who provokes 
punishment until the catharsis of 
the sino Yet to sin, to be in error, to 
defy Truth and Knowledge, is the 
very driving force for all the games 
that are not the conveniences of 
children but the course towards 
this knowledge of adults who 
"fight" and "judge". 

Battle to exceed the limits, trial 
up to the final self-judgement and 
submergence in self knowledge. 

Aimilia Papaphilippou in her 
work, ofwhich she has revealed 
moments of its course untiJ this day, 
seeks through the forma tive 
experience of the error, and not by 
formalistic display, to over-come 
the limits on the road to nemesis. 

From her first personal 
exhibition in 1986 titled Einai-me
Einai, the games were not of 
children but of adults who first 
judge evasion of convenience 

before allowing themselves to 
submerge in self-knowledge. The 
trap is set through her mediums, 
her materials: the mirrar screen 
where the images define one 
another in the "arder" of reversal. 

Or, in the following moment 
(1987-89), the mount of salt 
"pregnated by the seed of light" 
(this piece being titled Salt 
Testament ar My name is Aimilia), 
she seeks to detect the course 
towards the shape of Truth, the 
form of Knowledge. 

The archetype defined as form 
and substance, sets, by the notion 
of its own "memory", the question 
as to what follows in the endless 
course towards the knowledge of 
within. 

Papaphilippou, in her next 
moment, in the exhibition titled To 
Morpheus, 1991, provides with 
greater clarity the signals of "trial" 
and "battle". 

Here the materials become 
more entangled in their simplicity, 
the black mineral oil reflects the 
image that "materializes" in the 
tank-well-hole, meanwhile a 
staircase expresses the inclination 
to descendo This, under the threoat 
of ever hanging sharp elements 
which also reflect their image. 
Simultaneously sounds of 
performance are used as a reminder 
of the hybris that is taking place. 

However, are the materials 
important when their use has 
ceased to be the matter in question 
in a time when their abuse often 
rebukes primary meanings thus 
cancelling the substance and 
allowing for the conveniences of 
children 's play? 

Df course not. 
I believe that no one is 

interested in know-how it is dane, 
but whether it is dane. 

In Papaphilippou the 
persistence in reverse reality is a 
venture that pursues the 
inaccessible reality, which in any 
case, she, as anyone who expresses 
oneself with all the agonizing and 
tragic that is called art, knows it to 
be false. 

Thatits "image" will be 
cancelled in the next hour, and in 
the end the only thing sacred is the 
awareness that one is mumbling 
one's own truth in all adventure of 
the unknown, being that is oneself 

and the world. 
All the artist has to oppose to 

Truth and Knowledge is the will to 
defy it, to commit an error. And 
his/her nemesis is the self
punishment of this effort when 
tasting one of its grains. 

An effort that is so strong in 
Aimilia Papaphilippou that the 
contents of the language of art 
strike dynamically against the 
meaning of knowledge; that is the 
trauma of the realization that 
Knowledge is inaccessible, avaton. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Playing in the Fields ofTime, There Is no Winning 
Ever, 1991. 
Instalação/lnstalation,8x8x4,95m 

ALBERT MERTZ 
Nasceu em Copenhague, Dinamarca, 
em 1920. 
Estudou na Academia Real 
Dinamarquesa de Belas-Artes. 
Morreu em 1990. 
Boro in Copenhagen, Denmark, in 
1920. 
Studied at the RoyalDanish 
Academy of Fine Arts. 
Died in 1990. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1933 lhe Babies with Dan Sterup 
Hansen,Copenhagen 
.1953 lhe lrinity, Copenhagen 
.1953,57,62,63,71,73,75,80,81, 
87 Clausen's Art Galiery, 
Copenhagen 
• 1962 lhe Art Society of 
Copenhagen 
• 1969 Klippan, Stockholm 
.1971 It's the Same Difference, 
lhe Arhus Art Association of 1847, 
Arhus 
• 1976 An Exhibition, lhe Art Library 
of Gentofte Municipality; 
Sophienholm, Lyngby 
• 1979 Presence, lhe Art Society of 
Copenhagen 
• 1983 Red as Well as Green as Well 
as Blue as Well as logether with 
Lawrence Weiner, lhe North Jutland 
Muse~ of Art, Aalborg; Red+Blue, 
Nikolaj Church, Copenhagen 
• 1985 lhe Artist's Choice Selected 
by Lawrence Weiner, City lhought, 
Amsterdam 
.1986 Copenhagen·New York 
Round lrip, led Greenwald Gallery, 
New York; Fire and Water logether 
with Lone Mertz, Gallery Sct. Agnes, 
Roskilde 
• 1987 Watch Out: Mertz, lhe 
Printroom lhe Royal Museum of Fine 
Arts, Copenhagen; 
DialoguejParables and Paradigms 
logether Lawrence Weiner, lhe 
North Jutland Museum of Art, 
Aalborg 
• 1988 Albert Mertz and Lawrence 
Weiner, Stalke Project, Copenhagen; 
Cooperation logether with Lone 
Mertz, lhe Frederikshavn Museum of 
Art 
• 1989 lilman, Fesler and Coufo, 



Brussels; lotai Exhibition, Gallery 
Asbaek,Copenhagen 
• 1990 Mini Retrospective, Gallery 
Asbaek,Copenhagen 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1936 Autumn Exhibition of the 
Artists, Copenhagen 
.1947 Line 11, lokanten, 
Copenhagen 
• 1949 Surrealistic Manifestation, 
Stockholm; Line 11, Exhibition 
Building of lhe Independent, 
Copenhagen 
.1950 lhe Line, Danish Avantgarde 
Art, lhe Scandinavian Museum of 
Art, Lund 
• 1951 Exhibition of Danish Art at 
Artists' House, London 
• 1952 lhe Line, Arne Bruun 
Rasmussen,Copenhagen 
• 1956 Danish Modern Art, 
Charlottenborg, Copenhagen 
• 1958 Scandinavian Abstract Art, 
lhe Artists' House, Oslo 
• 1960 Enter the Painting, Gallery 
Kõpcke, Copenhagen; Maler der 
Galerie Kõpcke Kopenhagen; Zinke 
die Galerie im Hintenhof, Berlin; 
Galerie Lausanne 
• 1961 Movement in Art, Louisiana, 
Humlebaek 
• 1962 Festum Fluxorum, 
Performance, Copenhagen 
• 1964 lhe Independent, 
Copenhagen 
• 1964, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 87, 88, 
89 Groupe Danois, Galerie Kasper, 
Lausanne 
• 1966 Bearings, Louisiana, 
Humlebaek 
• 1967 Salon de Comparison, Paris; 
Realité Nouvele, Paris 
.1973 Art Danois 1945-73, Galeries 
Nationales du Grand Palais, Paris 
• 1983 A Pierre et Marie, Une 
Exposition en travaux, Paris; Game, 
Charlottenborg, Copenhagen; 
Process und Konstruktion, 
Internationale Kunst der Gegenwart, 
München; lhe Mystery of Heaven, 
Exhibition Building of lhe 
Independent, Copenhagen; lhe Line 
11, lhe Royal Museum of Fine Arts, 
Copenhagen e na Gallery of Esbjerg 
Art Association; Niels Viggo Bentzon, 
W. Freddie, Gunnar Aagaard 
Andersen, Per Kirkeby, Albert Mertz, 
Gallery Jespersen, Odense 
• 1989 Art 89, Charlottenborg, 
Copenhagen; Other Books, lhe 
Randers Museum of Art 
• 1990 Clash and Confrontations. 
lhe 60's in Scandinavia, Reykjavik, 
Oslo, Odense, Stockholm, 
Helsingfors 

Albert Mertz sempre 
trabalhou com a pintura. Durante 
as décadas de 40 e 50 trabalhou 
com as três cores fundamentais: 
vermelho, azul e amarelo. Mas foi 
só nos anos 60 que Albert Mertz 
começou a lidar com a cor 
enquanto fenômeno e idéia. E sua 
escolha de vermelho e azul 
também tem origem nessa época. 
Albert Mertz tinha plena 
consciência do valor simbólico das 
cores, mas não deixava que isso 

constituísse um empecilho, pois 
para ele era totalmente 
irrelevante. O ponto de partida era 
a cor, e os aspectos conceituais 
eram mais perceptíveis, uma vez 
que a pintura é uma pintura. As 
propriedades da arte manifestam
se através da simples escolha de 
cores, mas também tornam a 
pintura mais complexa, já que não 
exprimem nada, apenas são. A 
pintura se transforma num objeto, 
e o objeto, por sua vez, numa 
pintura. O envolvimento do artista 
em outras áreas filosóficas é um 
pressuposto para a arte plástica. 
Não como uma ilustração das 
teorias filosóficas, mas como um 
processo epistemológico, que 
libera a expressão artística do 
mundo verbal. 

Este princípio perpassa toda a 
produção de Albert Mertz. Ele 
nunca está voltado para a obra de 
arte. Ele pesquisa, experimenta, 
ultrapassa as categorias, 
definindo a arte como um esforço 
contínuo que não pode levar em 
consideração a obra de arte como 
tal. O trabalho em criar uma 
proximidade e uma realidade onde 
a arte e a vida real se unam é 
particularmente nítido nos 
trabalhos de Albert Mertz: 
vermelho e azul. A mesma pintura 
é repetida um sem-número de 
vezes. A pintura é formada de dois 
quadrados: um, vermelho, à 
esquerda, outro, azul, à direita. 
Juntos, formam um retângulo. A 
modalidade de vermelho ou azul é 
completamente indiferente. A 
proporção entre objeto e quadro 
torna-se apagada. A pintura pode 
ser elaborada em qualquer 
material, segundo qualquer 
técnica, tendo como única 
condição que seja visível. O fato 
de ser visível e sempre consistir 
na mesma estrutura faz com que a 
pintura seja privada de 
significação, seja apenas visível. 
A significação é algo imposto pelo 
espectador, e não por Albert 
Mertz. Mas continua sendo uma 
pintura e, conforme vai passando 
o tempo, adquire 
imperceptivelmente seu lugar em 
nossa concepção habitual de arte. 
Nossa concepção, por sua vez, 
também vai se alterando. Não 
importa se a arte é boa ou não. 
Arte é uma questão de insight, 

conscientização e emoção. 
Vibeke Petersen 

Through alI the years Albert 
Mertz worked on his painting. 
From the 1940's he worked with 
three primary colours: red, blue 
and ye11ow. But it was not until 
the 1960's that he began to work 
with colour both as phenomenon 
and idea. And that was the time 
he chose red and blue. Mertz fu11y 
realized the symbolic values of 
colours. But he was not going to 
be stopped by that. To Mertz that 
was tota11y irrelevant. The point of 
departure was colour, and the 
conceptual aspects become more 
perceptual beca use the painting is 
painting. The qualities of art are 
emphasized through the simple 
choice of colour, but also 
complica te the painting, as it does 
not express anything but only is. 
The painting becomes object, and 
the object becomes painting. The 
commitment of the artist to other 
ways ofthinking is a prerequisite 
for pictorial art. Not as an 
i11ustration of the philosophical 
theories but as a process of 
cognition which liberates the art 
expression from the world of 
language. 

This runs through'Albert 
Mertz's entire production. He is 
never work-of-art-oriented. He 
explores, tests, and transcends 
categories and defines art through 
a continuous effort which cannot 
pay any attention to the work as 
such. The effort to create intimacy 
and reality where art and reality 
merge is very clearly to be seen in 
Mertz's work: Red and Blue. The 
same picture is produced again 
and again. The picture.is formed 
by two quadrangles: a red tothe 
right and a blue to the left. In 
combination they form a 
rectangle. Which red and which 
blue is tota11y immaterial. The 
relation between object and 
painting becomes indistinct. It 
can be produced in any material 
by means of any technique, the 
oniy condition is that it can be 
seen. 

That it is visibie and always 
consists of the same structure 
means that the painting is 
emptied of meaning, it is just 
visibie. Meanings are provided by 



the beholder, not by Albert Mertz. 
It is materiality and reality. 
Reality and art are together. The 
painting is visible in the same 
way as our everyday objects are 
visible and concrete. However, it 
remains painting, and as time 
passes, it imperceptibly finds its 
place in our accustomed ideas 
about art. On the other hand our 
accustomed ideas about art 
change as time goes by. It does 
not matter whether art is good or 
bad. Art is a question of insight, 
awareness, and feeling. 

Obras apresentadasjWorks in the 
exhibition 
1. Vermelho+Azul, 1948 
Óleo sobre madelra/oll on wood, 36x45 cm 
2. Belle de )our, 1970 
Colagem sobre papelão/collage on cardboard, 
042 em 
3. Triângulo Vermelho, 1972 
Esmalte sintético sobre papelão/synthetlc resln 
vamlsh on cardboard/70xl00 cm 
4. Triângulo Azul, 1977 
Esmalte sintético sobre papelão/synthetlc resln 
vamlsh on cardboard/70xl00 cm 
5. Diagonal Vermelho/Azul, 1977 
Esmalte sintético sobre papelão/synthetlc resln 
vamlsh on cardboard/70xl00 cm 
6. Diagonal Azul, 1978 
Esmalte sintético sobre papelão/synthetlc resln 
vamlsh on cardboard/70xl00 em 
7. Espaço, 1979 
Acrílica sobre papelão/acryllc on card board, 
70x140 cm 
8. Triângulo para Trânsito, 1981 
Óleo sobre teia/ali on canvas, 50x50 cm 
9. Cartaz para Trânsito Circular, 1981 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 50x50 cm 
10. Espaço Azul com Casa Vermelha, 1981 
Óleo sobre teia/oi I on canvas, 70x70 cm 
11. Perfil dos Anos 20, 1981 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 70x70 em 
12. Nascer do Sol, 1981 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 50x50 em 
13. Ponta Vermelha, 1981 
Óleo sobre tela/oll on canvas, 200xl00 cm 
14. Vermelho/Azul com Quadrado Branco, 1981 
Óleo sobre teia/oi I on canvas, 100xl00 cm 
15. Vermelho/Azul com Quadrado Incolor, 1981 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 100xl00 cm 
16. Cruz Cadente, 1981 
Óleo sobre tela/oll on canvas, 100xl00 cm 
17. Estrela, 1981 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 100xl00 cm 
18. Hommage a Picabia, 1981 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 100xl00 cm 
19. Bandeira Pirata, 1981 
Óleo sobre tela/oll on canvas, 70x70 cm 
20. Não Caia na Água, 1981 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 70x70 em 
21. Sinaleiro, 1982 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
100xl00 cm 
22. Robô, 1982 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
100xl00 cm 
23. Homem de Cartola, 1982 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
140x30 cm 
24. 5 Cabeças, 1982 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
30x140 cm 
25. Veja I, 1982 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
50xl00 cm 
26. Veja 11, 1982 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 

50xl00 cm 
27. Agora, 1983 
Acrílica sobre papelão/acryllc on cardboard, 
57xl00 cm 
28. Quem Tem Medo de Bamett Newman?, 1983 
Esmalte sintético sobre madelra/synthetlc resln 
on wood, 80x80 cm 
29. Homens Narigudos, 1984 
Acrílica sobre madelra/acryllc on wood, 
150x28 cm 
30. Narigudo de Cartola, 1984 
Acrílica sobre madelra/acrylic on wood, 
94x122 em 
31. Duas Caixas?, 1985 
Acrílica sobre madelra/acrylic on wood, 35x58 cm 
32. Duas Cadeiras - Abraços a Amoldi, 1986 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 50x50 cm 
33. Vermelho/Azul I, 1987 
Óleo sobre tela/oll on canvas, 100x200 cm 
34. Vermelho/Azul 11, 1988 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 100x200 cm 
35. Vermelho/Azul Plano Urbano, 1988 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 100x100 cm 

Relevos 

36. (Canto), 1979 
Acrílica sobre papel/acrylic on paper, 50x50 cm 
37. (Caixa), 1979 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
96x39 cm 
38. (Caixa), 1979 
Acrílica sobre papeljacryllc on pape r, 61x51 cm 
39. (Cruz), 1979 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
61x51 cm 
40. (Longo, quebrado), 1979 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
30x145 cm 
41. (Forma Vermelha/Azul), 1979 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
20x40 cm 
42. (Forma Vermelha/Azul), 1979 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
60x25 cm 
43. (Forma Vermelha/Azul), 1979 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
40x18 cm 
44. (Forma Vermelha/Azul), 1979 
Acrílica sobre papel/acrylic on pape r, 30x20 cm 
45. (Forma Vermelha/Azul), 1979 
Acrílica sobre papeljacrylic on paper, 18x54 cm 
46. (Canto Vermelho/Azul), 1979 
Acrílico sobre papel/acrylic on paper, 51x65 cm 
47. (Escadaria), 1979 
Acrílica sobre papeljacrylic on paper, 49x49 em 
48. (Canhão ou Algo Parecido), 1979 
Acrílica sobre papeljacrylic on pape r, 69x30 cm 
49. Casa, 1982 
Acrílica sobre papelão/acrylic on cardboard, 
40xl00 cm 

Papel Emoldurado 

50. Arte, 1989 
Colagem/collage, 65x50 cm 
51. "Knold og Tot", 1990 
Colagem/collage, 50x65 cm 
52. Lar-lar-doce lar, 1990 
Colagem/collage, 50x65 cm 
53. Dois Narigudos, 1990 
Colagem/collage, 50x65 cm 
54. Os Espectadores, 1990 (12.12.1990) 
Guache/gouache, 50x65 cm 
55. (Último Guache), 1990 (13.12.1990) 
Guache/gouache, 50x65 em 

ALEJANDRO OTERO 
Nasceu em EI Manteco, Venezuela, 
em 1921. 
Estudou na Escola de Artes Plásticas 
e Aplicadas de Caracas. 
Em 1945 viajou a Nova York e Paris, 

cidade onde residiu até 1948 e de 
1950 a 1952. 
Em 1950 formou com um grupo de 
artistas venezuelanos radicados em 
Paris, o grupo "Los Disidentes" e 
editou a revista do mesmo nome. 
Morreu em Caracas, em 1990. 
Born in EI Manteco, Venezuela, in 
1921. 
Studied at the School of Plastic and 
Applied Arts in Caracas, Venezuela. 
In 1945 traveled to New York and 
Paris, where he lived till1948 and 
between 1950-52. In 1950, founded 
the group "Los Disidentes", with 
Venezuelan artists living in Paris, 
and published a magazine with the 
sametitle. 
Died in Caracas in 1990. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1948 Primeira exposiçáo 
individuial na Union Panamericana 
de Washington 
.1957 Exibe "Coloritmos" na 
Galeria de Arte Contemporaneo de 
Caracas 
• 1962 "Colaritmos y Relieves de 
Paris", Museo de Bellas Artes, 
Caracas 
• 1963 Galeria Wultengasse, 
Klagenfurt, Austria 
.1966 Retrospectiva "A Quarter of 
a Century 01 the Art of Alejandro 
Otero: 1940-1965", Galeria Signals, 
Londres 
• 1975 Retrospectiva na 
Universidade de Texas, Austin 
• 1976 Retrospectiva no Museo de 
Arte Moderno do Mexico 
• 1985 Retrospectivo no Museo de 
Arte Contemporaneo de Caracas 
• 1990 Exposição "Saludo ai Siglo 
XXI" , Museo de Arte de Coro, e 
Museo de Arte Contemporaneo Sofia 
Imber, Caracas 

Exposições Coletivasj Collective 
Exhibitions 
• 1952 "Primera Muestra 
Internacional de Arte Abstrata, 
Galeria Cuatro Muros, Caracas 
• 1956 Participa da XXVIII Biennale 
diVenezia 
• 1957 Participa da IV Bienal 
Internacional de São Paulo 
• 1958 XIX Salõn Oficial Anual de 
Arte Venezuelano (Premio) 
• 1959 Participa da V Bienal de São 
Paulo (Mensão Honrosa) 
.1960Salón Interamericano de 
Pintura, Barranquilla, Colombia 
(Primeiro Premio) 
• 1962 XXXI Biennalle di Venezia; 
participa da Exposição "EI Arte 
Latinoamericano", Museu de Arte 
Moderna da Cidade de Paris 
• 1963 Participa da VII Bienal de 
São Paulo 
• 1964 XXV Salón Oficial Anual de 
Arte Venezuelano (Premio Nacional 
de Artes Aplicadas) 
• 1966 Participa da XXXIII Biennalle 
diVenezia 
.1979 Participa da Mostra "Arte 
Constructivo Venezuelano 1945-
1965. Genesis y Desarrollo", Galeria 
de Arte Nacional, Caracas 
• 1982 Participa XL Biennalle di 
Venezia 

Outros TrabalhosjOther Works 
• 1953 Elabora 5 painéis para o 
Anfiteatro" José Angel Lamas", 
Caracas 
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• 1954 Realiza "Másti Reflejante", 
torre em alumínio para Estacion de 
Servicio Las Mercedes, Caracas 
• 1956 Executa 2 murais para 
Faculdade de Engenharia da 
Universidad Central de Venezuela 
• 1968 Instala a primeira 
"Estructura Vertical Vibrante", na 
Cidade de Maracay 
• 1971 Obtém bolsa Guggenheim 
para realizar estudos no Centro de 
Estudos Visuais Avançados do 
Instituto Tecnológico de 
Mas&achusset& 
• 1977 Instalada a escultura "Delta 
Solar" no jardim do Museu do Ar e do 
EspaçO, em Washington 
.1983 Instalada a obra "Abra 
Solar" na Praça Venezuela, em 
Caracas 
• 1989 Otero edita "Saludo ai Siglo 
XXI", publicação com desenhos de 
esculturas realizados com 
computador. 

A Venezuela tem a honra de 
participar mais uma vez da Bienal 
de São Paulo, que este ano celebra 
sua 21 ª edição. 

Fortalecer a integração latino
americana através da arte, ao 
promover e valorizar nossos 
criadores visuais, é a motivação 
que guia o Conselho Nacional da 
Cultura - CONAC - no apoio à 
participação dos artistas que, 
nessa oportunidade, concorrem 
como representantes de nosso 
país. 

Esta Bienal nos permite 
reviver a presença de um artista 
excepcional, mestre da abstração 
e do experimental, que nos remete 
constantemente ao futuro através 
da sua obra, depois de ter, ele, 
passado o vestíbulo do tempo. 

Alejandro Otero foi um artista 
que respondeu de maneira 
bastante clara à evolução 
necessária das artes e à sua inter
relação, deixando um legado de 
reflexão para as novas gerações. 

Sua obra é esclarecedora, 
como foi sua vida, como revela 
esta mostra, organizada na 
Venezuela por duas instituições: o 
Museu Jesús Soto, com sede em 
Ciudad Bolívar, sua cidade natal, 
e o Museu de Belas-Artes de 
Caracas. 

Busca a mostra, no trabalho 
de pesquisa da curadora María 
Elena Ramos, evidenciar a 
"estrutura" como conceito 
articulador, como elemento de 
força que se mantém nas obras 
prOduzidas pelo artista ao longo 
da sua vida, procurando indagar 
nas estruturas da realidade. 

Alejandro Otero foi um homem 
inquieto e bastante comprometido 
com o século que lhe coube viver. 
Seu afã por experimentar, na 
busca de captar o essencial dos 
fatos do mundo, leva-o a uma 
recente admiração pelas ciências, 
a tecnologia, a cibernética. 

A primeira parte da sua obra 
revela uma sólida formação 
acadêmica com influência de 
mestres de todas as épocas: 
Giotto, Rembrandt, Rubens, 
Cézanne, Picasso ... Para Otero, a 
forma importa se o fundo dota a 
matéria de corporeidade, seja em 
suas paisagens e nus, seja em 
seus potes e bules. 

Com o tempo, em suas telas 
cruzadas por linhas de cores, o 
branco começa a ganhar espaço, 
covertendo-se em estímulo para o 
pintor, experimenta com o brilho e 
a estridência, perseguindo a luz 
de Guayana, no sul da Venezuela, 
sua terra natal. 

Pouco a pouco, a tela vai se 
tornando insuficiente e Otero 
começa a realizar murais. Em sua 
necessidade de diálogo e 
colaboração, essenciais em sua 
renovação, participa da 
experiência "Síntese das Artes" , 
organizada pelo arquiteto Carlos 
Raúl Villanueva para o projeto da 
Cidade Universitária de Caracas. 

Depois, experimenta 
"Coloritmos", relevos em que 
intervêm objetos, colagens de 
papéis sobre portas e janelas, até 
que a visão bidimensional se lhe 
torna curta, iniciando então o 
trânsito do espaço pictórico ao 
espaço escultórico. 

A intensa vida criadora de 
Alejandro Otero culmina com a 
realização de grandes esculturas, 
cujas formas despojadas são 
estruturas puras que incorporam 
elementos intangíveis, como o ar, 
que mobiliza a luz e se reflete, 
capturando-nos numa nova 
dimensão da realidade. 

Mariela Provenzali 

Venezuela is once again 
honored to p(J.rticipate in the São 
Paulo Biennial, this year the 21 st 

of the series. 
The Biennial reinforces the 

bonds between Latin-Americans 
and Art; the National Board of 
Culture, CONAC, granted its 

support to the representatives of 
our Country, fostering the 
promotion and valuation of our 
artists. 

This Biennial gave us the 
opportunity once again to show 
the works of an exceptional artist, 
a master of abstract and 
experimental art who, even after 
having crossed the portaIs of 
Time, always directs our thoughts 
to the future. 

Alejandro Otero was deeply 
involved with the evolution of art 
within a maze oi inter
relationships. To the new 
generations, he left the 
inheritance of mature thought. 

Ris works, his life, are clearly 
revealing. The Venezuelan exhibit 
was organized by two 
institutions, the Jesus Soto 
Museum, located in Ciudad 
Bolivar, his hometown, and the 
Fine Arts Museum of Caracas. 

The idea of curator Maria 
Elena Ramos was to accentuate 
the structural aspects of his work 
as an articulation concept, an 
element of power, which was a 
lasting feature of his works as, for 
instance, questioning the 
structure of reality. 

A restless man, Alejandro 
Otero was committed to his time. 
Ris disposition to experiment, his 
search for the essential facts of 
the world, led him to admire the 
high-tech sciences, technology 
and cybernetics. 

Ris first works show a sound 
academic formation influen"ced by 
many masters - Giotto, 
Rembrandt, Rubens, Cézanne and 
Picasso, among others. For Otero, 
the form did not matter if the 
essence gave body to matter, . 
whether in landscapes or nudes, 
whether in pots or canso 

Later, his canvases 
crisscrossed by color lines started 
to give way to white expanses 
that induced the painter to 
experiment with brightness and 
resonance, in the hope of 
capturing the light of Guayana, to 
the South of his Venezuelan 
homeland. 

After a time, canvases no 
longer sufficed and Otero turned 
to muraIs. In his search for 
dialogue and complicity, the 
essential factors of his renewal, 



he participated in the "Synthesis 
of Arts" experiment organized by 
Architect Carlos Raul Villanueva 
in the Campus of Caracas 
University. 

His later works comprised 
"coloritmos ", reliefs, collages of 
paper objects on doors and 
windows - the transition fram 
painting to sculpture. 

The intensive creative life of 
Alejandra Otera founds its peak in 
the form of large, cleanly shaped 
sculptures, pure structures that 
incorporate the intangible 
elements like air, the motion of 
light and its reflections, fitting 
them into a new dimension of 
reality. 

Obras apresentadas/ Works in the 
exhibition 
1. Quadrada dei Cuno, 1942 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 50,3x60,5 cm 
Col. Pedro Vallenilla, hijo 
2. Dwesnudo de Mujer, 1945 
Carvão sobre papel/charcoal on paper, 65x49 cm 
Col. Fundación Galeria de Arte Nacional 
3. Cafetera Rosa, 1948 
Col. Fundación Galería de Arte Nacional 
4. Cafetera Azul 111, 1947 
Col. Fundación Galería de Arte Nacional 
5. Tela I, 1961 
Col. Fundación Galeria de Arte Nacional 
6. Coloritmo 75, 1960 
Duco sobre madeira e fórmica/duco on wood and 
formica, 150x40 cm 
Col. Hans Neumann 
7. Tablón I, 1975 
Duco sobre madeira e fórmica/duco on wood and 
formica, 200x55 cm 
Col. Pedro Pérez Lazo 
8. Tablón 40, 1985 
Acrílica sobre fórmica e madeira/acrylic on 
formica and wood, 200x50 cm 
Col. Oscar Ascanio 
9. Boceto para Tablón, 1973 
Tempera sobre papel/tempera on pape r, 25x8 cm 
Col. Oscar Ascanio 
10. Última Hora, 1965 
Papel colorido sobre madeira/colored paper on 
wood, 65x53,5 cm 
Col. Oscar Ascanio 
11. Líneas Coloreadas sobre Fondo Blanco, 1951 
Óleo sobre tela/oi I on canvas, 64x54 cm 
Col. Oscar Ascanio 
12. Líneas Coloreadas Sobre Fondo Blanco, 1951 
Óleo sobre tela/oi I on canvas, 130x89 cm 
Col. Oscar Ascanio 
13. De Uso Personal, 1965 
Madeira, papel/Wood, paper, 36x27 cm 
Col. Oscar Ascanio 
14. Coloritmo 73, 1960 
Duco sobre madeira/duco on wood, 150x41,5 cm 
Col. Oscar Ascanio 
15. Círculo Solar, 1985 
Madeira, cartão, acrílico/wood, cardboard, acrylic, 
39 X0 49 cm 
Col. Oscar Ascanio 
16. Sin Título, 1985 
Estructuras Solares 
Madeira, cartão, acrílico/wood, cardboard, acrylic, 
27 x 029 cm 
Col. Oscar Ascanio 
17. Sin Título, 1985 
Estructuras Solares 
Madeira, cartão, acrílico/wood, cardboard, acrylic, 
15 x 019 cm 
Col. Oscar Ascanio 

18. Sin Título, 1985 
Estructuras Solares 
Madeira, cartão, acrílico/wood, cardboard, acrylic, 
48x039cm 
Col. Oscar Ascanio 
19. Sin Título, 1985 
Estructuras Solares 
Madeira, cartão, acrilico/wood, cardboard, acrylic, 
12x024cm 
Col. Oscar Ascanio 
20. Sin Título, 1985 
Estructuras Solares 
Madeira, cartão, acrílico/wood, cardboard, acrylic, 
10 x 0 24 cm 
Col. Oscar Ascanio 
21. Ef Alicate Vertical, 1963 
Materiais diversos sobre madeira/various 
materiais on wood, 51x43,5 cm 
Col. Claudio Mendoza 
22. Óxido, 1962 
Conjunto de madeira e metal/ensemble of wood 
and metal, 62x83x22 cm 
Col. Mercedes Pardo Ponte 
23. Siége de Lyon, 1962 
Materiais diversos sobre madeira/various 
materiais on wood, 61x65,5 cm 
24. Hierras y Tierras de Espana, 1961 
Ferro, areia, madeira/iron, sand, wood, 50x50 cm 
Col. Carlos Ortíz 
25. EI Alicate Azul, 1961 
Ferro, madeira e mastique sobre madeira/iron, 
wood and mastik on wood, 23,3x15,6x5,7 cm 
Col. Sara Mendoza 
26. Ortogonal VII, 1952 
Papel colorido/colored pape r, 32,9x32,4 cm 
27. Ortogonal 11, 1951 
Papel colorido/colored paper, 32x32,5 cm 
28. Dos Caceralas, 1946 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 65x81 cm 
Col. Gil atero 
29. Coloritmo 47,1960-71 
Duco sobre madeira/duco on wood, 200x56 cm 
Col. Mercedes Pardo 
30. Tela XVIII, 1961 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 55x46 cm 
31. Ortogonal I, 1951 
Papel colorido/colored paper, 32,lx32,1 cm 
32. Pote Rojo 111, 1948 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 65x54,5 cm 
Col. Miguel Arroyo 
33. Coloritmo 48-A, 1960-71 
Duco sobre madeira/duco on wood, 180x48 cm 
Col. Mercedes Margarita Otero 
34. Abra Solar 
Alumínio, aço/aluminum, steel, 105x248x139 cm 
Col. Anala de Planchart 
35. Tela IV, 1961 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 73x60 cm 
Col. Domingo Alvarez 
36. Cerras de Montepiedad, 1945 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 37,5x59,5 cm 
37. Cafetera Gris, 1946 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 54x65 cm 
Col. Fundación Cisneros 
38. Tablón, 23, 1985 
Duco sobre madeira/duco on wood, 200x55 cm 
Col. Fundación Cisneros 
39. Tablón 47, 1985 
Acrílico sobre fórmica e'madeira/acrylic on 
formics and wood, 200x55 cm 
Col. Museo Jesús Soto 
40. Las Caceralas Azules, 1946-47 
Óleo sobre tela/oi I on canvas, 54x65,1 cm 
41. Boceto nº 2, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on pape r, 25,9x8,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
42. Boceto nº 22, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 25,8x9,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
43. Boceta nº 23, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 25,8x9,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
44. Boceta nº 26, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 

pencil on paper, 25,8x9,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
45. Boceto nº 27, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 25,8x9,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
46. Boceto nº 28, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 25,8x9,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
47. Boceto nº 29, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 25,8x9,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
48. Boceto nº 35, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 25,8x9,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
49. Boceto nº 29, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 26,lx9,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
50. Boceto nº 55, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 26x9,3 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
51. Boceto nº 56, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on pape r, 26,lx9,4 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
52. Boceto nº 58, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 26,lx9,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
53. Boceto nº 61, 1981 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on pape r, 23,7x7,7 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
54. Boceto nº 62, 1985 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 23,7x7,6 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
55. Boceto nº 63, 1981 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on pape r, 23,7x7,8 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
56. Boceto nº 64, 1973 
Aquarela e lápis sobre papel/watercolor and 
pencil on paper, 25,8x9,3 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
57. Retrato de Gonzalo, 1990 
Lápis sobre papel/pencil on paper, 27x9x21,6 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
58. Retrato, 1987 
Lápis sobre papel/pencil on paper, 28x21,3 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
59. Sin Título, 1984 
Tinta sobre papel/paint on paper, 29,8x22,5 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
60. Sin Título, 1987 
Tinta sobre papel/paint on paper, 27,9x21,4 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
61. Sin Título, 1987 
Tinta sobre papel/paint on paper, 27,9x21,4 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
62. Homenaje a Caracas, Hoja nº 3, 1968 
Tinta sobre acetato/paint on acetate, 
46,8x54,6 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
63. Homenaje a Caracas, Hoja nº 1, 1968 
Tinta sobre acetato/paint on acetate, 47x55 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
64. Integral Vibrante, Hoja A 25, 1968 
Tinta sobre acetato/paint on acetate, 
41,lx56,2 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
65. Integral Vibrante, Hoja A 25, 1968 
Tinta sobre acetato/paint on acetate, 
16,6x22,6 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
66. Integral Vibrante, Hoja B 25, 1968 
Tinta sobre acetato/paint on acetate, 
42,lx56,7 cm 
Col. Gonzalo Lichilin 
67. Integral Vibrante, Hoja C 25, 1968 
Tinta sobre acetato/paint on acetate, 
41,5x56,7 cm 



CoL Gonzalo Liehilin 
68. Calavera, 1947 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 72,5x59,7 em 
69. Integral Vibrante, 1968 
Aço inoxidável/stainless steel, 53x130x130 cm 
Cal. Manuel Khon 
70. Delta Solar, 1977 
Aço inoxidável/stainless steel, 53x60x100 cm 
Col. Angel Buenano 
71. 5in Título (La Haeuhuela), 1947 
Óleo sobre tela/oi I on canvas, 64,7x54,3 em 
Cal. François Batlistini 
72. Coloritmo 68, 1960 
Duco sobre madeira/duco on wood, 
200,2x54,5 em 
Cal. Fundación Galeria de Arte Nacional 
73. Coloritmo 19, 1957 
Duco sobre madeira/duco on wood, 
49,8x179,2 cm 
CoL Fundación Galeria de Arte Nacional 
74. Bloody Mary Tela XII, 1961 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 72,7x59,5 cm 
Cal. Angel Buenano 
75. Tea (Tributo a la Ciudad de Bofívar), 1989 
Madeira, cartão, aluminio/wood, cardboard, 
aluminum, 90 x 024 cm 
Col .Museo Jesús Soto 

ALEX CERVENY 
Nasceu em São Paulo, Brasil, 1963. 
Estudou pintura e desenho com 
Valdir Sarubbi e gravura em metal 
com Selma Daffre. 
Bom in São Paulo, Brazil, in 1963. 
Studied painting and design under 
Valdir Sarubbi and metal engraving 
under Selma Daffre. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1986 Galeria Unidade Dois, São 
Paulo 
• 1988 Espaço Fogo Paulista, São 
Paulo 
• 1990 Paulo Figueiredo Galeria de 
Arte, São Paulo 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1986 8 Artistas - Desenho, 
Pintura e Gravura, Paço das Artes, 
São Paulo 
.1987,90 Panorama da Arte Atual 
Brasileira sobre Papel, Museu de 
Arte Moderna, São Paulo 
• 1988 Bienal dei Grabado, Porto 
Rico 
• 1989 Novos Valores da Arte 
Latino-Americana, Museu de Arte de 
Brasília; Artistas, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo; lhe Dyomedes 
Project, PS1, New York 
• 1990 11 Bienal de Gravura de 
Amadora 
• 1991 Arte Brasileira na Suécia, 
Liljevalchs Konsthal, Estocolmo 

Prêmios/ Prizes 
• 1982, 88 Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, São Paulo 
• 1986 VII Mostra da Gravura Cidade 
de Curitiba 

"Somente nos relatórios de 
Marco Pala, Kublai Khan conseguia 
discernir, através das muralhas e das 
torres destinadas a desmoronar, a 
filigrana de um desenho tão fino a 
ponto de evitar as mordidas dos 
cupins. " 

Italo Calvino 
(As Cidades Invisiveis) 

Tal qual as páginas de um 
diário de viagem, ou de um diário 
de campo, os desenhos 
apresentados por Alex Cerveny na 
21 ª Bienal Internacional de São 
Paulo se articulam como uma 
seqüência de cenários. As 
datações precisas - 7 de maio de 
1991,10 de maio de 1991,19 de 
maio de 1991 - parecem indicar
nos metodicamente as etapas de 
um roteiro de situações 
fantásticas, povoadas por 
elementos recorrentes: diminutas 
criaturas humanas, heráldicas 
coroas, aviões e aeroplanos, 
árvores multicoloridas, índios 
fugidos do meio-oeste norte
americano, santos e anjos, 
enigmáticas esfinges, estranhas 
mãos à maneira de ex-votos. 
Dialogando com todos uma 
misteriosa cabeça, algumas vezes 
mera silhueta, onipresente 
reafirmação do artista-narrador. 

Memórias de um universo 
juvenil, formado por gibis, 
almanaques, santinhos de igreja, 
decalcomanias e os primeiros 
livros de história universal, essas 
imagens ingênuas encontram-se 
sempre em tensão com as 
sofisticadas texturas de aquarela 
e os elaborados elementos 
decorativos que formam as 
estruturas arquitetônicas que as 
acolhem. Uma relação incômoda 
que perturba o fascínio do 
dourado e impede a sedução das 
imagens. As respostas não são 
encontradas. É uma busca inútil, 
pois as fábulas não têm enredo e 
os enigmas não comportam 
soluções. 

Neste mundo de fragilidade e 
indagaçôes não há lugar para a 
certeza. As descrições são 
científicas, as explicações 
religiosas, e nada, no entanto, se 
enquadra em uma ordem. Ao não 
permitirem uma decifração, esses 
desenhos resistem a uma 
apropriação imediatista. Ganham 
força perante o olhar atento. 
Conquistam o espaço da dúvida e 
da inquietação. Pouco a pouco, 
lentamente, sob a égide da 
misteriosa silhueta, eles vão se 
afirmando, solitários, como 
espaços de prazer. Impõem sua 
poética mística e sensual, 
verdadeiras litanias amorosas a 
conduzir o espectador a um 

mundo de encantamento. Um 
mundo tão delicado que nem o 
mais voraz cupim teria a ousadia 
de atacar. 

Marcelo Araújo 

"Only in Marco Polo's account was 
Kublai Khan able to discem, through 
the walls and towers destined to 
crumble, the tracery of a pattem so 
subtle it could escape the thermites' 
gnawing." 

Italo Calvino 
(The Invisible Cities) 

Just like in the pages of a 
travellog, or a country diary, Alex 
Cerveny's drawings shown at the 
21st São Paulo International 
Biennial are combined as in a 
stage sequence. The precise dates 
-May 7,1991, May 10,1991 and 
May 19, 1991-seem to indica te, 
methodically, the steps of an 
itinerary of fantastic situations, 
peopled by recurrent elements: 
minute human creatures, heraldic 
crowns, airplanes and aircraft, 
multicolored trees, American 
Indian banished from the mid
western United States, saint and 
cherubs, enigmatic sphinxes, 
strange hands resembling ex
votos. A mysterious head, at times 
a mere silhouette representing 
the omnipresent re-assertion of 
the artist-narrator, maintains a 
constant dialogue with all. 

As recollections of a youth 
universe of comic books and 
almanacs, prayer cards, decaIs 
and the first books of world 
history, these candide images are 
in constant tension with the 
sophisticated watercolor textures 
and the elaborate decora tive 
elements that form the 
architectural structures that 
house them. Such an 
uncomfortable relation disturbs 
the golden fascination and 
prevents the seduction of images. 
Answers are not found. The 
search is non-productive, since 
the fables have no plot and the 
enigmas yield no solutions. 

There is no place for certainty 
in this world of fragility and 
inquiry. There are scientific 
descriptions, religious 
explanations, but nothing fits a 
pattern. By not allowing any 
deciphering, these drawings 
resist any immediate 
appropriations. They gain 



strength before one's attentive 
gaze. They conquer the territory 
of doubt and unrest. Slowand 
gradually, under the protection of 
the mysterious silhouette, they re
assert themselves, separately, as 
territories of pleasure. They 
impose their mystical, sensual 
poetics, which are true love 
litanies guiding the spectator to a 
world of enchantment. A world so 
subtle that not even the most 
voracious of termites would dare 
to attack. 

Obras apresentadasjWorks in fhe 
exhibifion 
1. Astronomia Babilônica, 1991 
Nanquim, aquarela, acrílica, têmpera, ouro e prata 
sobre papel/China ink, water colors, acrylic, 
tempera, gold and silver on pape r, 55x75 em 
Série de 22 desenhos/series 01 22 drawings 
- Quadrado 
- Carro de Apolo 
-São Miguel 
- Astronomia Babilônica 
-Asa 
- Oráculo 
- Cheyenne 
- Câmera Ardente 
- Picking Apples 
- Laramie 
- Pulmões Esquizofrênicos 
-Enigma 
- Lingote 
- Êxtase Beatífico 
- Container 
- Argentina 
- Jardim de Alá 
- Circuito 
- Tebas 
- Vidro 
- São Jorge 
- Esfinge 

2. Figura, 1991 
Acrílica sobre tela/ acrylic on canvas, 70x60 cm 
(Moldura em cedro entalhado e dourado de Enio 
Horta/lrame by Enio Horta in carved and gilded 
cedar) 

ALEX FLEMMING 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1954. 
Bom in São Paulo, Brazil, in 1954. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibifions 
• 1980 Museu de Arte de São Paulo 
• 1981 Galeria Paulo Figueiredo, 
São Paulo 
• 1983 Galeria Metronom, 
Barcelona; Galeria São Paulo, São 
Paulo 
• 1984 Galeria Cesar AChé, Rio de 
Janeiro; Centro Cultural São Paulo 
• 1985 Paço das Artes, São Paulo 
• 1986 Galeria Traço, São Paulo 
• 1987 Galeria Montessanti, São 
Paulo e Rio de Janeiro 
• 1988 Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa; Latino Arts 
Coalition, Chicago 
• 1989 Exposição Itinerante de 
Caminhões, São Paulo 
• 1990 Museum of Modern Art of 
Latin America, Washington; Museu 
de Arte de São Paulo 

.1991 Opus Art Gallery, Coral 
Gables; Palácio das Artes, Belo 
Horizonte 

Ritual de chegada 
A intervenção de Alex 

Flemming no MASP em 1990 
marcou uma abertura na sua 
trajetória, ou, melhor dizendo, um 
ritual de passagem. Se até então o 
artista vinha tentando disciplinar 
sua poética através de uma 
pintura cheia de exuberância, a 
partir daquele trabalho Flemming 
passava a permitir a si mesmo 
outras possibilidades de 
expressão, dirigindo suas 
inquietações centrais, de um 
plano puramente individual, para 
um terreno mais amplo, mais 
impregnado de um sentido social 
e político. No entanto, por ter sido 
instalada na escadaria de acesso 
ao acervo principal do principal 
templo da arte do país - um 
espaço altamente semantizado -, 
e concebida a partir da seriação 
de um elemento modular (cabeça 
de boi mumificada sobre lata de 
lixo invertida), aquela intervenção 
muitas vezes impossibilitou que o 
módulo fosse percebido em sua 
integral dramaticidade. A seriação 
e o lugar de sua inserção, de 
alguma maneira, atenuavam o 
impacto do sentido uno do 
módulo. 

Já nas peças apresentadas 
pelo artista nesta Bienal, a 
atenuante da seriação e do espaço 
carregado de significados 
exteriores não existe mais. Cada 
"objeto combinado" de Flemming 
guarda em si o impacto de sua 
dramaticidade, uma 
dramaticidade que não fica 
restrita apenas ao possível 
significado exterior a cada um 
deles, mas, ao contrário, parece 
emanar de sua própria 
configuração. (Essas peças 
resgatam a amplitude trágica dos 
"bois".) 

Seres mumificados há anos, ao 
ganharem um parentesco macabro 
com os objetos que os suportam
quer pelo metálico azul que os 
envolve, quer pelos metais que 
brotam "naturalmente" de suas 
entranhas -, demonstram que 
Flemming conseguiu aproximar-se 
mais de suas inquietações 
básicas. Com tais peças o artista 
cria situações em que a sedução 

das cores metálicas convive em 
tensão permanente com a 
repelência e a brutalidade que 
emanam daqueles "objetos 
combinados", ligados entre si 
apenas pela consciência do 
artista, destituída de qualquer 
complacência para com o 
observador. 

Criando um ambiente hostil e 
repressivo para a instalação 
desses objetos nesta Bienal, 
Flemming cumpre agora seu ritual 
de chegada a um novo estágio de 
sua traj etória, no qual sua poética 
marcada pela preocupação com a 
transitoriedade da vida encontra 
sua configuração mais eficaz. 

Tadeu Chiarelli 

A Ritual of Arrival 
The intervention of Alex 

Flemming at the MASP in 1990 
stands as a new opening in his 
path, or, rather, as a passage rite. 
Until then, the artist had stroven 
to discipline his poetics with an 
energetic painting; thereafter, 
Flemming began to allow himself 
other expressive potentialities, 
redirecting his major concerns 
from a purely individual plane to a 
wider terrain, more loaded with 
social and polítical meanings. 
However, since his contribution 
was set up on the stairway 
leading to the main collection of 
the main temple of art in Brazil
a highly semanticized space -
and was conceived as a serializing 
of a modular element (mummified 
ox head over an inverted garbage 
can), it was rather difficuIt to 
perceive the module in its full 
dramaticity. The serialization and 
the place of its insertion softened 
the impact of the unitary meaning 
ofthe module. 

In the works presented by the 
artist at this Biennial, however, 
theattenuation brought about by 
serialization and by a space 
loaded with externaI meanings is 
no longer feIto Each "combined 
object" by Flemming retains in 
itself the impact of its dramaticity, 
which does not remain restricted 
to the possible externaI meaning 
of each, but, on the contrary, 
seams to radiate from its own 
configuration. These pieces 
redeem the tragical amplitude of 
the "oxen". 



Beings which have been 
mummified for many years, when 
ascribed a macabre kinship with 
the objects which support them -
whether by the metal-blue 
involving them ar by the metal 
which "naturally" sprouts from 
their bowels - evidence that 
Flemming has been able to come 
cioser to his essential concems. 
With these pieces, the artist 
creates situations in wich the 
seduction of the metallic colaIS 
cohabitates, under a permanent 
tension, with the repellence and 
the brutality which surge from the 
"combined objects", interlinked 
only by the awareness of the 
artist, deprived of any affability 
towards the spectator. 

Generating a hostile and 
repressive environment for 
setting up these objects at the 
Biennial, Flemming now 
completes his ritual of arrival at a 
new stage of this artistic path, in 
which his poetics, marked by a 
concem with the fleetingness of 
life, finds its most efficient 
configuration. 

Obras apresentadas/ WOl'ks in the 
exhibition 
O sacrifício, 1991 
Instalação: alumínio e animais empalhados, 
installation: aluminium and taxidermed animais 
1. 105x70x70 em 
2. 115x145xl05 em 
3. 115x50x90 em 
4. 170x40xll0 em 
5. 60x70x55 em 
6. 60x40xl0 em 
7. 40x20x65 em 
8 90x90xll0 em 
9. 80x30x80 em 
10. 90x40x50 em 

ALVAR GULLlCHSEN 
Nasceu em Noormarkku, Finlândia, 
em 1961. 
Estudou na Escola Livre de Belas
Artes. Fez estudos de pintura e 
escultura na Academia de Belas
Artes. 
Bom in Nool'nmal'kku, Finland, in 
1961. 
Studied at the Fl'ee School of Arts. 
Studied painting and sculptul'e at the 
Academy of Fine Arts. 

Exposições Individuais / Solo 
Exhibitions 
• 1989 The Raba Hiff Show 1989, 
Galleria Krista Mikkola, Helsinki 
• 1990 The Bonk Business Art 
Collection, Galleria Mikkola & 
Rislakki, Helsinki 
• 1991 Gallery of Kolka 

Exposições Coletivas / Collective 
Exhibitions 
• 1987 Cité International des Arts, 

Paris; Academy of Fine Arts 
.1988 Graduate Show, Academy of 
Fine Arts; Fisk Ars, Fiskars Industrial 
Hall, Borga; Brush Nouveau, Galleria 
Krista Mikkola 
.1989 13 Rooms, The Old Harbour, 
Helsinki; Finnish Art of the Eighties 
from the Harkonmaki Collection, 
Museum of Rauma; Television, 8 
Young Finnish Artists, Galleri Otso; 
X-Dreams, Lepakko; Nordic 
Youthbiennial, GIART 89, Gõteborg; 
Looking to the 90's, Galleria Mikkola 
& Rislakki 
.1990 Ars & Antique Fair, Abo; Art 
Fair, Stockholm; Nordic, 
Charlottenborg, Copenhagen; Art in 
the Streets, Helsinki; International 
Consumer Goods Fair, Helsinki Fair 
Center 
• 1991 Sinirand, Finnish 
Contemporary Art, Art Hall of Tallinn, 
Estonia 

Prémios / PI';zes 
• 1991 Swedish Culture Foundation 
Youth Prize 

Bonk Business Inc. Today 
Após décadas de liderança 

mundial no setor de maquinaria 
pesada para a produção de peidos, 
a Bonk Business está investindo 
amplamente, no momento, em 
produtos voltados para a saúde. 
Contando com quase um século de 
experiência industrial, a Bonk 
Business oferece tecnologia para 
os novos e revolucionários 
recursos medicinais baseados em 
terapia cósmica e desenvolvidos 
pelo professor austríaco Hans 
Dróppeldorf. Tal como as 
máquinas Raba Hiff ® produzidas 
pela Bonk Business Inc., o 
impulsor GNAGGTM é uma 
invenção patenteada, 
mundialmente famosa, que 
constitui o cerne desses novos 
recursos de saúde. O impulsor 
GNAGGTM está capacitado para 
gerar uma pressão-Blop de 200 
bFts, uma força comparável à 
subpressão interna de um buraco 
negro de tamanho médio. Na 
verdade, cada impulsor GNAGGTM 
produz um pequeno buraco negro 
artificial, que coleta raios 
cósmicos de galáxias muito 
afastadas por meio de uma antena 
parabólica. Os raios cósmicos, 
segundo o professor Dróppeldorf, 
são extremamente salutares para 
o corpo humano. Eles ativam a 
circulação do sangue e estimulam 
o metabolismo, proporcionando 
relaxamento e bem-estar. A série 
de produtos consiste em 
diferentes tipos de recursos, 
visando diferentes finalidades -

desde aplicações pessoais e 
portáteis até os impulsores 
GNAGGTM centrais, para os 
sistemas de grandes companhias. 

A presença da Bonk Business 
Inc. no mercado de produtos para 
a saúde vem se ampliando 
rapidamente e, dentro de dois 
anos, o domínio absoluto do setor 
deverá ser um fato. 

Bonk Business Inc. Today 
After decades of global 

leadership in the heavy duty fart
producing machinery sector, Bonk 
is now investing extensively in 
hea1th products. With nearly a 
century of industrial experience, 
Bonk Business provides the 
technology for new revolutionary 
hea1th devices based on cosmic 
therapy developed by professor 
Hans Droppeldorf of Austria. As 
with Bonk Business Inc. 's Raba 
Hift®-machines, it is the GNAGG
booster™, a world-famous 
patented invention, which forms 
the heart of these new health
improving devices. The GNAGG
booster™ is capable of generating 
a Blob-pressure of 200 bFrts, a 
power comparable to the 
underpressure inside an average
size black hole. In fact, every 
GNAGG-booster™ produces a 
small, artificial black hole, which 
collects cosmic rays from far-away 
galaxies through a parabolic 
antenna. These cosmic rays are, 
according to professor 
Droppeldorf, extremely hea1thy for 
the human body. They improve 
the circulation of the blood, 
stimulate metabolism and provide 
relaxation and wellbeing. The 
product series consists of 
different types of devices for 
different purposes - from 
personal, portable appliances to 
central GNAGG-boosters™ for 
large company systems. 

Bonk Business Inc. 's share of 
the health product market is 
growing rapidly and complete 
domination of the sector will be a 
fact within two years. 

Obras apresentadas/Wol'ks in the 
exhibition 
Cosmic Therapy by Bonk Business Inc., 1990 
Instalação/lnstallation, 20m' 
1. Raba Hiff Or. Yes, Metal, plástico, borracha, 
madeira/metal, plastic, rubber, wood, 
200x200x150 em 

. 2. Professor Orõppeldot1, 1990 



Foto sobre eartão/photo on eardboard, 200x80 em 
3. Advertising Signs (Various), 1990 
Foto, texto eartão/photo, text on eardboard 
4. Broehures and Brochure Sland 
5. Plastic Planls 
6.Dr. Yes by Bonk Business Inc., 1990 
Foto em caixa luminosa/photo in light box, 
97x97 em 
7. Raba Hiff Dr. Yes, 1990 
Foto em caixa luminosa/photo in light box, 
97x97 em 

AMADOR PEREZ 
Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 
1952. 
Formado em Comunicação Visual 
pela Escola de Belas-Artes da 
Universidade do Rio de Janeiro. 
Bom in Rio de Janeiro, Brazil, in 
1952. 
Graduated in Visual Communications 
from the College of Fine Arts, 
Vniversity of Rio de Janeiro. 

Exposições Individuais / Solo 
Exhibitions 
• 1977 Vaslav Nijinski, Museu de 
Arte Moderna, Rio de Janeiro 
• 1981, 83 Galeria Cêsar Achê, Rio 
de Janeiro 
• 1985 Galeria Arco, São Paulo; 
Centro Cultural Cândido Mendes, Rio 
de Janeiro 
• 1987 Museu da Inconfidência, 
Ouro Preto; Espaço ESDI, Rio de 
Janeiro; Galeria Arco, São Paulo 
• 1990 Casa de Papel, Juiz de Fora; 
Eus e Um, Centro Cultural Cândido 
Mendes, Rio de Janeiro; Nijinski: 
Imagens, Museu do Ingá, Niterói 
• 1991 Galeria de Arte da Unicamp, 
Campinas 

Exposições Coletivas e Prêmios / 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1973 Jovem Arte Contemporânea, 
Museu de Arte Contemporânea -
USP, São Paulo; V Salão de Arte de 
Belo Horizonte 
.1974 Galeria Grupo B, Rio de 
Janeiro; Desenho Brasileiro 74, 
Museu de Arte Contemporânea, 
Campinas (Prêmio Aquisição) 
• 1981 IV Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Funarte, Rio de Janeiro 
(Prêmio Aquisição); Brasil Desenho, 
Funarte, Rio de Janeiro; VIII Salão 
Carioca de Arte, Fundação Rio, Rio 
de Janeiro (1· Prêmio) 
• 1985 Destaques da Arte Brasileira 
Contemporânea, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo 
• 1986 IV Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, Fundação Bienal, 
São Paulo (1· Prêmio Governador do 
Estado) 
• 1989, 90 XXIII, XXIV Arte Colónia, 
Alemanha; Galeria Arco, São Paulo 
• 1990 Panorama da Arte Atual 
Brasileira 90-Papel, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo 

"Eus e Um" - Desenhos de 
Amador Perez 
O título da mostra ... por si só 

espicaça a imaginação: "Eus e 
Um". São 42 desenhos, divididos 
em duas séries de 21, a grafite e 
lápis de cor. Uma das séries se 
desenvolve a partir da silhueta do 

rosto do artista e a outra a partir 
do retrato 3x4. A soma dos 
desenhos constituiria, portanto, 
um auto-retrato tão insistente 
quanto facetado. Se o título de um 
lado afirma a unidade do 
indivíduo, de outro pluraliza o 
sujeito. Estão aí as pistas para as 
leituras do extenso, minucioso e 
açambarcante auto-retrato. Talvez 
parecesse pertinente estabelecer 
um paralelismo entre os dois 
elementos do título e as duas 
séries que compõem o conjunto. 
Mas talvez instigue mais 
acompanhar as ressonâncias que 
os trabalhos desencadeiam, 
sobretudo na medida em que em 
sua sucessão crescem 
simultaneamente os índices de 
variação e repetição. 

Os retratos 3x4 sucedem-se 
com uma respectiva acumulação 
de títulos, que se resumem cada 
um a um adjetivo; assim, uma 
seleção de 21 adjetivos e seus 
correspondentes desenhos como 
que buscam definir uma face. 
Intento persistente, que se perfaz 
graças a distintos recursos: em 
Absorto e Furioso, o desenho se 
reduz a dados mínimos; em 
Prolixo, a cor se multiplica; em 
Apressado, linhas e planos visam 
a uma dinâmica. 

A mesma variedade de meios 
se encontra nos outros 21 
desenhos, mas a essa variedade se 
somam elementos do universo 
cultural do artista. Assim, seu perfil 
se constrói com referências a 
personagens e trechos operísticos, 

. a espetáculos de dança ou a artistas 
plásticos e suas obras: Je Suis 1e 
Spectre d'une Rose, Papageno, 
Edgar. Esse aspecto plural do auto
retrato incorpora ainda referências 
menos amplas, como citação de 
desenhos anteriores do artista ou 
menções cifradas a seu próprio 
nome em alguns dos títulos: Âme 
d'Or, O Sonho do Centauro. 

Enfrentando com sucesso as 
possíveis armadilhas desse tipo 
de projeto, Amador Perez 
desenvolve um trabalho que se 
mostra extremamente bem 
realizado em suas delicadas e 
rigorosas articulações: se exigem 
a inteligência do olhar, oferecem 
imagens de especial 
sensibilidade. 

Júlio CastaÍÍon Guimarães 

"Eus e Um" - Drawings by 
Amador Perez 
Imagination is stirred by the 

title: I(s) and One -Two graphite 
and crayon series of 21 drawings 
each, 42 in a11. Serial images 
deve10ped from the silhouette of 
the artists' face in one and from a 
3x4 photo in the other, construing 
an insistent se1f-portrait of 
multip1e facets. Whi1e affirming 
the singu1arity of the individual, 
the tit1e a1so indicates the 
p1ura1ity of the subject. Hence the 
c1ues to a reading of this 
comprehensive, detai1ed, 
monopo1izing, se1f-portrait. One 
cou1d proper1y estab1ish a para11e1 
between the two e1ements of the 
tit1e and the two series comprised 
by the who1e. It may however be 
even more intriguing to pursue in 
detail the resonances that tumb1e 
out of that work, sounding out the 
constant, simu1taneous 
burgeoning of diversity and 
recurrence. 

The 3x4 portraits succeed 
each other, co11ecting homo10gous 
tit1es - adjectives, a11- in an 
aggregate of 21 adjectives and 
corresponding drawings, seeking 
to enc10se a face. Intent, 
persistent, construed from 
distinct aspects, in Absorto e 
Furioso, it is reduced to minima1 
data; co10rs pour out ofProlixo; 
the dynamics of 1ines and planes 
interpret Apressado. 

The same variety can be found 
in the 21 remaining drawings, 
although tinged by the sum of the 
artist's cultural universe. The 
profile is defined by references to 
characters and staves of opera, to 
dance, ar to artists and their 
works: Je Suis le Spectre d'une 
Rose;Papageno;Edgar. That 
p1ura1istic aspect of the self 
portrait a1so incorporates 
proximate references, quoting 
former works or by ciphered 
mentions to the artist's own 
name: Âme d'Or; O Sonho do 
Centauro. 

Having successfu11y met the 
cha11enges posed bythat type of 
project, the work of Amador Perez 
is extreme1y apt, fu11 of de1icate, 
a1beit se vere, articu1ations which 
beckon to keen beho1ders and 
offer a specia1 sensibility of their 
own. 
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Obras apresentadaslWorks in the 
exhibition 
Eus e Um 
Grafite e lápis de cor sobre papeljgraphite and 
eolored peneil on paper, 34x3l em 
Série de 42 desenhosjseries 0142 drawings 

1. Drácula 
2. E Lucevan le Stelle 
3. Menina dos Olhos 
4. Je Suis le Spectre d'une Rose 
5. Vesti la Giubba 
6. O Sonho do Centauro 
7. Touro Ferido 
8. Nevoeiro sobre o Monte Rodama 
9. Carvalho 
10. Um Momento da Dança Secreta de Zerep 
11. Carioca 
12. Clair de Lune 
13. Papageno 
14. Pinocchio 
15. Mademoiselle 
16.lnfanta 
17. Titus 
18. Edgar 
19. Sr. K. 
20. Auto·retrato Satânico 
21. Âmed'Or 
22. Lento 
23. Preocupado 
24. Previdente 
25. Cansado 
26. Excitado 
27. Intenso 
28. Indeciso 
29. Teimoso 
30. Agudo 
31. Dedicado 
32. Sincero 
33. Feliz 
34. Prolixo 
35. Solene 
36. Apaixonado 
37. Apressado 
38. Suave 
39. Furioso 
40. Afetuoso 
41. Romântico 
42. Absorto 

ANA MARIA TAVARES 
Nasceu em Belo Horizonte, Brasil, 
em 1958. 
Graduou-se na Escola de Belas-Artes 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, e na 
Fundação Armando Álvares 
Penteado, São Paulo. É mestre pela 
School of the Art Institute of 
Chicago. 
Bom in Belo Horizonte, Brazil, in 
1958. 
Graduated from the School 01 Fine 
Arts of the Federal University of 
Minas Gerais, Belo Horizonte, and 
from the Armando Alvares Penteado 
Foundation, São Paulo. M.A. from the 
School 01 the Art Institute 01 
Chicago. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1982 Objetos e Interferências, 
Pinacoteca do Estado, São Paulo 
• 1986 Superior Street Gallery, 
Chicago 
• 1990 Gabinete de Arte Raquel 
Amaud, São Paulo . 

Exposições Coletivas ICollective 
Exhibitions 
• 1981 Foto Idéia, Museu de Arte 
Contemporânea, São Paulo 

• 1983 17" Bienal Internacional de 
São Paulo; Pintura como Meio, 
Museu de Arte Contemporânea, São 
Paulo; Bienal de San Juan; 
Artemicro, lhe Bath House Cultural 
Centar, Dallas 
• 1984 Bienal de La Hauna 
.1986 lheses Show, River City, 
Chicago; Fellowship Show, lhe 
School of lhe Art Institute of 
Chicago 
• 1987 Modernité, Art Brésiliênne 
du XX Siêcle, Musée d' Art Moderne 
de la Ville de Paris 
• 1988 Modernidade - Arte 
Brasileira do Século XX, Museu de 
Arte Moderna, São Paulo 
• 1989 Arte Hibrida, Funarte, Rio de 
Janeiro I Museu de Arte Moderna, 
São Paulo I Espaço Cultural Banco 
Francês e Brasileiro, Porto Alegre; XI 
Salão Nacional de Artes Plásticas, 
Funarte, Rio de Janeiro 
• 1990 Apropriações, Paço das 
Artes, São Paulo 
• 1991 Arte Brasilena: la Nueva 
Generación, Fundación Museo de 
Bellas Artes, Caracas 

PrêmiosiPrizes 
• 1989 Prêmio Aquisição, XI Salão 
Nacional de Artes Plásticas, Funarte, 
Rio de Janeiro 
• 1990 Prêmio Brasília de Artes 
Plásticas, Museu de Arte de Brasilia 
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AMARAL, Aracy. "Uma Jovem Pintura 
em São Paulo", in Pintura como 
Meio, São Paulo, 1983. 
-. Quatro Artistas, São Paulo, 1989. 
CHIARELLI, ladeu. "Ana Maria 
lavares", in 11" Salão Nacional de 
Artes Plásticas, Rio de Janeiro, 
1989. 
MAGALHÃES, Fábio. Objetos e 
Interferências - Ana Maria Tavares, 
Secretaria de Estado da Cultura, São 
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As peças de Ana Maria 
Tavares se caracterizam pela 
intensa relação que estabelecem 
com o observador e com o entorno. 
Concebidas na fronteira entre o 
objeto utilitário e a escultura 
" abstrata" suas peças provocam 
sensações de familiaridade e 
estranhamento, ao mesmo tempo 
que potencializam o espaço onde 
se inserem. Cada objeto de 
Tavares explora todos os seus 
elementos contribuindo para 
reforçar a dúbia configuração de 
cada um. Note-se o Gontainer. 
Tavares opera nos dois elementos 
constitutivos do objeto: do 
container propriamente dito 
retira-lhe a função de conter algo 
com segurança, configurando-o 
como um cubo vazio. Já seu 
suporte reforça a inutilidade do . 
elemento que sustenta, pois sua 
altura desmesurada lhe retira 
qualquer pOSSibilidade de uso. 

O observador, com a primeira 

percepção da aparência familiar 
de tal objeto, aproxima-se como se 
pudesse utilizá-lo como extensão 
de seus membros. Próximo, 
percebe que nem a flexão 
incômoda de todo o corpo para 
acompanhar a verticalidade 
absurda de sua estrutura 
consegue abarcá-lo em sua 
totalidade. Frustrado, distancia-se 
e passa a observá-lo, perplexo 
com a capacidade de aquele 
objeto aparentemente tão comum 
guardar estranhos mistérios sobre 
ele próprio e sobre o espaço que 
ocupa. 

Tadeu Chiarelli 

The works of Ana Maria 
Tavares are fully centered on their 
observers and súrroundings. 
Hovering between usefulness and 
the condition of abstract 
sculptures, they seem familiar and 
yet strange, while charging their 
own space. Exploiting the 
extreme boundaries of each and 
everyelement, they enhance the 
ambiguity of their shapes. Look at 
Container. Tavares addresses 
both the constructive aspects of 
the object, of the container itself, 
and the abstraction of its 
containing function, construing it 
as an empty cube. The 
incommensurate height of the 
support accentuates the futility of 
the supported object, which 
precludes any possibility of use. 

Aware of its familiar shape, 
beholders approach the object as 
if intending to use it as an 
extension of their limbs, only to 
perceive that not even by 
stretching and bending over 
backwards would it be possible to 
pursue that absurd verticality and 
embrace it entirely. Frustrated, 
they move away nonplussed by 
the glimpse of mystery afforded 
by such an everyday object in its 
space. 

Obras apresentadaslWorks in the 
exhibition 
1. Pergaminho, 1991 
Aço earbonojearbon steel, 170x115x140 cm 
2. Dois Rosários, 1991 
Madeira, aço earbonojwood, carbon steel, 
180x260x50 em 
3. Escada, 1990 
Aço carbonojearbon steel, 350x50x80 em 
Cal. Raquel Arnaud, São Paulo 
4. Container, 1990 
Madeira, aço earbonojwood, carbon steel, 
350x50x80 em . 
5. Notumo, 1991 



Madeira, plástico laminado, aço earbono/wood, 
thermosetting plastie, earbon steel, 
125x120x150 em, 125x120x150 em 
6. Alguns Pássaros, 1991 
Aço earbono/earbon steel, 200x250x110 em 
7. Holder, 1991 
Aço earbono/earbon steel, 200x250x110 em 

ANGEL MANUEL 
RAMIREZ 

Nasceu em Havana, Cuba, em 1954. 
Estudou Artes Plásticas na Escola 
San Alejandro, Escola Nacional de 
Artes e no Instituto Superior de 
Artes, Cuba. 
Bom in Havana, Cuba, in 1954. 
Sfudied plasfic arts af fhe San 
Alejandro Schoo/, af fhe Nafional 
School of Arts and fhe High Insfifufe 

. of Art, Cuba. 

Exposições Individuais / Solo 
Exhibifions 
• 1982 Grafias, Galeria L 
• 1985 Recorte y Pegue sus 
Intereses, Galleria Luz y Oficios 
• 1985 AI que le Sirva el Sayo que 
se lo Quite, Galleria Luz y Oficios 
• 1990 Cuentos de Ada con 
Censura, Museo Nacional 

Exposições Coletivas / Collecfive 
Exhibifions 
• 1983, 87 Encuentro Internacional 
de Grabado de La Habana 
• 1983, 85, 87 Bienal de Ljubljana 
• 1984 Intergrafik, Berlin; Bienal 
Internacional de Grabado, Bradford 
• 1984, 86, 89 Bienal de La Habana 
• 1985, 87 Bienal de Pequeno 
Formato, Lodz 
• 1985, 88 Exposición Libre de 
Grabado, Yokohama 
• 1986, 88 Bienal de Gráfica 
Latinoamericana de San Juan 
.1987,89 Bienal de Varna 
• 1987 Casa de Las Américas, La 
Habana 
• 1989 Trienal de Fredrikstad 
• 1989, 91 Bienal de Grabado de 
Bharat Bharan 
• 1991 Encuentro Latinoamericano 
de Grabado, Caracas 

Prêmios/ Prizes 
• 1987 Premio dei Encuentro 
Internacional de Grabado de La 
Habana; Premio de la Ciudad 
• 1988 Premio Bienal 
Latinoamericana de Grabado, San 
Juan; Premio Bianual de la Critica 

Há vários anos, um jovem 
chamado Angel Ramirez decide 
ingressar no Atelier Experimental 
de Gráfica de Havana. Além da 
juventude, do talento e, é claro, do 
desejo de ser gravador, 
acompanhavam-no a sua original 
capacidade de observação, um 
interesse quase crítico pelos 
costumes, hábitos e deformações 
herdados por este presente ágil e 
o interesse intelectual de realizar, 
nas artes plásticas, algo mais que 
uma expressão formal. 

Talvez tenham sido essa carga 
mental de capacidades e a 
oportunidade inusitada em suas 
mãos de exprimir, gravando, 
observações cotidianas já 
acumuladas que levaram sua 
atenção a se inclinar para as 
figuras que compartilham nossos 
dias na qualidade de seres 
humanos, que, com atitudes 
pouco naturais, enfrentam a vida 
numa pose a partir da qual 
esperam nos surpreender. 

É o humor que capta tanto 
elas como toda a sua figuração e 
as envolve numa nuvem de tempo 
para o futuro artístico, a partir do 
qual despertam-nos uma simpatia 
peculiar e em cuja idéia 
apreciamos a agudeza, porque, 
sem pretendê-lo, são, em seu 
devir, narrativa. Literatura de si 
mesma, cada uma é uma história 
detida em sua pose, absorta em 
sua estaticidade, representativa 
de valores caducos em qualquer 
lugar. 

Pode-se arriscar, 
superficialmente, a apreciar essa 
arte como realista. No entanto, 
para lá da evidência está a 
vidência que o produto artístico 
pressupõe. E, nesse sentido, tudo 
sugere participação e concreção 
do gesto criador numa imagem 
singular, que, em seu maneirismo, 
busca os olhos do espectador fora 
do quadro, não pretextando 
companhia, mas em comentário 
franco e aberto: "cubano", no 
sentido tropical do termo. 

Cada uma dessas 
apresentações é marcadamente 
coloquial. Seus títulos 
transcorrem, pois têm uma 
espécie de duração, devido, em 
primeiro lugar, à naturalidade com 
que foram colocados em sua 
inusitada função; em segundo 
lugar, à sua surpreendente e 
original função gráfica (isto é, ao 
lê-los, estão redigidos de tal modo 
que agem como um 
direcionamento, exercem a 
categoria de um elemento de 
desenho); em terceiro lugar, 
porque atuam como um 
catalisador emocional da imagem, 
pois, de imediato, esta busca uma 
correspondência na recordação 
literária, vivencial ou histórica, 
conforme o caso. 

O ainda jovem gravador 

alugou uma poltrona na vida, a 
partir da qual, degustando 
intelectualmente tudo o que o 
rodeia, sorri com inevitável 
participação e crítica, gravando. 
Daí talvez esse caráter teatral ou 
fílmico. Ou melhor, certa postura 
cenográfica verificada, com 
intenção ou sem ela, em cada cena 
que, a seu modo, chegou a ser 
gravada. 

À parte um inquestionável 
talento artístico e literário do 
autor e uma disposição acentuada 
pelo espirituoso, apreciamos um 
gravador mordaz que, como um 
ácido, sabe penetrar seu momento 
plástico e caracterizar-se, o que é, 
no fim das contas, impor-se. 
Porque, optando por uma só 
técnica artística, Angel trilha, a 
partir dela, quatro caminhos: a 
impressão, o desenho, a literatura 
e o humor. 

Clarisa Jerez Lemus 

Several years ago a young 
man named Angel Ramírez 
decíded to joín the Taller 
Experímental de Gráfica, ín 
Havana. Endowed wíth youth, 
talent and the ambítíon to become 
an engraver, he tapped the 
resources of an orígínal outlook, of 
an almost criticaI interest about 
our current heritage of uses, 
customs and biases and, of an 
intellectual concern that spurred 
him to seek in Art far more than 
merely formal expression. 

Perhaps an inborn capacity 
concurred with rare opportunity, 
guiding his hands to record daíly 
scenes focused on human foíbles 
that, rather artificially, require a 
posturing contrived to surpríse. 

Humor is the quality that 
exposes such stances, wrapping 
them in a cloud of tíme, winging 
them to the artistic future while 
startling us into a peculiar 
empathy because, quite unaware, 
they narra te theír own chronicles. 
Each tale is frozen in time, turning 
inwards towards sti1lness, 
representing values that would 
elsewhere be obsolete. 

One may superficially 
appreciate the artistry of his 
realismo But, beyond the evidence 
of our eyes, there dwells a 
penetrating insight wíthout which 
no art could existo From this 



standpoint, his every 1ine 
suggests the role p1ayed by the 
gesture of creation, recorded in a 
singular image that, in the 
"Cuban" manner - in its most 
tropical sense - frank1y and 
open1y seeks the eyes of 
beho1ders. 

Each picture is marked1y 
co11oquial. Their titles seem 
endowed with a permanence of 
their own, perhaps due to the 
simp1e way in which they p1ay a 
most unusua1 role. Their reading 
is so surprising and original that 
the words seem to integrate the 
images, performing a peculiar 
graphic function and, best of a11, 
each work is the emotiona1 
cata1yst of an image that seeks 
the echo of 1iterary, actua1 ar 
historic precedents, according to 
the eye of each beho1der. 

This young engraver has 
found the best p1ace to appreciate 
1ife, inte11ectua11y tasting a11 that 
surrounds him, participating with 
a smi1e and criticizing with a 
chisel. Which is why his work has 
a hint of the stage, ar of cinema, 
perhaps a scenic posture that 
with ar without intent peeks out 
of each an every engraved image. 

More than an unquestionab1e 
artistic and 1iterary ta1ent and a 
c1ear sense of humor, we 
appreciate the caustic critic that 
1ike the acid he uses for etching 
penetrates deep1y into the p1astic 
moment to conquer it. Having 
chosen one sing1e technique, 
Ange11eads the works towards 
four different paths: printing, 
drawing, 1iterature and humor. 

Obras apresentadas/ Works in the 
exhibitions 
Otro euento de Ada, 1991 
Xilogravura e Gravura em MetaljWoodeut and 
Intaglio 
Série de 10 gravuras/series of 10 prints 

1. Esta Es la Persona Indicada, 70xl00 em 
2. Un Paso Más y No Respondo, 100x70 cm 
3. No Hay Tiempo que Perder, 100x70 em 
4. Si Nos Unimos Será Más Faci!, 70xl00 cm 
5. Aqui No Podian Vemos, 70xl00 em 
6. Deberías Ponerte en Mi Lugar!, 70xl00 em 
7. Por Aqui Hay Menos Peligro!,70xl00 em 
8. Por el Momento Será Suficiente, 100x70 em 
9. Hay Algo que Aún No Te He Dicho, 100x70 em 
10. Ni una Palabra a Nadie! Entendido?, 100x70 em 

ANN HAMILTON 
Nasceu em Lima, Estados Unidos, em 
1956. 
Estudou no Art Studio da 

Universidade do Estado de Ohio. 
Graduou·se em Belas-Artes e 
Desenho Têxtil na Universidade do 
Kansas. É mestre em Belas-Artes e 
Escultura pela Universidade deYale. 
Sorn in Lima, United States, in 1956. 
Studied at the Art Studio, Ohio State 
University. Graduated in Fine Arts 
and Textile Design from the 
University of Kansas. M.F.A. 
(Sculpture) from Yale University. 

Exposições / Exhibitions 
.1986 Caught in the Middle, P.S. 
122, New York 
• 1987 the earth never gets flat, 
Elements: 5 Installations, The 
Museum of American Art at Philip 
Morris, New York; the middle place, 
Tangents, The Maryland Institute, 
Baltimore 
• 1988 the capacity of absorption, 
The Temporary Contemporary, The 
Museum of Contemporary Art, Los 
Angeles; stilllife, Home Show, Santa 
Barbara Contemporary Arts Forum, 
Santa Barbara; dissections or they 
said it was an experiment, 5 Artists, 
Santa Barbara Museum 01 Art, Santa 
Barbara; dissections or they said it 
was an experiment, Social Spaces, 
Artists Espace, New York 
• 1989 palimpsest, Strange 
Attractors, Signs of Chaos, The New 
Museum, New York; privations and 
excesses, Capp Street Project, San 
Francisco 
• 1990 dominiclR, Wexner Center for 
the Visual Arts, Ohio State 
University, Columbus; Headlands 
Center for the Arts, Mess Hall 
Commision, San Francisco; between 
taxonomy and communion, San 
Diego Museum of Contemporary Art, 
La Jolla; palimpsest, Artemisia 
Gallery, Chicago/Galerie Anton A., 
Stockholm; linings, Awards in the 
Visual Arts 9, The New Orleans 
Museum 01 Art 
• 1991 Festival de Spoleto, 
Charleston; view, Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden, Smithsonian 
Institution, Washington, D.C.; 
between taxonomy and communion, 
Fundacion Caja de Pensiones, 
Madrid 

Prêmios / Prizes 
.1984 Yale School of Art, prêmio 
Schnickel-Collingwood 
.1988 Bessie Award, categoria 
Criação, New York 
• 1990 Prêmio da Louis Comfort 
Tiffany Foundation 

Bibliografia/ Sibliography 
• APPLE, Jacki. "Ann Hamilton", in 
High Performance, Summer of 1989. 
• FRENCH, Cristopher. "The 
Re50nance of the Odd Object", in 
Shift, 2 (3), 1989. 
• PAGEL, David. "Still Life, The 
Tableaux of Ann Hamilton", in Arts 
Magazine, maio de 1990. 
• PORGES, Maria. "Ann Hamilton", in 
Shift, 2 (4), 1990. 

Ann Hamilton fala a respeito 
"da importância das informações 
que nos chegam através da pele" 
e expressa tal idéia de forma 
bastante literal em trabalhos que 
funcionam como meditações 
complexas sobre o modo como as 

informações são recebidas e 
processadas, sobre como são 
percebidas antes de se tornarem 
dados concretos. 

Com determinação obstinada, 
ela criou um ambicioso grupo de 
trabalhos temporários, 
expandindo formas de arte não 
convencionais (happenings, 
performances, trabalhos 
dirigidos), rumo a intricados 
cenários originais que evocam a 
sensação de que o mundo está 
prestes a recomeçar de modo 
menos desvairado, as coisas nos 
seus devidos lugares, os seres 
vivos prontos para a ação. 

Todos os ambientes criados 
por Ann Hamilton se iniciam com 
uma forte resposta intuitiva às 
tradições estabelecidas e 
realidades imediatas de um 

. determinado lugar e, a seguir, 
através dessa experiência, 
desenvolvem-se rumo a estruturas 
mais racionais, plenas de sistemas 
precisos e associações evocativas. 
Oriunda, em parte, de uma visita 
ao Brasil, em fevereiro de 1991, a 
instalação apresentada na Bienal 
permitiu-lhe trabalhar, com seu 
próprio vocabulário, sobre a 
espetacular miscigenação 
existente no país entre a natureza 
eohumano. 

Respaldada em sua formação 
na área têxtil, a artista alia um 
compromisso tátil obsessivo a um 
processo sistêmico que cria um 
tecido único, composto de muitas 
pequenas partes. O processo tem 
significado tanto nos 
antecedentes históricos de seus 
materiais (de onde provêm, quais 
são os precedentes de sua 
utilização?) como no ordenamento 
estrutural responsável pela 
integração total das partes de uma 
estética coletiva, baseada na 
atenção pessoal e no manuseio. O 
processo é parte fundamental da 
filosofia artística de Ann Hamilton 
e, geralmente, envolve grande 
número de colaboradores que 
cobrem paredes com milhares de 
espigas de milho, revestem o chão 
com 750 mil pennies colados com 
mel, escavam 14 mil dentes, 
dobram 47 mil camisas de 
trabalho etc. Ela acredita no valor 
do trabalho manual, que é, 
segundo sua definição, "o tipo de 
conversa e comunhão 



provenientes do trabalho 
conjunto, uma satisfação obtida 
no manuseio das coisas" . 

Com a participação de seus 
colaboradores, a artista cria 
ambientes de múltiplas camadas, 
elaborados com materiais 
fecundos, nos quais imagens 
deslocadas e admiráveis, que 
incluem organismos vivos, tomam 
vida como parte de uma analogia à 
densidade visual, auditiva e tátil 
encontradas no mundo exterior. 
Para se apreender integralmente 
esse trabalho é imprescindível 
cheirá-lo, tocá-lo, compreender 
sua origem, talvez ouví-lo e, 
ainda, vê-lo. Essas são situações 
genuinamente estratificadas que 
convocam todos os sentidos ao 
estabelecer confirmações 
grandiosas e físicas das relações 
existentes entre a natureza e a 
cultura humana. 

ChrisBruce 

Ann Hamilton talks about "the 
importance of the information that 
comes through our skín ", and she 
expresses thís quíte líterally in 
works that functíon as complex 
meditations on the way 
ínformatíon is received and 
processed, on the way ít feels 
before ít becomes hard data. Wíth 
a wíllfull sense of purpose, she 
has created an ambítíous body of 
temporary works that have 
extended nonconventional art 
forms (happenings, performance, 
process-oríented work) to 
elaborately oríginal scenarios that 
evoke a feelíng as though the 
world ís gettíng set to start up 
again at less frantíc leveI, things 
ín place, living beíngs at ready. 

All of Hamilton 's 
envíronments begin wíth a strong 
íntuitíve response to certaín 
traditions and ímmediate realities 
of a given site, and then develop 
through that experience to more 
rational structures full of precíse 
systems and evocatíve 
assocíatíons. The ínstallation at 
the Bienal comes in part from a 
vísit she made to Brazil in 
February 1991, which allowed her 
to build on her own vocabulary 
with the spectacular array of this 
country's mixing between natural 
and human spheres. 

Hamilton draws on her 

background ín weavíng as she 
combínes an obsessíve tactíle 
involvement with a systemic 
process that produces an overall 
fabríc composed of many small 
parts. Process has meaníng ín 
both the historie background of 
her materiaIs (where do they come 
from, what are the precedents of 
theír use?), and aIs o in the 
structural orderíng that accounts 
for the overall íntegratíon of parts 
ínto a collective aesthetíc based 
on personal attention and 
handling. The process is a 
fundamental part of Hamilton 's 
artístíc philosophy, and usually 
ínvolves scores of co-workers
loading walJs with thousands of 
ears of com, covering the fioor 
wíth 750,000 penníes aftixed wíth 
honey, scrubbing 14,000 teeth, 
folding 47,000 work shírts, etc. 
She believes ín the value of hand 
labor and, as she puts it, "the kind 
of con versa tion and community 
that evolves out of laboríng 
together, a satisfaction ín 
handling things". 

The artist, wíth the aid of her 
co-Iaborers, produces material 
rich, multílayered envíronments ín 
which dísplaced, stríkíng ímages, 
complete with líving organisms, 
take on life as parts of an 
elabora te paralJel to the visual, 
aural, and textural densíty one 
encounters in the outsíde world. 
To fulJy apprehend this work one 
must smelJ it, touch ít, understand 
where ít comes from, perhaps 
listen to it, as welJ as see ít. These 
are truly stratífied situations that 
call on all the senses ín setting up 
grand, physical confírmations of 
the relationships between nature 
and human culture. 

Obra apresentada/ Work in fhe 
exhibifion 
paraflellines, 1991 
Instalação: cobre, certa, fuligem, ossos, 
besouros, aço/installation: copper, wax, soot, 
bones, beatles, steel, 8x27x4,95 

ANNA CAROLINA 
Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 
1943. 
Bora in Rio de Janeiro, Brazil, in 
~943. 

Exposições Individuais / Solo 
Exhibifions 
• 1984 Museu Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro 

Exposições Coletivas / Collecfive 
Exhibifions 
• 1975, 77, 79, 80 Salão 
Paranaense 
• 1977, 83 Salão da Ferrovia, Rede 
Ferroviária Federal, Rio de Janeiro 
• 1978, 79 Salão Carioca 
(Referência Especial do Júri) 
• 1979 Trienal Latinoamericana dei 
Grabado, Buenos Aires 
• 1980 Miami Print Biennial, Miami; 
25 Gravadores Brasileiros, Chile 
• 1981, 83 International Print 
Biennial, Seoul 
.1982 Arteder, Espana 
• 1984 International Exhibition of 
Prints, Kanagawa 
• 1987 Intergrafik, Berlin 
• 1989 Grabado Brasileno 
Contemporáneo, San Juan 

A arte de Anna Carolina -
que emprega simultaneamente as 
técnicas de xilogravura e clichê -
pode parecer por demais 
despojada dos atributos que 
tornam mais atrativa uma obra de 
arte, em sua visão puramente 
formal. Anna Carolina nos 
apresenta, em compensação, uma 
arte em que a concisão e o 
essencial falam mais alto que 
qualquer outro valor formal. 
Mostrar a vida, sem véus 
enganosos. Para isso, Anna 
Carolina recorre aos Objetos 
prototípicos da vida moderna, do 
cotidiano do homem e da mulher 
contemporâneos. Se necessário, 
lança mão de imagens pretéritas, 
que adquirem então significativa 
atualidade. 

Artista agudamente 
consciente da realidade social do 
homem e, principalmente, da 
mulher no sistema atual, Anna 
Carolina serve-se de alegorias 
formais, se podemos chamá-las 
assim, que podem parecer 
sutilmente cruéis, toda vez que se 
trata de estigmatizar especiais 
situações humanas, geralmente 
relativas ao feminino. 

De implacável ironia em seu 
juízo acerca de certas 
sacrossantas e ambíguas 
"verdades" já estabelecidas, a 
artista se propõe a desmitificar 
preconceitos que ocultam as 
outras verdades , mais difíceis de 
serem admitidas. 

Os elementos significantes de 
suas gravuras são tirados do dia
a-dia e ligados a situaçÕes 
denunciadoras de verdades mais 
duras que as ilusões de certos 
preconceitos. A visão da artista 
torna-se conceitual e sociológica. 



Anna Carolina tem a coragem 
de deixar de lado inúteis ouropéis 
que às vezes podem tornar a obra 
de arte um meio dissimulador da 
verdade social. O mais 
significativo em sua obra reside 
exatamente no propósito de 
denunciar a contradição da 
sociedade, a impossibilidade de 
comunicação entre o homem e um 
sistema em que os efeitos são 
contrários às intenções. Uma arte 
consciente da realidade atual, 
anti-sentimental, que tem o 
mérito de dizer as verdades como 
elas são ... 

LÍvÍo Abramo 

The art of Anna Carolina -
who superimposes the techniques 
of woodcut and cliche - may seem 
excessively stripped ofthe 
attributes which render a work of 
art attractive, in its purely formal 
vision. As a compensation, Anna 
Carolina presents us with an art in 
which concision and essentiality 
speak louder than any other formal 
value. She shows life bared of false 
veils, and, in this pursuit, resorts to 
prototypical objects of modem life, 
ofthe day-to-day of contemporary 
man and woman. lf needed, she 
applies past images which are then 
vested with a material actuality. 

Being an artist sharply aware of 
man's - and specially woman's
social reality under the prevailing 
system, Anna Carolina uses, as it 
were, social allegories, subtle but 
cruel, whenever the purpose is to 
stigmatize special human 
situations, particularly related to 
womankind. 

With a relentless irony in her 
evaluation of certain sanctified and 
ambiguous established "truths ", 
the artist proposes to demystify 
prejudices which conceal other 
truths, more difficult to be 
accepted. 

The significant elements of her 
engravings are extracted from 
everyday life and linked to 
situations which point out truths 
more difficult to face than the 
illusions of certain prejudices. The 
vision of the artist becomes 
conceptual and sociological. 

Anna Carolina has the courage 
to put aside useless trappings which 
sometimes may render the work of 
art a means to dissimulate social 

reality. The most meaningful aspect 
of her work is to be found precisely 
in the intent of denouncing the 
contradiction of society, the 
impossibility of communication 
between man and a system in which 
the effects run contrary to the 
intents. An art fully aware of current 
reality, anti-sentimental, which has 
the merit of calling a spade a spade ... 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Utensílios do Lar-l, 1990 
Xilogravura, eliehêjwoodeut, eliehe, 110x80 em 
2. Utensílios do Lar·2, 1990 
Xilogravura, eliehêjwoodeut, eliehe, 110x80 em 
3. Utensílios do Lar·3, 1990 
Xilogravura, eliehêjwoodeut, eliehe, 110x80 em 
4. Utensílios do Lar·4, 1990 
Xilogravura, eliehêjwoodeut, eliehe, 110x80 em 
5. Utensílios do Lar·5, 1990 
Xilogravura, eliehêjwoodeut, eliehe, 110x80 em 
6. Utensílios do Lar·5, 1991 
Xilogravura, eliehêjwoodeut, eliehe, 110x80 em 
7. Utensílios do Lar· 7, 1991 
Xilogravura, eliehêjwoodeut, eliehe, 110x80 em 

ANNA MARIA 
MAIOLlNO 

Nasceu em Scaléa, Itália, em 1942. 
Nacionalidade brasileira. 
Brazilian bom in Scalea, Italy, in 
1942. 

Exposições Individuais e Prémios / 
Solo Exhibitions and Prizes 
• 1964 Galeria G., Caracas 
• 1967 Galeria Goeldi, Rio de Janeiro 
• 1973 Galeria Grupo B, Rio de 
Janeiro 
.1974 Galeria Arte Global, Sáo 
Paulo 
• 1976 Petite Galerie, Rio de Janeiro 
• 1979, 80 Feijão Com Arroz, Galeria 
Aliança Francesa, Rio de Janeiro; 
Núcleo de Arte Contemporânea da 
Universidade Federal da Paraíba; 
Centro Cultural Cândido Mendes, Rio 
de Janeiro 
• 1981 Escritório Brasileiro de 
Artes, São Paulo 
• 1982 Galeria de Arte Casa do 
Brasil,Roma 
.1983 Matias Marcier, Rio de 
Janeiro 
• 1984 Arco Arte Contemporânea, 
São Paulo 
• 1987 Galeria Paulo Klabin, Rio de 
Janeiro 
• 1989 Pequena Galeria, Centro 
Cultural Cândido Mendes, Rio de 
Janeiro (Melhor mostra, prêmio 
Mário Pedrosa, Associação 
Brasileira dos Crítícos de Arte -
ABCA-1990) 
• 1991 Museu do Ingá, Niterói; 
Fundação Rômulo Maiorana, Belém; 
Performance Galeria de Arte, 
Brasília; Galeria Instítuto Brasil
Estados Unidos, Rio de Janeiro; 
Galeria de Arte e Acervo da 
Universidade Federal de Uberlândia; 
Galeria Anna Maria Niemeyer, Rio de 
Janeiro 

Exposições Coletivas / Collective 

Exhibitions 
• 1960 XXI Salón Oficial de Arte 
Venezuelano, Caracas 
• 1963 11 Bienal da Bahia; Opinião 
1966, Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro 
• 1967 8" Bienal Internacional de 
São Paulo; Nova Objetividade 
Brasileira, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro 
• 1972 11 Bienal dei Grabado Latino
Americano, San José de Puerto Rico 
• 1973 Trienal Internacional de 
Gravuras Originais em Cores, 
Renchem;Bienal dos Jovens, Paris 
.1974 Carnival at New York, 
Museum of Modern Art, New York 
• 1977 Arte Atual de Ibero-América, 
Espanha 
• 1978 Objeto na Arte - Brasil, 
Anos 60, Fundação Armando Álvares 
Penteado, São Paulo; Contemporary 
Brazilian Works on Paper, Nobé 
Gallery, New York' 
• 1981 11 Trienal Internacional de 
Desenho, Wroclaw 
• 1982 Brazilian Super 8 
Millennium, Film Workshop, Inc., 
NewYork 
• 1983 VI Bienal Internacional de 
Arte Valparaíso; 16" Bienal 
Internacional de São Paulo 
• 1984 I Bienal de Havana 
• 1986 Sete Décadas da Presença 
Italiana na Arte Brasileira, Paço das 
Artes, Rio de Janeiro 
• 1987 IV The International Drawing 
Triennale, Wroclaw; Ao Colecionador 
- exposição comemorativa do 
lançamento do livro Entre Dois 
Séculos - A Arte Brasileira do 
Século XX na Coleção Gilberto 
Chateaubriand, Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro; Nova 
Figuração Rio/Buenos Aires, 
Instituto Cultural Brasil-Argentina, 
Rio de Janeiro 
• 1989 Rio Hoje, Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro 

De Vita Migrare 
(Memorial Poético) 
De Vita Migrare (morrer, em 

latim) de novo põe em questão a 
territorialidade. Essa paisagem 
(instalação) trata do homem e de 
sua história - o homem como 
dimensão de retorno. 

A imagem luminosa, 
astronômica da Terra, revelada no 
interior do habitáculo, leva-nos a 
uma extraterritorialidade, lá e 
aqui, na paráfrase do poeta 
Sousândrade. Produz-se uma 
ambivalência espacial: o espaço 
interior circunscrito abriga a 
imensidão exterior e cósmica. 

A emigração e a morte 
(sugerida na inscrição latina 
gravada no alto do habitáculo, que 
na tradução ao pé da letra 
significa: emigrar da vida) são 
metáforas de si mesmas. A vida 
está presente nos seus quatro 
elementos (terra, água, ar e fogo). 

O habitá cu lo existe na 



simbologia como nossa morada 
interior, morada anímica. Ao 
olhar, pode ser também um 
túmulo, um bunker, um celeiro ou 
uma casa. 

A inscrição incisa no 
habitáculo é a marca do homem, é, 
portanto, a terra. 

A água ocupa praticamente 
toda a área, define o espaço, 
impondo o caráter de paisagem. 
Seu caráter especular é o espelho 
d'água da fascinação do homem 
na descoberta inconsciente, 
através de Narciso, de sua própria 
imagem. 

O ar existe, pois a chama do 
fogo arde. 

No universo, o fogo sempre 
estará presente debaixo do "crisol 
da vida", transmutando-a, e o 
saber do fogo é uma das marcas 
fundamentais que constituem o 
homem na sua historicidade 
concreta. 

Anna Maria Maiolíno 

De Vita Migrare 
(Poetic Memorial) 
De Vita Migrare - to die, in 

Latin - once again addresses the 
issue of territoriaIs. This scene 
(insta11ation) deals with man and 
his history - man as a measure of 
returno 

The Iuminous, astronomic 
image of the Earth reveaIed in the 
inner habitacIe Ieads the beholder 
to extraterritoriality, both here 
and there, paraphrasing poet 
Sousândrade. A perpIexing 
ambivaIence is created by the 
circumscribed inner room that 
houses a boundless outer space. 

Emigration and death, as 
suggested by the Latin inscription 
on top of the habitacJe - to 
emigrate from life - are their own 
metaphors. It holds Life complete 
in its four elements, earth, water, 
air and fire. 

The habitacle symbolizes 
Man's inner dwe11ing, the dwe11ing 
of our soul. But it might also be a 
tomb, a bunker, a 10ft or a house. 

Its inscription is the mark of 
Man, of Earth. 

The a11 pervading presence of 
water defines the space, giving it 
meaning. Its mirrored surface 
reflects a fascinating voyage to 
the unconscious, Narcissus and 
his image. 

There is air in the flame that 
burns. 

Fire wi11 always exist in the 
Uni verse, the transforming fire of 
life and the fire of knowledge, the 
essential mark of Man in his 
actual history. 

Obra apresentadajWork in the 
exhibition 
De Vita Migrare, 1991 
Instalação: água, blocos de concreto celular, fogo, 
vídeo/installation: water, concrete blocks, fire, 
video, 4,95x12xl1 m 

ANTONIO BERNI 
Nasceu em Rosario, Argentina, em 
1905. 
De 1927 a 1929, estudou em Paris 
com os grandes mestres. 
Foi aluno de André Lhote e Othon 
Friesz. 
Morreu em Buenos Aires, em 1981. 
Born in Rosario, Argentina, in 1905. 
From 1927 to 1929 studied in Paris 
with the great masters. 
Was pupil of Andre Lhote and Othon 
Friesz. 
Oied in Buenos Aires in 1981 

Exposições Individuaisj 5010 
Exhibitions 
• 1956 Instituto de Relaciones 
Culturales, Bucarest, Varsovia, 
Praga, Berlin e Moscú 
• 1965 Berni 1922·1965, Instituto 
Torcuato Di Tella, Buenos Aires 
• 1967 Palacio de Bellas Artes, 
México 
• 1968 Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro 
• 1971 Casa de las Américas, La 
Habana 
• 1977 Museo de Bellas Artes, 
Caracas 
• 1984 Antonio Berni Obra Pictórica 
1922·1981, Museo Nacional de 
Bellas Artes, Buenos Aires 
• 1988 Berni. Gravados, Galeria 
Ruth Benzacar, Buenos Aires 

Exposições Coletivas e Prêmiosj 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1961 Arte Argentino 
Contemporâneo, Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro 
• 1962 XXXI Biennale di Venezia 
(Gran Premio de Grabado) 
• 1964 Mythologies Quotidiennes, 
Musée d' Art Moderne de la Ville de 
Paris; Argentine Avant Gard Art, 
Museum of Modern Art, New York 
• 1965 VI Bienal Internacional de 
Grabado, Ljubljana (Premiado) 
• 1966 Bienal Internacional de 
Grabado, Cracovia 
• 1967 Exposición Intergrâfica, 
Berlim (Premiado) 
• 1969 Arte y Cibernética, Galeria 
Bonino, Buenos AiresjMuseo de 
Bellas Artes, CaracasjMinneapolis 
Institute of Art, Minnesota 
.1974 Arte de Sistemas en América 
Latina, Centro de Arte y 
Comunicación, Buenos 
Airesjlnternational Culturel 
Centrum, Amberesjlnstitute of 
Contemporary Arts, Londres 
• 1983 EI Anti·Rinoceronte -
Periódico Martin Fierro - Las 

Primeras Vanguardias, Galeria Ruth 
Benzacar, Buenos Aires 

Aristóteles afirmou que o 
homem é, por natureza, um animal 
político. Dois mil anos depois, 
Antonio Berni (1905-81) supôs que 
toda arte e todo artista são, em 
última instância, políticos, e que, 
pelo menos, "toda arte admite 
também uma leitura política", 
como ele próprio afirmou certa 
vez. 

Pode-se discutir ou não a 
definição aristotélica. O certo, 
porém, é que a obra, multiforme e 
vasta, de Berni constitui um 
referencial inquestionável da arte 
política, o mais valioso da 
Argentina e um dos mais 
importantes da América Latina, 
onde Berni atingiu a estatura dos 
mestres. A rigor, foi ele quem deu 
início à arte política na Argentina. 

O próprio Berni afirmou: 
"Reconheço que a leitura política 
de minha obra é fundamental. Não 
se pode deixá-Ia de lado. E, se ela 
for deixada de lado, minha obra 
não poderá ser compreendida a 
fundo. Além disso, creio que uma 
leitura meramente esteticista de 
minha obra seria uma traição". 

Porém, que é esta arte 
política? Desde logo é preciso 
deixar claro que não é, como 
ocorreu no passado e ainda 
ocorre, uma forma de propaganda 
em favor de um partido. É o 
questionamento das injustiças e 
desigualdades da sociedade, 
formulado a partir de uma ótica 
solidária, humanista, universal no 
particular e no regional. 

A verdadeira arte política não 
é uma resposta a slogans 
políticos. É um slogan por si só. 
Não copia a realidade ou uma 
parte dela, questiona-a. Nas 
palavras de Berni, "se há arte, não 
há bandeira; mas, se não há arte, 
a bandeira não serve para nada, 
ou melhor, serve ao oposto do que 
se propôs servir". 

Como conseqüência, esta arte 
política é fundamentalmente 
ética, ou seja, o político de Berni 
expressa uma ética, uma ética das 
relações sociais, as quais, 
segundo ele entende, devem 
basear-se na fraternidade e na 
eqüidade. Na concepção de Berni, 
o poder não seria um aparelho de 
dominação, mas uma energia 



moral. A sociedade não se forma 
para estabelecer diferenças. 
Forma-se para consolidar 
afinidades, pois só assim haverá 
sociedade. E o trabalho dos 
dirigentes, bem como dos 
dirigidos, será o de aprofundar a 
unidade e não o de promover a 
dispersão. O artista não deve 
estar acima ou abaixo da 
sociedade. Deve estar dentro dela. 
Homem e cidadão, ele é também 
um agente social indispensável de 
mudança. 

Assim, o despotismo político, 
a ingerência externa e a 
submissão aos ditados de 
terceiros, a opressão cultural, o 
absolutismo econômico, a 
espoliação de alguns setores por 
outros, a indiferença do âmbito 
educativo e sanitário, os 
problemas de habitação e de 
alimentação nutrem a arte de 
Berni, que afirmava: "A linha de 
força de toda a minha trajetória 
tem sido a temática e é ela que 
produziu todas as mudanças 
formais e cromáticas". 

Há nas concepçôes de Berni 
um fundo krausista. Devemos a 
Karl Krause (1781-1832) a 
introdução da ética como 
fundamento de toda política. 
Aluno de Fichte e de Schelling na 
Universidade de Iena, e em 
seguida adversário filosófico de 
ambos e de Hegel, as idéias de 
Krause obtiveram reduzida 
repercussão na Alemanha, mas 
alcançaram notoriedade na 
Bélgica, na Holanda e, sobretudo, 
na Espanha, onde se tornaram 
diretrizes de um verdadeiro 
movimento, cuja influência seria 
de capital importância na 
formação do liberalismo e mesmo 
do socialismo. 

A partir de sua crença na 
unidade do Espírito e a Natureza 
na Humanidade, Krause refutava a 
teoria absolutista do Estado 
preconizada pelo hegelianismo, 
para acentuar a importância das 
associações de finalidade 
universal, como a família e a 
nação, frente às instituições 
limitadas, como a Igreja ou o 
Estado. Estas últimas realizam a 
moral e o direito, mas não são 
senão seu Instrumento. 

Filho de um alfaiate italiano e 
de uma modista de Santa Fé, Berni 

nasce em Rosário em 14 de maio 
de 1905. Aos dez anos, começa a 
desenhar, imitando um vizinho 
seu. Por causa de seu talento, é 
convidado a trabalhar em uma 
oficina de vitrais. Em seguida, faz 
cursos de desenho com dois 
pintores catalães, um dos quais, 
Eugenio Fornels, organiza e 
apresenta a primeira exposição do 
artista de apenas quinze anos, no 
Salão Mary y Cía. 

Outras exposições se sucedem 
em 1921 e 1922, com o título de 
"El Nino Antonio Berni y sus 
Cuadros", ambas no Salão 
Witcomb de Rosário. A exposição 
de 1923 é realizada no Salão 
Witcomb de Buenos Aires e 
recebe destaque por parte de José 
León Pagano, crítico de arte do 
jornal La Nación e especialista na 
matéria. Em 1924, outra exposição 
no Witcomb de Rosário. Nesse 
mesmo ano, Berni envia uma obra 
ao XV Salón Nacional de Bellas 
Artes, cujo júri lhe outorga um 
Prêmio Aquisição. Essa grata 
notícia o alcança em Madri. 

Por volta de 1929 conhece 
Louis Aragon e Hemi Lefêbvre. O 
primeiro o aproxima dos 
surrealistas; o segundo o introduz 
ao pensamento marxista. Berni 
não somente freqüenta as 
reuniões onde reina André Breton 
como também pinta à maneira 
surrealista, ainda que a maior 
influência, a mais notória, lhe 
venha talvez de Giorgio De Chirico 
e René Magritte, conforme se 
pode observar em Napoleón III e 
em La Torre Eiffel en la Pampa, 
ambos de 1930. 

1930 é um ano trágico, talvez 
por ser o princípio de uma etapa 
que vai desembocar na Segunda 
Guerra Mundial. Berni, então 
casado e pai de uma menina, 
retorna à Argentina. 

Este retorno não obedece 
simplesmente ao término de uma 
bolsa de estudos. "Eu era daqui, 
não era de lá. Era jovem e poderia 
ter ficado na Europa muito 
tempo", comentava ele. "Mas 
estou de regresso e integro-me 
neste mundo, com o qual me 
identifico e do qual sou originário, 
sem ter tido tempo de desarraigar
me, [pois] o períodO que passei na 
Europa não foi tão longo a ponto 
de me fazer esquecer minhas 

vivências originais, as da 
realidade do meu país e meu 
tempo." 

Essa reintegração, essa 
reidentificação vão determinar a 
obra de Berni, pois, ao escolher as 
vicissitudes argentinas e latino
americanas em detrimento das 
européias, Berni escolhia também 
o que diria com sua arte, e não um 
simples domicílio, por mais que 
aqui fosse seu lugar de origem. 

Berni nos mostra um tempo de 
convulsão e um homem alienado. 
E o faz mediante procedimentos 
afins à linguagem surrealista. 
Neste sentido, já mencionamos De 
Chirico - na verdade, um pré
surrealista que, no entanto, foi 
associado ao movimento por 
Breton em 1924-29, quando já 
havia abandonado a pintura 
metafísica e se voltava ao 
classicismo - e Magritte - a 
quem Berni conhecera durante 
sua estada em Paris. Em suas 
obras, como na dos dois pintores, 
as arquiteturas e os objetos 
dominam os seres humanos, 
anulando-os ou desintegrando-os 
em um universo desolado e 
monstruoso. 

A Argentina de então, essa 
Argentina de desocupados e 
deserdados, de perseguiçôes e 
torturas, é "uma tremenda 
realidade que rasga os olhos", e 
"o artista é obrigado a viver de 
olhos abertos". O mundo de 
opressão e decadência que 
mostravam as telas de sua etapa 
surrealista estava ao alcance da 
mão, em sua versão argentina e 
latino-americana. O insólito, o 
estranho não eram mais 
elaborações psicossensoriais. 
Eram verdades nuas. 

Berni não é o único que pensa 
desta forma. Com outros artistas 
funda, em 1933, o Nuevo 
Realismo. Mais que um 
movimento, o Nuevo Realismo é 
uma concepção doutrinária. 
Chamam-no "novo" para 
diferenciá-lo do caduco verismo 
italiano dos fins do século XIX; do 
naturalismo pós-impressionistas, 
que era moda entre certos 
pintores argentinos; e do realismo 
socialista soviético, "desgraçada 
compaginação do pior 
academicismo formal com um 
chato significado", segundo Berni. 



Se o Nuevo Realismo admite 
algum antecedente, ele pode ser 
encontrado entre os muralistas 
mexicanos (Orozco, Rivera, 
Siqueiros), porém mais por 
questões temáticas do que por 
motivos técnicos, 

Berni não constrói alegorias 
porque esquiva-se da ficção e 
mesmo do toque literário de sua 
etapa surrealista, No entanto, seu 
exame da realidade é tão pessoal, 
tão alheio às convenções que 

.costuma roçar os contornos da 
alegoria, mas de uma alegoria 
terrena, 

Numa tarde de 1958, Berni 
rabisca rostos infantis nos subúrbios 
de Buenos Aires, A visão de um 
terreno estéril o golpeia como uma 
revelação: as crianças, o espaço 
desolado, os montes de lixo e o 
crepúsculo se fundem em uma só 
entidade, dilacerante e viva, à 
espera de um taumaturgo, 
Subitamente uma lata rola até seus 
pés, reluzente como uma estrela, 
Sob o sol poente do inverno, essa 
lata vazia se apresenta não só como 
uma síntese da amarga realidade 
que o rodeia, mas como a própria 
realidade feita matéria e, é lógico, 
matéria de sua arte, "Por que ir até o 
ateliet! Para expressar o que 
acabara de encontrar e de 
compreender, bastavam-me os 
materiais que tinha ali a meu 
alcance: latas, botões, estopa, 
pregos, espelhos quebrados, 
madeiras, restos de máquinas, cabos 
de vassoura, parafusos" , lembrava 
ele, 

A técnica da colagem, que o 
artista havia empregado em fins 
dos anos 20 e começo dos 30 em 
suas telas surrealistas (aos que se 
interessam, Berni foi o primeiro 
criador argentino a utilizá-la), se 
converte no deus ex machina 
desta etapa, a qual marca uma 
mudança profunda na obra de 
Berni, não no plano de seus 
interesses sociais e sim na 
formulação desses, que se 
aproxima do Neo-Expressionismo, 
Além disso, Berni transforma a 
colagem - à maneira de Matisse 
- em algo mais do que um 
recurso, em uma linguagem 
formidáveL Com essa linguagem, 
Berni ganha o grande prêmio de 
gravuras na Bienal de Veneza, 

Jorge Glusberg 

Aristoteles said that man was 
by nature a political animal. Two 
thousand years later Antonio 
Berni (1905-81) held that a11 art 
and artists are ultimately political. 
"A political reading of a work of 
art is always possible", Berni said, 

Aristoteles' definition may be 
debatable, But it remains 
unquestionable that Berni's vast, 
multiform work isthe finest 
example of political art in 
Argentina and in Latin America as 
a whole, In fact, it was Berni who 
initiated poli ti cal art in Argentina, 

Berni once said: "I believe 
tha t a political reading of m y 
works is absolutely essential. 
Without a poli ti cal reading they 
wi11 not be fu11y understood, In 
fact, I think that a mere esthetical 
reading of my works would be an 
act ofperfidy", 

But what is this political art? 
It is not a form of campaigning for 
a political party, as many people 
might think. Poli ti cal art is a 
questioning of social injustices 
and inequalities from a 
humanistic, universal point of 
view which takes particularities 
and regionalism into 
consideration, 

Therefore, true political art is 
not a response to a poli ti cal 
slogan, It is itself a slogan, 
Political art does not copy reality 
or any part of it. It questions 
reality, In Berni's words, "ifthere 
is art, there lS no banner; but if 
there is no art, the banner is 
useless, or rather, it serves 
precisely the opposite of what it 
was meant to serve", 

Consequently, this kind of 
political art is basica11y ethical. 
Berni's concept of politics was 
fi11ed with ethics regarding social 
relationships, which - Berni 
thought - should be based on 
equality and fraternity, In Berni's 
opinion polítical power should not 
be a mean of domination; it 
should be a kind of moral energy, 
He believed that society should 
not establish differences; it 
should consolidate affinities 
instead, Because if there is no 
consolidation of affínities, then 
there is no society, The efforts of 
the leaders of a society - as we11 
as those of the people in general 
- should be concentrated on the 

promotion of unity, And artists 
must not stand above or below 
society; they must act inside it. 
Artists are men and citizens and, 
therefore, they are indispensable 
agents of social change, 

Thus, political despotism, 
outside interference, submission 
to the dictates of others, cultural 
oppression, economic oppression, 
dispossession of some groups, 
educational and sanitary 
indifference, housing and food 
problems were elements that 
fostered Berni's art, Berni said: 
uThe themes have been the strong 
point of a11 my work; a11 formal 
and chromatic changes in my 
work derive from the themes", 

Berni's concept ofpolitics was 
influenced by Krause's ideas, Karl 
Krause (1781-1832) believed that 
politics should be based on ethics, 
Krause went to co11ege in Jena 
and was a student of Fichte and 
Sche11ing, Later Krause would 
oppose himself to the 
philosophical ideas of Fichte, 
Sche11ing and Hegel. Although he 
was not famous in Germany, 
Krause acquired notoriety in 
Belgium, Ho11and and Spain, His 
ideas influenced the formation of 
the Liberal and Socialist 
movements in Spain, 

Based on his belief of the 
unity of the Spirit and Nature in 
mankind Krause refused the 
Hegel's theory of an absolute 
State and stressed the importance 
of a11 associations aiming at 
universal purposes (family, , 
nation) in comparison with limited 
institutions such as the Church 
and the State, Limited institutions 
enforce ethics and law, but they 
are just mere instruments, 

Berni was born in Rosario, 
Argentina, onMay 14,1905, His 
father was an Italian tailor and his 
mother was a dressmaker from 
Santa Fé, Berni started drawing at 
the age of 10 just to imitate one of 
his neighbours, He then started 
working at a satined-glass factory 
and took courses with two 
Catalan painters, One of them was 
Eugenio Fornels, who organized 
Berni's first exhibition at Salón 
Mary y Cia, Berni was fifteen 
years old then, 

In 1921 and 1922, Berni 
showed his works at Salón 



Witcomb in Rosario. The title of 
both exhibitions was "El Nino 
Antonio Berni y sus Cuadros ". 
The 1923 exhibition took place at 
Salón Witcomb in Buenos Aires 
and had a favorable review by 
José León Pagano, art reviewer of 
La Nación and an expert in the 
subject. In 1924, Berni's 
exhibition goes back to Salón 
Witcomb in Rosario. In that same 
year, Berni sent one of his works 
to the XV Salón Nacional de Bellas 
Artes and was awarded an 
Acquisition Prize. At that time he 
was already in Madrid. 

By 1929, Berni was introduced 
to Louis Aragon and Henri 
Lefébvre. Aragon would introduce 
him to surrealist painters; 
Lefébvre would introduce him to 
Marxism. Berni attended 
meetings in which André Breton 
pontificated and started painting 
in a surrealistic way. Perhaps the 
most important surrealist 
influence on his works carne from 
Giorgio De Chirico and René 
Magritte as shown byNapoleón III 
and La Torre Eiffel en la Pampa 
(both dated 1930). 

1930 was a tragic year. 
Perhaps beca use it marked the 
beginning of a period which 
would end up in the Second World 
War. Berni, married and with a 
daughter, decided to go back to 
Argentina, at the end of his 
scholarship programo "I was born 
here, I was not born there. I could 
have stayed in Europe if I had 
wanted to. But I decided to return 
to Argentina. And here Iam. Back 
to the place I belong. Back to the 
place I identify with. The time I 
spent Europe was not long 
enough to make me forget life 
here, my country and my time. " 

This reidentification would 
determine Berni's work. By 
choosing to live in Argentina, 
Berni chose more than just a place 
to live. He chose what he was 
going to say with his art. 

Berni's works te11 us about 
alienated men and hard times 
using methods that are close to 
surrealismo We havealready 
mentioned the influence of Chirico 
(in fact, a pre-surrealist 
associated to surrealism by Breton 
from 1924 to 1929 when he had 
abandoned his metaphysical 

painting and was moving on to 
c1assicism) and Magritte, whom 
Berni met in Paris. In their works, 
as we11 as in Berni's, architecture 
and objects dominate human 
beings and disintegrate them in a 
desolate, monstrous universe. 

Argentina at that time was a 
country of dispossessed people, of 
persecution and torture. "It is a 
tremendous situation that hurts 
the eyes" and "an artist must live 
with his eyes wide open ". The 
world of oppression and 
decadence that we can see in his 
works was c10se at hand in its 
Latin American version. It was 
real. It was not a psychosensorial 
e11aboration. 

In 1933 Berni and some other 
artists who shared his views 
initiated a movement ca11ed 
"Nuevo Realismo" . In fact, it was 
than just a movement. It was 
doctrinal conception. They ca11ed 
it "nuevo" in order to distinguish 
it from the old Italian movement of 
late 19th century, from Post
Impressionist naturalism - which 
still had some fo11owers in 
Argentina at the time - and from 
Soviet Socialist realism, "an ugly 
combination of the worst kind of 
formal academicism with a 
wretched significance ", as Berni 
put it. Mexican mural painters 
(Orozco, Rivera, Siqueiros) could 
be considered the precursors of 
Nuevo Realismo, but more 
because of themes and not 
beca use of technical reasons. 

Berni does not create 
a11egories. He eludes fiction and 
the literary traces of his 
surrealistic period. However, his 
way of capturing reality is so 
personal, so far from a11 
conventions that it verges on 
a11egory - but a worldlyallegory. 

In 1958 Berni was sketching 
children's faces in the suburbs of 
Buenos Aires. The view of a 
vacant lot strikes him as 
revelation. The children, the 
empty space, the local garbage 
dump and the sunset a11 mixed in 
one single entity waiting for a 
miracle-worker. Suddenly, a can 
ro11ed over to his feet shining like 
a star. For him, in thelate
afternoon sun, that can was like a 
synthesis of the bitter that 
surrounded him. It was the 

materialization of reality. It was 
material for his works. "Why 
should go back to my studio? The 
material I had in that vacant lot 
was enough to express what I had 
found and understood: cans, 
buttons, sackc1oth, nails, broken 
mirrors, wood, parts of machines, 
brooms, screws ... ", he reca11ed. 

Co11age, a technique which 
Berni had used in his surrealistic 
works in the late 1920's and 
beginning ofthe 1930's (Berni 
was the first artist to use co11age 
in Argentina), became a deus ex 
machina in that phase and a 
watershed. Berni was sti11 
interested in social themes but 
expressed them in a way that was 
c10se to Neo-Expressionism. Berni 
-like Matisse - turned collage 
into something that was more 
than just a technique. He turned 
collage into a marve110us artistic 
language. Berni won first prize at 
the Biennial exhibition in Venice 
with a collage. 

Obras Apresentadas/Works in the 
exhibition 
1. Manifestación, 1934 
Têmpera sobre juta/tempera on jute, 
180x250 cm 
2. Desocupados, 1934 
Têmpera sobre juta/tempera on jute, 
218x250 cm 
3. Domingo en la Chacra, 1945-71 
Óleo sobre juta/oi I on jute, 210x400 cm 
4. Orquestra Típica. 
Óleo sobre tela/oi I on canvas, 1948-1975, 
198x290 cm 
5. Los Algodoneros, 1956 
Têmpera sobre papel colado sobre tela/tempera 
on paper glued on canvas, 198x297 cm 
6. EI Carnaval de Juanito Laguna, 1960 
Óleo colagem sobre tela/oil collage on canvas, 
160x200 cm 
7. fi Mundo Prometido a Juanito Laguna, 1962 
Colagem sobre cartão corrugado/collage on 
corrugated cardboard, 300x400 cm 

ANTÔNIO POTEIRO 
Nasceu em Santa Cristina de Pousa, 
Portugal, em 1925. 
Bom in Santa Cristina de Pousa, 
Portugal, in 1925. 

Exposições Individuais ISolo 
Exhibitions 
• 1976 Galeria da Fundação de Arte 
de Ouro Preto 
• 1978 Museu de Arte e de Cultura 
Popular da Universidade Federal do 
Mato Grosso, Cuiabã; Serviço Social 
do Comércio, Rio de Janeiro 
• 1979, 81, 83, 88 Galeria Bonino, 
Rio de Janeiro 
• 1980 Casagrande Galeria de Arte, 
Goiânia 
• 1981 Galeria Salamandra, Porto 
Alegre 
• 1982 Oscar Seraphico Galeria de 
Arte, Brasília . 
• 1983 Bolsa de Arte de Porto 
Alegre 



• 1984 Galeria São Paulo, São Paulo 
• 1985 Fundação Guayasamin -
Itinerante, Quito, Cuencas e 
Guayaquil 
• 1986 Brazilian·American Cultural 
Institute, Washington 
• 1987 Galeria da Embaixada de 
Portugal no Brasil, Brasília; 
Performance 
Galeria de Arte, Brasília; Versailles 
Galeria de Arte, Rio de Janeiro 

Exposições Coletivas / Collective 
Exhibitions 
.1974 I Biennale Internazionale 
Na'f,Como 
• 1978 Brazilian Na'f Painters, 
Na've Art Gallery, San Francisco; I 
Bienal Latino-Americana de Arte, São 
Paulo 
• 1980 IV Biennale Internazionale 
Na'f, Ente, Fiera e Lombardia 
• 1981 16" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1986 I Salão Internacional de 
Pintura Na'f, Galeria de Arte do 
Casino Estoril, Lisboa; Maison des 
Cultures du Monde, Paris 
• 1987 Brésil, Art Populaire 
Contemporain, Grand Palais, Paris 
• 1988 Exposição de Pintura 
Primitiva Brasileira, The Ginza Art 
Space, Tóquio e Fukuoka 
• 1989 111 Bienal de La Habana 

Prêmios / Pl'izes 
.1974 Prêmio Aquisição, I 
Concurso Nacional de Artes 
Plãsticas, Caixa Econômica do 
Estado de Goiás 
• 1975 Troféu Tioko, União 
Brasileira de Escritores 
• 1976 Prêmio Aquisição, I Salão 
Empresarial de Artes Plãsticas do 
Estado de Goiás 
• 1977 Prêmio Funarte, IV Concurso 
Nacional de Artes Plásticas da Caixa 
Econômica do Estado de Goiás 
• 1982 Grande Prêmio Prefeitura de 
Belo Horizonte, XIV Salão Nacional 
de Arte do Museu de Arte Pampulha, 
Belo Horizonte 
• 1985 Prêmio Associação Paulista 
de Críticos de Arte, APCA·1984, 
categoria Escultura 
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no Brasil, Ed. Banco Sudameris 
Brasil S.A., 1980. 
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no Centro-Oeste, Ed. Museu de Arte 
e de Cultura Popular, Universidade 
Federal de Mato Grosso, 1979. 
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As Artes dos Potes 
Antônio Batista de Souza, 

filho do Américo - mestre poteiro 
-, não gostava de fazer potes. E 
foi fazer artes. Não que não 
gostasse da argila, mas cansava· 
lhe a mesmice do ofício. Todo o 
dia fazendo o dia inteiro potes 
iguais. Antônio, aos 16 anos, fugiu 
da casa do pai para fazer o mundo. 
Sonhava em ser cantor ou aviador 

no Rio de Janeiro, mas foi parar 
em Goiás como padeiro, guarda
noturno e tudo o mais um pouco, 
até poteiro. Por mais que 
sonhasse, jamais se separou do 
destino de fazer potes. Bendito 
ofício. Garantia o pão nos 
momentos de aperto. Fazia seus 
potinhos e potôes sem amor. 

Trabalhava apenas por força 
da profissão. Certo dia, bateu-lhe 
na cabeça de enfeitar seus potes 
para dar-lhes feição própria, fugir 
do tédio da produção sempre 
igual. Não lhe custou buscar na 
infância, nos sonhos, nos 
personagens, nos causos de Goiás 
a inspiração para dar-lhes vida. 
Um dia, uma fada madrinha, na 
pessoa de Regina Lacerda, 
folclorista, conhecedora de artes, 
descobriu Antônio numa feira de 
Goiânia. Daí para o mundo, foi 
uma questão de tempo. 

Naquele mesmo ano de 1960, 
acabou o poteiro Antônio e nasceu 
o Antônio Poteiro. À roda do oleiro 
juntou a arte do poteiro, com a 
sensibilidade do poeta da argila. 
Mais tarde, em 1972, o amigo 
Siron Franco ensinou -lhe a arte 
das tintas e dos pincéis. 
Descobriu o colorido do mundo. 
Mas isso já é outra história. 

Poteiro não gosta de teoria 
sobre seu trabalho. "Eu não sei 
quem sou, só sei que pego o barro 
e faço", resume. Meio ranzinza, 
completa: "Não sei por que o povo 
complica demais as coisas". É isso 
que ele é: um contador de 
histórias. Desenha, com capricho, 
os segredos, angústias, 
esperanças, preconceitos e a 
generosidade da gente do interior. 
Às vezes, Poteiro vira joão-de
barro, o pássaro que constrói seu 
ninho com a solidez da arquitetura 
do instinto, da criatividade. 

Conhecer Poteiro é fácil. Basta 
viver no seu mundo, o real e o 
fantasioso, refletido nas dezesseis 
esculturas que trouxe à Bienal de 
São Paulo, especialmente a 
predileta, que batizou de Deixa o 
Brasil no Terceiro Mundo. Poteiro 
traz, na base do seu trabalho, 
aquela sua vida de homem do 
interior, singela e segura, em que 
as pessoas faziam farinha, lavavam 
sua roupa, aravam sua terra e as 
crianças brincavam em quintais. É 
essa sua vivência e ideal. 

A escultura cresce, as figuras 
se amontoam em espaços cada vez 
menores, espremem-se em torno 
de aparelhos de televisão, 
empilham-se até aos pisos dos 
telhados, é o protesto tímido do 
homem do interior contra as 
pessoas que desaprenderam de 
conversar: "Ficaram mudas diante 
da tevê", reclama. 

Pensando neste seu planeta 
em extinção, Poteiro esculpiu o 
Dragão Devorador: o monstro que 
acaba com a humanidade. Esse 
conflito em seu mundo e aquele 
que o ameaça retratam-se em seu 
trabalho. A obra reflete o eterno 
maniqueísmo, ou, como ele 
prefere dizer: "O diabo contra 
Deus". Foi pensando nisso que 
moldou O Bem e o Mal. E mesmo o 
pote Rainha do Mundo, apesar da 
homenagem que presta ao poder 
criador da mulher, sentencia que 
da sua estirpe virão os bons e 
maus filhos, por todos os séculos. 
"Não consigo entender como do 
mesmo ventre pode nascer um 
santo ou um demônio", inquieta
se. 

Tanto quanto sua 
preocupação com mudanças de 
costumes, Poteiro atormenta-se 
com as agressões do homem às 
matas e bichos. Nas dezesseis 
obras escolhidas para esta 
exposição, seis delas refletem em 
linguagem poética, sem o 
modismo da ecologia, seus 
cuidados com a preservação do 
meio ambiente. Estão aqui 
Tartaruga Rainha, Deusa Siva, 
Tronco dos Animais, Tronco 
Vegetal, A Vida de São Francisco 
e Festa Folclórica. Cada uma 
dessas esculturas compõe um 
painel das coisas da natureza, 
vistas, vividas e sentidas por 
Poteiro. É um inventário 
ecológico, escrito em argila por 
um homem. Velho Sábio. De 
longas barbas brancas como Noé 
-o da Arca. 

Etevaldo Dias 

The Art of Pottery 
In his youth, Antônio Batista de 

Souza, son of Americo - "Master 
Potter", disliked making pots. So, he 
turned to Art. Not that he was 
averse to the feel of clay beneath 
his hands. He was bored by 
repetition, by the daily parade of 



identical pots. At 16 he fled home to 
conquer the world. He dreamed of 
being a singer, a flier in Rio de 
Janeiro, but arriving in Goiás he 
started to work, doing odd jobs here 
and there, in a bakery, as a 
watchman, even as a pot maker. His 
dreams soared but the c1ay held 
him fast. A godsent craft that 
earned him his daily bread when 
cash was short - his pots, big and 
small, were the children of need, 
not love. 

It was his craft. One day, when 
he could no longer bear the 
sameness of pots as alike as peas 
on a pod, he drew a few whorls on a 
pot, making it subtly different, 
prettier. He was soon delving into 
his dreams, into the memories of 
childhood, of the people he knew 
and sa w, of the yarns he had heard 
in Goiás, in a quest for inspiration, 
for life, working for love. One day, a 
fairy godmother in the person of 
Regina Lacerda, a folklore scholar 
and connoisseuse of art, discovered 
Antônio in a Goiânia fair stall. 

The year was 1960. Antônio the 
pot-maker died and Antônio Poteiro 
(Antônio the Potter) was bom 
Sitting by his turntable, no longer 
bored, he poured out his heart and 
soul onto the poetry of clay. Later, 
in 1972, he learned the craft of 
paints and brushes from his friend 
Siron Franco who opened for him 
the world of color. But ... this is 
another tale. 

Antônio Poteiro dislikes 
theories about his work, "I don 't 
know who I amo I only know that I 
get hold of the ela y and do". 
Grouchily he adds, "I think that 
people just complica te simple 
things". He is a storyteller who 
meticulously depicts the secret 
sorrows, hope, prejudices and 
goodness of country people. 
Antônio Poteiro is often like the 
oven-bird, shaping c1ay as instinct 
commands and creativity desires. 

Antônio Poteiro is an easy man 
to know. Just step in to his world, 
where fact and fancy merged into 
the sixteen works he brought to the 
São Paulo Biennial- home away 
from home, that he named Deixe o 
Brasil no Terceiro Mundo. The 
works of Poteiro are tirmly rooted in 
the backwoods, where life is simple 
and safe, where people grind their 
own meal, wash their own clothes 

and till their own soil, where 
children are free to roam. That's his 
life, his ideal. 

His works are growing ever 
larger, the figures crowding into 
ever smaller corners, tight1y packed 
around TV sets, piled up from floor 
to roof, the protest of a shy 
countryman against those who 
forgot the art of conversation, 
"People just sit dumbly in front of 
the screen!" he complains. 

Concerned with our 
endangered Earth, Poteiro tired the 
Dragão Devorador, a monster 
capable of swallowing Mankind 
whole. The conflict between his 
world and the threatening outside 
Worlds reflects an eternal duality 
or, as he puts it, O diabo contra 
Deus. Such thoughts led to O Bem e 
o Mal and even the pot Rainha do 
Mundo expresses his disquiet, 
despite being a celebration of 
Woman, "It is hard to figure how 
the same womb can give birth to a 
saint or to a demon". 

As deep as is his concern with 
changing mores, Antonio is even 
more concerned about Man 's 
despoiling of forests and of the 
animal world. Without bowing to 
trendy environmentalism, six of the 
sixteen works selected for this 
Exhibit poetically comprove his 
anxiety - Tartaruga Rainha; 
Deusa Siva; Tronco dos Animais; 
Tronco Vegetal; A Vida de São 
Francisco; Festa Folclórica. -
each one revealing a facet of Nature 
seen through the experience and 
senses of Poteiro, an environmental 
inventory in clay, moulded by Man. 
Byan old and wise Man. With a 
long white beard like Noah 's - he 
oftheArk. 

Obras ApresentadasjWorks in fhe 
Exhibifion 
1. Dragão Devorador, 1990 
Cerâmieajpottery, 168 em Ih) 
2. Tartaruga Rainha, 1990 
Cerâmieajpottery, 150 em Ih) 
3. Pote: A Rainha do Mundo, 1990 
Cerâmieajpottery, 343 em Ih) 
4. Deixa o Brasil no Terceiro Mundo, 1990 
Cerâmieajpottery, 210 em Ih) 
5. A vida de São Francisco, 1990 
Cerâmieajpottery, 200 em Ih) 
6. Deusa Siva, 1990 
Cerâmieajpottery, 120 em Ih) 
7. O Bem e o Mal, 1990 
Cerâmieajpottery, 120 em Ih) 
8. Tronco dos Animais, 1990 
Cerâmieajpottery, 130 em Ih) 
9. Tronco Vegetal, 1990 
Cerâmieajpottery, 130 em Ih) 
10. Festa Folclórica, 1990 
Cerâmieajpottery, 220 em Ih) 

11. O Rei Congo, 1990 
Cerâmieajpottery, 76 em Ih) 
12. Maria Balaio, 1990 
Cerâmieajpottery, 90 em Ih) 
13. Nossa Senhora da Floresta, 1990 
Cerâmieajpottery, 81 em Ih) 
14. As Três Idéias, 1990 
Cerâmieajpottery, 170 em Ih) 
15. Vida de Cristo, 1990 
Cerâmieajpottery, 70 em Ih) 
16. Ciranda dos Anjos, 1990 
Cerâmieajpottery, 90 em Ih) 

ATSUSHI AOKI 
Nasceu em Yokohama, Japão, em 
1958. 
Estudou na Universidade Tama Art, 
Tõquio. 
Born in Yokohama, lapan, in 1958. 
Sfudied af fhe Tama Art Vniversify, 
Tokyo. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibifions 
• 1984, 85, 87 Gallery K, Tokyo 
• 1986 Gallery Center Point, Tokyo 
.1988,89 Lunami Gallery, Tokyo 
• 1990 Gallery + 1, Tokyo 

Exposições Coletivas j Collecfive 
Exhibifions 
• 1987 Japan Impact Art Festival, 
Korea Art Museum; 2 Person Show, 
Setagaya Museum of Art, Tokyo; 
XXIII Kanagawa Prefecfural Hall 
Gallery, Yokohama 
• 1988 11 Kanagawa Art Annual, 
Kanagawa Prefecfural Hall Gallery, 
Yokohama 
• 1990 Acrylat Exhibition, Meguro 
Museum of Art; Pusan Biennale, 
Pusan Culture Hall 

Atsushi Aoki foi meu aluno na 
Wako University. Depois que se 
formou, vi sua primeira exposição 
individual numa galeria de TóquiO 
e lembrei-me das obras do artista 
francês Claude Viallat, mas, após 
uma observação mais atenta, 
compreendi imediatamente que 
sua inclinação era muito diversa 
da de Viallat. 

Tiras de madeira compensada 
recobriam a parede e se 
sobrepunham como trepadeiras. 
Aoki pintou-as de púrpura e 
depois acrescentou uns toques de 
verde-claro e azul-escuro. Esses 
toques lembravam brotos de 
plantas, um clarão, um jorro de 
luz; no entanto, não havia a 
intenção de fazê-los totalmente 
simbólicos nem de apresentá-los 
como arabescos decorativos. Nas 
obras de Aoki, se vemos esses 
toques como "figuras", a 
superfície das tiras de 
compensado se tornam "fundos"; 
se vemos as próprias tiras como 
"figuras", então a parede pode ser 
o "fundo". As obras de Aoki não 



são autocontidas como quadros, 
mas estendem-se infinitamente 
contra as paredes, visando 
integrar toda a superfície da 
parede. 

Além disso, fiquei surpreso ao 
reconhecer seu novo 
desenvolvimento num período de 
poucos anos. Suas tiras de 
madeira compensada com toques 
vermelhos, cobalto ou cinza sobre 
fundo púrpura, azul-escuro ou 
preto tornaram-se objetos 
tridimensionais, independentes 
das paredes, rastejando pelo chão, 
subindo pelo teto, estendendo-se 
de uma parede a outra. Essas tiras 
integram todo o espaço das salas 
da galeria, formando um 
movimento dinâmico de linhas, 
como o crescimento das plantas e 
animando, ao mesmo tempo, 
formas vazias como as molduras. 

Acredito na originalidade das 
obras de Aoki e espero um maior 
desenvolvimento de suas 
possibilidades. 

Ichiro Hariu 

Longos e estreitos pedaços de 
pano pintados com acrílico foram 
colocados nas paredes, no chão e 
no teto. Essa instalação não é para 
decorar a sala, mas para criar um 
espaço original. 

Essas tiras formam uma figura 
contra as paredes, mas se você 
olhar para a figura pintada no 
pano, então este é o fundo. 

Você não pode ver a obra toda 
de uma só vez. Ao entrar na sala 
você é rodeado pela obra. Quando 
vê um lado, não pode ver o lado 
oposto. Só pode imaginar a figura 
inteira da obra. Ela também lhe 
lembra a relação entre o mundo e 
um indivíduo. 

Atsushi Aoki 

Atsuchi Aoki was a student of 
my seminar in Wako University. 
After his graduation from the 
university, when I saw his first solo 
exhibition at a gallery in Tokyo, I 
was reminded of French artist 
Claude Viallat's works, but I 
understood immediately through 
more exact observation that his 
inclination was very different from 
Viallat's. 

Strips of plywood spread over 
the wall and overlap each other like 
creepin vines. After painting purple 

on these strips, Aoki adds a few 
touches of pale green or dark blue 
on the purple ground. These traces 
of touches bring to mind buds of 
plants, a flash of lighting or a 
stream of light; however, theyare 
neither intended to be completely 
symbolic, nor to be decora tive 
arabesques. In Aoki's works, if we 
regard these traces of touches as 
"figures", then the surfaces ofthe 
strips of plywood become to 
"backgrounds ", or if we regard the 
strips themselves as "figures", then 
the wa1l could be "backgrounds". 
Aoki's works are not self-contained 
as pictures, but extend infinitely 
against the walls, intending to 
integrate the whole surface of wall. 

Furthermore, I was surprised to 
recognize his new developement 
within a few years. His strips of 
plywood with red, cobalt or gray 
touches on purple, dark blue or 
black ground became to three 
dimensional objects independent 
from walls, creeping of floors, 
climbing on ceilings and stretching 
from one wall to the other wall. 
These strips integrate the whole 
space of the gallery rooms, forming 
dynamic movement of lines like the 
growing of plants, and animating 
empty shapes as the frames at the 
sametime. 

I believe the uniqueness of 
Aoki's works, and expect more 
development of his possibility. 

Ichiro Hariu 

Long and narrow pieces of cloth 
painted in acrylic colors were put 
on the walls, the floor and the 
ceiling. This installation is not for 
decorating the room but for 
creating the quite original space. 

These pieces of cloth form the 
figure against the walls, but when 
you stare at the figure painted on 
the c1oth, the cloth itself is to be a 
background. 

You can 't see the whole work at 
a time. Step into the room and you 
are surrounded with the work. 
When you see one side, you can't 
see the opposite side. When you 
see the ceiling, you can 't see the 
floor. You can only imagine the 
whole figure of the work in your 
mind. It also reminds you the 
relation between the world and an 
individual. 

Atsushi Aoki 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
ResonancejFracturejConsonance, 1990 
Instalação: prancha de plástico, compensado, 
acrilico, tecido de algodão/instalation: plastic, 
board, plywood, acrylic, cotton cloth, 
3,10x4,55x3,50m 

AIBY BROWN 
Nasceu em Oxnard, Estados Unidos, 
em 1956. 
Graduou-se em Escultura pelo Vale 
College. É mestre em Arquitetura 
pela Universidade de Tóquio. É 
doutorando na mesma universidade. 
Born in Oxnard, United States, in 
1956. 
B.F.A. (Sculpture) from Yale College. 
M.E. (Arquitecture) from the 
University of Tokyo. Currently PhD 
candidate at the University of Tokyo. 

Principais Trabalhos/Main Works 
• 1987 My Beautiful Chashitsu; The 
Life in the Modern Scholar, Suntory 
Art Box Gallery, Tokyo; Rikyu Sings 
the Blues, Club Bohemia, Tokyo 
• 1988 Network of Relations, 
Sagacho Exhibit Space, Tokyo 
• 1989 The Age of Reason, Isetan 
Shinjuku, Tokyo; Comfort in the 
Metropolis, Takashimaya 
Nihombashi, Tokyo; Tokyo 
Transmissions, Seibu Vurakucho, 
Tokyo 
• 1990 A Pictorial Message from the 
Citizens of Tokyo, World Trade 
Center, New Vork/State Bank of 
New South Wales, Sydney 
• 1991 Cross-Culture, Spiral Garden, 
Tokyo 

Este trabalho é intitulado 
Dead Men Read no Books 

Vida e morte, conhecimento e 
ignorância, uma consciência rara 
do tempo e da história, e uma 
amnésia mais do que usual: como 
dar forma a estes elementos por 
intermédio de uma obra artística? 
Este trabalho representa uma 
séria tentativa. 

Trata-se, talvez, de um hino, 
um canto fúnebre ou um lamento. 

Dead Men Read no Books 
contém três elementos 
fundamentais: 

os livros (e sua estante); 
os homens (e sua mesa de 

exibição); 
o mecanismo (que interliga e 

ativa o conjunto). 
Tais elementos possuem suas 

bases individuais. 
Os livros são enciclopédias 

planejadas sob medida para as 
estantes. Eles formam um ciclo de 
conhecimento. 

Os homens são representados 
por caveiras humanas encerradas 
em esferas de cera. Dessa forma, 
elas são preservadas,. sendo 
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providas de uma carne 
substitutiva. 

A engrenagem obedece á 
concepção de mecanismo 
pertinente ao homem ocidental do 
século XVIII; impulsionado pela 
vontade divina e apaziguado pela 
oração. 

AzbyBrown 

This piece is entitled Dead Men 
Read no Books. 

Life and death, knowledge and 
ignorance, arare awareness of time 
and history, and an all toa common 
amnesia: How can one give shape 
to these through an artwork? This 
piece represents a serious attempt. 

It is, perhaps, a hymn, a dirge, a 
lamentation. 

Dead Men Read no Books has 
three major elements: 

The books (and their cabinet); 
The men (and their display 

table); 
The mechanism (which 

connects and activates them all). 
These elements have their 

individual bases. 
The books are encyclopedias 

designed to fit the cabinets. They 
form a cycle of knowledge. 

The men are represented by 
human skulls encased within wax 
spheres. Theyare thus preserved 
and provided with surrogate flesh. 

The mechanism is in the form of 
gearing as understood by 
eighteenth century western man, 
powered by divine will appeased 
through prayer. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Dead Men Read no Books, 1989-91 
Instalação: madeira. cera, osso, 
livrosjinstaliation: wood, wax, bone, books, 35m' 

RARO RREIVIK 
Nasceu em Bergen, Noruega, em 
1948. 
Estudou na Escola de Artes e Ofícios 
de Bergen e na Escola de Artes de St. 
Martin, em Londres. 
Born in Bergen, Norway, in 1948. 
Studied at the Bergen School of Arts 
and Crafts and at the St. Martin's 
School of Art, London. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
.1974 Galleri 1, Bergen 
.1979 Galleri Wallner, Malmõ; 
Galleri Cobloug, Oslo 
.1981 Galleri Skulptor, Helsinki; 
Trondhjems Kunstforening, Norway; 

Hovikodden Kunstsenter, 
Hovikodden 
• 1981, 83 Galleri Nemo, 
Eckenfõrde 
• 1982 Galleri Aronowich, 
Stockholm; Galleri Pictura, Lunds 
University, Lund; Oscarsson·Hood 
Gallery, New York 
• 1983 Galleri Nordenhake, Malmõ 
• 1984 Norrkõpings Konstmuseum, 
Sweden 
• 1984, 85, 87, 89 Galleri Riis, Oslo 
• 1985 Bergen Art Museum, Bergen; 
Galleri Barbar, Stockholm; Galleri 
Nordenhake, Malmõ 
• 1986 Galleri Nordenhake, 
Stockholm 
• 1986, 89 Galleri Artek, Helsinki 
• 1986, 88, 90 Germans van Eck, 
NewYork 
.1987,89 Galleri Eklund, Umea 
• 1988 Bergen Kunstforening, 
Bergen; Granit, Belfort; Edward 
Thordén Gallery, Gõteborg 
• 1990 Citadel, Oslo; Center for 
Contemporary Art, Chicago 

Exposições Coletivasj Collective 
Exhibitions 
• 1981 Norwegische Kunst Heute, 
Kunsthalle zu Kiel, Deutschland 
.1982 MatterjMemory, Lund, 
Helsinki, Oslo, Copenhagen 
• 1982, 83 The sleeping beauty -
Scandinavian Art Now, Guggenheim 
Museum, New YorkjThe Port of 
History Museum, Philadelphia; 
Municipal Art Gallery, Los Angeles 
.1984 ARS'83, The Art Museum of 
the Atheneum, Helsinki 
• 1985 Borealis 2, The Nordic 
Biennale, Hovikodden Kunstsenter, 
Oslo; Kunst in Norwegen Heute, 
Neue Galerie, Sammlung Ludwig, 
Aachen 
• 1986 Nordanad, Musée des Artes 
Decoratifs, ParisjMalmõ Konsthall, 
Malmõ; XLII Biennale di Venezia 
.1987 Scandinavia Today, Seibu 
Museum of Art, Tokyo; Norealis, 
DAAD Galerie, Berlin 
• 1988 Three Contemporary 
Norwegian Artists, Centro Cultural 
Arte Contemporâneo, Mexico City 
• 1989 Meeting in the North, 
Kunstnernes Hus, Oslo 
• 1990 Northlands, Museum of 
Modern Art, Oxford; Trinity College, 
Dublin 

Bard Breivik criou, para a 
Bienal, uma série de trabalhos nos 
quais os materiais, as técnicas e 
as formas referem-se á 
experiência de uma viagem de 
três meses pelo Brasil no início 
deste ano. Os trabalhos, 
concluídos entre julho e agosto em 
São Paulo, refletem as idéias de 
Bard Breivik com respeito aos 
contrastes da sociedade 
brasileira. Durante a viagem, o 
artista visitou duas tribos 
indígenas e percorreu de 
automóvel o interior, onde a 
floresta original se encontra com o 
progresso do homem. 

Desde o início dos anos 70, 
Bard Breivik tem-se ocupado com 

confrontos. O confronto de uma 
cultura ecológica versus uma 
cultura técnica. Seus trabalhos 
têm refletido o relacionamento do 
homem com a natureza - no 
emprego de materiais, nas 
técnicas, na medicina, nos mitos e 
na religião. Os objetos geralmente 
são pequenos e organizados em 
série. Geralmente são adaptados a 
caixas ou outros tipos de 
acondicionamento. A conotação 
de relíquia é uma característica 
proeminente. 

Bard Breivik procurou 
ambientes nos quais as técnicas 
antigas e tradicionais 
conseguiram sobreviver. 
Estabeleceu uma estreita 
colaboração com artífices de 
diversos países da Europa e da 
Ásia. Na maior parte do tempo, o 
artista trabalha com simples 
protótipos formais - por exemplo, 
formas de barcos - explorando o 
modo como os diferentes 
materiais e técnicas conferem á 
forma original qualidades e 
características diferentes. Em 
outros casos, trabalha com objetos 
encontrados por ele em culturas 
locais. Objetos que contêm em si 
elementos de sua função, 
ambiente, clima, materiais 
disponíveis e técnicas herdadas. 

Bard Breivik tem um grande 
talento para o intuitivo. 
Absorvendo os processos do 
trabalho, ele consegue expor, com 
precisão, as complexidades 
existentes no objeto, iluminando 
relações que, de outra forma, 
poderiam permanecer ocultas e 
impossíveis de decifrar através de 
métodos antropológicos. 

Per Hovdenakk 

Para mim, existem duas 
tradições fundamentais na 
escultura: 

I. A concha - que dá origem a 
contêineres, abrigos, barcos, 
aviões etc. 

lI. A massa - que dá origem a 
monumentos, ao registro da 
imaginação e das crenças 
humanas. 

Meu trabalho se dá em 
paralelo a ambas as tradições. 

Bard Breivik 

Bard Breivik has created a 
series of works for the Biennial 



where materiaIs, techniques and 
shapes refer to the experience of a 
three month trip through Brazil 
earlier this year. 

The works which were 
completed during July and August 
in São Paulo, reflect Bard Breivik's 
thoughts about the contrasts in 
Brazilian society. During the trip he 
visited two indian tribes and drove 
through the interior where original 
forest meets the progress of mano 

Since the early seventies Bard 
Breivik has been occupied with 
confrontation. The confrontation 
of an ecological versus a technical 
culture. Ris work has reflected 
man 's relationship to nature - in 
the use of materiaIs, techniques, 
medicine, myths and religion. The 
objects are often small and 
organized in series. Theyare 
often adapted to boxes and other 
types of packaging. The relic-like 
characteristic is prominent. 

Bard Breivik has sought out 
environments where old craft 
traditions have survived. Re has 
established a cJose collaboration 
with craftsmen in many countries 
in Europe and Asia. 

Most of the time, he works 
with simple formal prototypes -
for example boat shapes - and 
explores how different materiaIs 
and techniques give the original 
form different qualities and 
characteristics. In other cases he 
works with objects he finds in 
local culturs. Objects which 
contain elements from the object's 
function, environment, clima te, 
available materiaIs, inherited 
techniques. 

Bard Breivik has a great talent 
for the intuitive. By acquiring the 
work processes, he is able to 
expose precisely the complexities 
in the object clarifying 
connections which may otherwise 
be hidden and impossible to 
decipher through anthropological 
methods. 

Per Hovdenakk 

To me there exist two basic 
traditions of sculpure: 

1. The shell- from which 
stem containers, shelters, boats, 
airplanes etc. 

lI. The mass - from which 
stem the monuments, the picture 
of man 's imagination and beliefs. 

Iam working parallel to both 
traditions. 

Bard Breivik 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Oead Angle, 1991 
Instalação: matéria orgânica, fibras, fios, cobre, 
latão, etc.jinstallation: organic material, fibers, 
wire, copper, brass, etc., 129 m' 

BEN ZEGERS 
Nasceu em Utrecht, Holanda, em 
1962. 
Estudou na Academia Real de Arte e 
Design, de 's-Hertogenbosch, e nos 
Ateliers '63, Haarlem. 
Bom in Utrecht, Holland, in 1962. 
Sfudied at the Royal Academy of Arl 
and Design, 's-Herlogenbosch, and at 
the Ateliers '63, Haarlem. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1989 KunstRAI'89, Galerie Van 
Krimpen, Amsterdam 
• 1990 First Blossom, Galerie Van 
Krimpen, Amsterdam 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibifions 
• 1989 A View From the MiII, 
Edinburgh; 1.5. in de H.A.L., Holland 
Amerikalijn, Rotterdam 
• 1990 Verzameld Werk 2, Museum 
Boymans-van Beuningen, Rotterdam; 
Multiple Choice, Galerie Fons 
Welters, Amsterdam; Assorti, Holand 
Amerikalijn, Rotterdam; Gemengd 
Bedrijf, Municipal Museum, Hague; 
Wordt Vervolgd, Galerie Van 
Krimpen, Amsterdam 

Bibliografia/ Bibliography 
ADRICHEM, Jan van. Verzameld Werk 
2, Museum Boymans-van Beuningen, 
1990 
KAISER, Franz. Gemengd Bedrijf, 
Haags Gemeentemuseum, 1990. 

Ato cego 
GERRIT é uma composição 

farsesca a partir de um número 
desconhecido de personagens: 

Aquela(s) à(s) qual(is) se 
alude permanece( em) obscura( s). 

Serà proposital? 
Sequer sabemos se GERRIT 

está entre nós. 
Nesse ínterim, permanecemos 

na presença de GERRIT. 
Companhia. 
Uma proposição oculta numa 

folclórica exibição de "cadeiras 
musicais" vagas: 

Talvez seja difícil tomar assento. 
Uma performance ininterrupta 

por parte de gerações gerando 
idéias sobre aquilo que nos rodeia 
e que se apodera de nós, que 
apenas pode ser comparado com 
idéias acerca daquilo que nos 
rodeia e que se apodera de nós ... 

Esquecimento. 
Uma construção obsoleta de 

gosto e sentimento. 
Estilo confundido. 
GERRIT é a ininterrupta 

metamorfose de um significado 
que ainda assim se mantém. 

É preciso que seja assim. 
Parece ser essa sua 

finalidade. 
Não existem outras direções à 

mão: 
Ponto final. 
Poderá GERRIT enxergar-nos? 
A Imaginação é engraçada. 

Para Arnout Mik 

Ben Zegers 

Blind Act 
GERRIT is a farcical 

composition from an unknown 
number of characters: 

Which one(s) is(are) meant 
here remains obscure. 

Is this meant to be so? 
We do not even know whether 

GERRIT is among uso 
Meanwhile we tarry in the 

presence of GERRIT. 
Company. 
A proposal hidden in a 

folkloristic display of vacant 
"musical chairs": 

It may be difficult to take 
one's seat. 

A non stop performance by 
generations generating ideas 
about what surrounds and comes 
over us which can only be 
compared with ideas about what 
surrounds and comes over us ... 

Oblivion. 
An obsolete construction of 

taste and sentiment. 
Style confounded. 
GERRIT is a non stop 

metamorphosis of meaning being 
there all the same. 

It needs to be so. 
It seems meant to be so. 
There are no further 

directions on hand: 
Point blank. 
Does GERRIT see us? 
Imagination is funny. 

To Amout Mik 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Gerrit, 1991 
Instalação: 13 peças de mobiliário de madeira 
manchada e 7 pares de calçados de 
madeirajinstallation: 13 pieces of furniture made 
01 stained wood and 7 pairs 01 clogs, 115 m' 
CortesiajCourtesy Van Krimpen, Rotlerdam 



BILL WOODROW 
Nasceu em Oxfordshire, Inglaterra, 
em 1948. 
Estudou na Escola de Arte de 
Winchester e nas Escolas de Arte de 
Saint Martin e Chelsea, em Londres. 
Boro in Oxfordshire, England in 1948. 
Studied in Winchester's School of 
Arts, and at Saint Martin and Che/sea 
School of Arts, in London 

Exposições Individuais jSolo 
Exhibitions 
.1972 Whitechapel Art Gallery, 
London 
• 1982 Lisson Gallery, London 
• 1983 Museum of Modern Art, 
Oxford 
• 1985 Kunsthalle Basel; Barbara 
Gladstone Gallery, New York; La Jolla 
Museum of Contemporary Art 
.1986 Fruitmarket Gallery, 
Edinburgh 
• 1987 Kunstverein, München 
• 1989 Musée des Beaux-Arts, Le 
HavrejMusée des Beaux-Arts, 
Calais; Imperial War Museum, 
London 

Exposições COletivasj Collective 
Exhibitions 
• 1971 Art as an Idea in England, 
Centro de Arte y Comunicación, 
Buenos Aires 
• 1981 Objects and Sculpture, 
Arnolfini, Bristolfl.C.A., London; 
British Sculpture in the 20th Century, 
Whitechapel Art Gallery, London 
• 1982 Leçons de Choses, 
Kunsthalle BernjMusées d'Art et 
d'Histoire, ChambéryjMaison de la 
Culture, Châlon-sur-Saône 
.1983 New Art at the late Gallery, 
London; 17" Bienal de São Paulo, São 
Paulo 
• 1984 An International Survey of 
Recent Painting and Sculpture, 
Museum of Modern Art, New York; 
Skulptur im 20. Jahrhundert, Merian 
Park, Basel 
• 1985 Space Invaders, Mackenzie 
Art Gallery, Regina; Carnegie 
International, Museum of Art, 
Pittsburgh 
• 1987 British Sculpture Since 
1965, Museum of Contemporary Art, 
ChicagojPeace Museum, 
ChicagojSan Francisco Museum of 
Modern ArtjNewport Habor Art 
MuseumjHirshhorn Museum, 
Washingtonj Albright-Knox Art 
Gallery, Buffalo 
• 1988 Britannica, École 
d'Architecture de Normandie, 
RouenjMuseum van Heden-deagse 
Kunst, AntwerpenjCentre d'Art 
Contemporain Midi- Pyrénées, 
loulouse 
• 1990 Great Britain-URSS, lhe 
House of the Artist, Kiev jlhe Central 
House of the Artist, Moskow; For a 
Wider World Kiev, Moskow, Buenos 
Aires 
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Quando BiIl Woodrow 
recortou o painel frontal de uma 
máquina de lavar abandonada, em 
1980, ele jamais poderia ter 
imaginado a influência que este 
ato teria sobre a escultura 
britânica da década seguinte. A 
necessidade de reciclar sucata, o 
impulso relativo ao meio ambiente 
e o desejo de tornar a localizar a 
metáfora no coração de um 
processo escultural foram os 
elementos que tinham sido a 
obsessão dos escultores durante 
toda a década de 80. Desde o 
momento em que Woodrow 
mostrou três destes trabalhos em 
metal recortado na exposição 
coletiva "Transformações: 
Desenvolvimento Recente na 
Escultura Britânica" , na 17' Bienal 
Internacional de São Paulo, em 
1983, sua reputação cresceu tanto 
que ele foi tema de várias 
exposições mono gráficas tanto na 
Inglaterra quanto no exterior e, 
em 1986, foi indicado para o 
prestigiado prêmio Turner, 
concedido anualmente pela Tate 
Gallery de Londres. 

A partir do final da década de 
80, a abordagem de Bill Woodrow 
em relação ao tema - embora 
ainda mantivesse o espírito, 
destreza e criatividade de sua 

abordagem inicial- foi ampliada, 
para incorporar uma abrangência 
mais emocional e técnica. Seu 
método inicial de moldar 
esculturas, a partir de folhas de 
metal extraídas de máquinas de 
lavar ou capotas de carros 
abandonados, foi deixado de lado 
em favor do trabalho em papelão, 
para posterior moldagem em 
bronze. Motivado pelo convite que 
recebeu do Imperial War Museum, 
em 1989, para criar um novo corpo 
de trabalhos que respondesse ao 
seu acervo, a escolha de Woodrow 
pelo bronze (historicamente, a 
matéria-prima dos bustos de 
heróis e memoriais de guerra) 
continha claramente um toque de 
ironia. A exposição resultante, 
sarcasticamente intitulada" Point 
of Entry", teve seu nome 
inspirado em um único trabalho da 
seleção, que mostrava um cadáver 
cujo intestino, destruído por uma 
bala que lhe atravessara a 
espinha, fora espalhado pelo chão, 
formando as palavras" mum and 
dad". Em outro trabalho, "For 
Queen and Country", uma pessoa 
com uma perna de pau e com o 
corpo desfigurado por feridas, 
apóia-se sobre um par de muletas 
de ouro maciço. Uma das muletas 
foi feita com o "L" que falta na 
inscrição A Roya! Reminder, que 
se encontra no chão à frente do 
trabalho; a outra é um "A" que foi 
introduzido no meio da frase para 
transformá-la em "Remainder" 
(Remanescente) . 

Com este recente grupo de 
trabalhos, que inclui Self Portrait 
in the Year 1990, Strangere The 
Ship of Foots, Woodrow atingiu 
um novo ponto crítico em sua 
exploração da vida e da linguagem 
das coisas mortas. A pervertida 
antecipação da destruição e a 
ridicularização da insensatez 
humana, que foram características 
de seus trabalhos iniciais, foram 
transformadas em uma meditação 
mais sóbria sobre a mortalidade e 
a subjacente violência humana -
uma resposta que reflete os 
próprios sentimentos de Woodrow 
com relação às mudanças 
ecológicas e sociopolíticas que 
estão transformando o planeta 
enquanto nos movemos para o 
final do milênio. 

Brett Rogers 



When BilI Woodrow first cut 
into the front panel of an 
abandoned washing machine in 
1980, he could not have foreseen 
the incisive infiuence which this 
action could have on British 
sculpture during the folIowing 
decade. The urge to recycle scrap 
material, the environmental 
impulse and the desire to relocate 
metaphor at the heart of the 
sculptural enterprise were alI 
elements which were to 
preoccupy British sculptors 
during the early course of the 
eighties. Since Woodrow showed 
three ofthese cut-metal works in 
the group exhibition 
"Transformations; Recent 
Development in British Sculpture" 
at the São Paulo Biennial in 1983, 
his reputation has advanced to 
such an extent that he has been 
the subject of numerous 
monographic exhibitions both 
within Britain and abroad and was 
in 1986 nominated for the 
prestigious Turner Prize, awarded 
annualIy by the Tate GalIery 
London. 

Since the late eighties, 
Woodrow's approach to his 
subject-matter, whilst retaining 
the wit, dexterityand 
inventiveness of his original 
approach has extended to 
incorporate a new emotional and 
technical range. Abandonning the 
earlier method of fashioning 
sculptures from the plundered 
sheet metal of car bonnets and 
washing machines, Woodrow first 
fabricates his work in cardboard 
before casting it in bronze. 
Stimulated by the invitation he 
received from the Imperial War 
Museum in 1989 to respond to its 
colIection and create a new body 
of work, Woodrow's choice of 
bronze - historicalIy the medium 
of heroic busts and war memoriaIs 
- clearly had ironic overtones. The 
resulting exhibition, sardonicalIy 
entitled "Point of Entry", took its 
name from a single work in the 
show portraying a corpse whose 
guts, blown out by a bulIet 
through the spine, have spewed 
out onto the fioor the words "mum 
and dad". In another work, For 
Queen and Country, a one-Iegged 
stick figure whose body has been 
disfigured by wounds, limps along 

on a pair of solid gold crutches. 
One crutch is made from an "L" 
missing from the inscription "A 
Royal Reminder" that lies on the 
fioor in front of him - the other 
crutch is an "A" poked into the 
lettering to convert it to 
"Remainder". 

With this recent body of work, 
which inc1udes Self Portrait in the 
Year 1990, Stranger and The Ship 
of Fools, Woodrow has reached a 
new turning point in his 
exploration of the life and 
language of dead things. The wry 
anticipation of doom and the 
ridicule of human folIy which were 
characteristic of his earlier work 
have been transformed into a 
more sober meditation on 
mortality and underlying human 
violence - a response which 
paralIels Woodrow's own 
perceptions about the ecological 
and socio-political changes which 
are transforming the planet as we 
move towards the end of the 
milIenium. 

Obras ApresentadasjWorks in the 
Exhibition 
1. Ship of Fools, volume IX, 1990 
Bronze, vidro, cobre, carta de baralho, 
esmalte/bronze, glass, copper, playing card, 
enamel, 155x285x155 cm 
2. Cottage Indust/}', 1990 
Bronze, vidro, folha de ouro, tecido/bronze, glass, 
goldleaf, fabric, 75x125x90 em 
Edição de 3/edition of 3 
3. Stranger. 1990 
Bronze, folha de ouro/bronze, goldleaf, 
112x96x72 cm 
Edição de 3/edition of 3 
4. First Chair, 1989-90 
Bronze, 126x62x58 em 
5. Self Portrait in the Year 1990, 1990 
Bronze, folha de ouro/bronze, goldleaf, 
142x205x257 em 
6. Stem, 1991 
Bronze, 252x333x229 cm 

BUNIMOV 
Nasceu em Caracas, Venezuela, em 
1972. 
Estudou no Instituto de Arte 
Federico Brandt e na Universidade 
Central da Venezuela. 
Born in Caracas, Venezuela, in 1972. 
Studied at the Federico Brandt 
Institute of Arts and at the Central 
Universify of Venezuela. 

Exposições Coletivas e Prêmiosj 
Collecfive Exhibitions and Prizes 
• 1988 Exposición Curso 1989-1990, 
Instituto de Arte Federico Brandt, 
Caracas 
.1989 Ejercicios de Taller, Instituto 
de Arte Federico Brandt, Caracas 
• 1990 Cinco Variaciones de la 
Mujer en un Mismo Espacio, Galeria 
EI Nido dei Callejon, Caracas; V 
Bienal Nacional de Dibujo, Fundación 

Museo de Artes Visuales Alejandro 
Otero, Caracas 
• 1991 XVI Salón Nacional de Arte 
Aragua, Maracay Edo, Aragua 
(Menção Especial para Tierra o 
Tronco); 111 Edición Bienal Dior, 
Centro Cultural dei Banco 
Consolidado, Caracas; I Bienal de 
Oriente, Puerto La Cruz; Bagda: de 
las Mil y una Noches a la Tormenta 
dei Desierto (Tierra de Muertos, 
instalação), Fundación Museo de 
Artes Visuales Alejandro Otero, 
Caracas; Exposición 199()'1991, 
Instituto de Arte Federico Brandt, 
Caracas; EI Dibujo en Venezuela: una 
Selección, Washington 

Conceito e Pintura na obra de 
Mariana Bunimov 

"Amazônia: geografia das 
ambições monstruosas" 

Mariana Bunimov 
"Pelo menos potencial, dispomos da 

inteligência necessária para descobrir o modo de 
colaborar com Gaia, em vez de lutar contra ela". 

James E. Lovelock 

Felizmente para a cadeia de 
vida permanente que circunda o 
planeta na linha do Equador, com 
a queda dos muros ideológicos, 
debilitaram-se as pretensões 
hegemõnicas do gênero humano 
sobre o denominado "cinturão 
verde" e parecem prosperar 
outras posições. 

Essa brecha monetânea é 
ideal para as grandes definições, 
como a visão de Mariana Bunimov, 
uma proposta lírica e fragmentada 
como primeira crõnica de um 
continente virgem antes invadido, 
depois ignorado e agora 
devastado por vagas de 
garimpeiros predadores e 
tecnocratas urbanos. 

Seu ponto de vista é de 
dentro, como habitante de um país 
fronteiriço, grande parte de cujo 
território (43,37%) pertence à 
macro bacia do Amazonas. 
Dominando o grito e controlando o 
gesto, sua instalação é um ato de 
consciência pictórica, 
organizando os segmentos para 
propiciar o multi olhar. 

Do ponto de vista formal e 
estilístico, pode-se invocar uma 
obra de Armando Reverón (1889-
1954), datada de 1926, como 
antecessora do ponto de vista da 
obra de Mariana Bunimov. 
Intitula-se "Luz atrás da minha 
guirlanda" (coleção Jorge Yebaile, 
Caracas) e nela, seguindo o olhar 
do pintor, o olhar do espectador é 
forçado a atravessar uma leve 
paliçada que o separa de um 
território plenamente dominado 



pela luz solar. 
Também se deve recordar a 

obra "Oceano Atlântico", 1984, da 
artista norte-americana Jennifer 
Bartlett (coleção ITT, Nova York) e 
o modo como solucionou esse 
grande mural da natureza 
aquática, segmentando-o, 
incitando o espectador a unir em 
seu campo retiniano a visão 
fragmentária. 

Em Inferno Verde a Deserto 
Vermelho?, as perguntas retóricas 
se organizam como num 
caleidoscópio de monitores de 
vídeo, onde cada segmento existe 
individualmente e como parte do 
conjunto, estimulando o 
multi olhar. 

Nos suportes, pintados com 
traços soltos e rítmicos, a cor leva 
de volta ao conceito original. 
Neles convivem, em velada 
belicosidade, os vermelhos e os 
verdes, metaforizando a ainda 
esplêndida situação da selva 
amazônica e seu árido futuro. 

Não logramos visualizar como 
culminarão as marchas e 
contramarchas a favor ou contra a 
conservação da Amazônia como 
santuário verde. 

Essa geografia já foi 
"descoberta" globalmente e 
segmentaram-se os grupos que a 
agridem ou defendem. 

Será possível deter o processo 
de deterioração de nossas selvas 
com açôes artísticas, pintando ou 
semeando árvores? 

Ás vezes, a arte grita 
fortemente, e personagens como 
M. Bunimov ou J. Beyus (7 000 
carvalhos, 1982-87) conseguem 
estimular o cérebro individual ou 
coletivo e fazê-lo reagir. 

Só sei que alguns xamãs de 
etnias amazônicas venezuelanas 
que eu conheço (Piaroa, 
Yanomami), se se inteirassem de 
suas propostas, celebrariam a 
existência desses artistas de 
nosso tempo. 

Luis Angel Duque 

AMAZÔNIA: geografia das 
ambições monstruosas, palavra 
mágica que tocou a vagueza de 
um ideal na realidade mais inédita 
do meu ser. INFERNO VERDE: foi 
como os espanhóis chamaram a 
Amazônia quando lá chegaram. 
DESERTO VERMELHO: nome de 

um apelo, de uma profunda 
preocupação. CAUSAS: 
desmatamento indiscriminado, 
desgaste do solo, queimada, 
métodos de cultivo inadequados, 
uso exagerado de agrotóxicos, 
pobreza, falta de informação, 
construções, abuso do homem ... 
INTOLERÁVEL: que uma "cultura 
tão avançada" continue 
acreditando que os recursos 
naturais são inesgotáveis. VISÃO 
DA "CIVILIZAÇÃO ATUAL": 
subjugar a natureza a seus 
propósitos. DESAPARECIMENTO: 
a eliminação do hábitat de 
animais e plantas, a mudança das 
condições climatológicas e do solo 
causarão GRAVES 
TRANSTORNOS PARA O 
PLANETA. CONSCIÊNCIA: pesa a 
obrigação de preservar o PULMÃO 
DO MUNDO. QUE DEIXAREMOS 
PARA O FUTURO? 

Em 1975, 0,6% da Amazônia 
havia sido desmatada. Hoje, mais 
de 12 % foram dados por perdidos. 
50 milhões de acres se perdem a 
cada ano. O consumo de madeiras 
tropicais é 15 vezes maior do que 
em 1950. Mais de 1.000 tribos 
indígenas estão prestes a se 
extinguir. 

Mariana Bunimov 

Concept and Painting in the 
works of Mariana Bunimov 

The Amazon: geography of monstrous 
ambitions" 

Mariana Buninov 

Luckily for the chain of life 
that surrounds our Planet at the 
Equator, the fall of political Walls 
has diminished Mankind's 
propensity to lay claim to 
domination ofthe so-called "green 
belt", diverting it elsewhere. 

That momentary pause is 
ideal for great definitions, such as 
the one proposed by Mariana 
Bunimov, a lyric, fragmented 
proposal, the first chronic1e of a 
virgin continent that was invaded, 
ignored and then despoiled by the 
hordes of prospecting predators 
and urban technocrats. 

Rers is the insider's 
standpoint of an inhabitant of a 
frontier country that has the 
larger portion of its territory 
(43.37%) located on the huge 
basin of the Amazon. Subduing a 
shout and controlling gestures, 

her installation is an act of 
pictorial awareness that organizes 
the parts in arder to offer a view of 
the whole. 

Formally and as to style, one 
might refer to a 1926 work by 
Armando Reverón (1899/1954) as 
the predecessor of the Mariana 
Bunimov' works. Light behind my 
garland (collection of Jorge 
Yebaile, Caracas) forces the eyes 
of beholders to follow the painter 
across a delicate stockade that 
separates him from a land full of 
sunlight. 

It aIs o brings to mind a 1984 
work by North American artist 
Jeniffer Bartlett, Atlantic Ocean, 
and the way found a solution for 
that large, aquatic mural in its 
division, inducing the beholders 
to unite the fragments in the 
depths of their sight. 

Green Hell to Red Desert? -
rhetorical questions organized 
within the kaleidoscope of video 
screens, where each segment 
stands by itself and as a part of 
the whole, thereby stimulating 
the multiplicity of vision. 

The colours of the supports, 
painted with free, light strokes, 
return to the original concept. In 
them, simultaneously with the 
barren future, dwells the veiled 
aggressiveness of reds and 
greens, a splendid metaphor of 
the conditions that beset the 
Amazon jungle. 

We cannot begin to fathom 
the outcome of discussions for and 
against the preservation of the 
Amazon as a green sanctuary. 

That geography has been 
universally "discovered" and the 
groups that attack ar defend it are 
now split. 

Is it possible to halt the 
despoiling of our forests with 
artistic actions, with paintings ar 
by planting trees? 

The call of Art is often louder 
and people like M. Bunimov ar J. 
Beyus ( 7000 Oaks, 1982-1987) 
know how to stimulate the 
individual or collective mind, 
prodding it into reaction. 

All I know is that if some of 
the Shamans of Venezuela 's 
Amazonian races (Piaroa, 
Yanomani) were aware of such 
proposals they would celebra te 
the very existence of such artists 



in our time. 
Luis Angel Duque 

AMAZON -a geography of 
monstrous ambitions, a magic 
world in touch with the vague 
ideal that dwells within the most 
unprecedented reality of my 
being. GREEN HELL was the 
name that arriving Spaniards gave 
to the Amazon. RED DESERT, a 
cry for help, a deep concern. 
CAUSES -indiscriminate 
deforestation, soil degradation, 
burning, inadequate farming, 
excessive use of pesticides and 
herbicides, poverty, ignorance, 
construction, Man 's despoiling ... 
INTOLERABLE that an "advanced 
culture" should go on believing 
that natural resources cannot be 
exhausted. STANDPOINT OF 
'MODERN CIVILIZATION' -to 
subdue Nature to its purposes. 
EXTINCTION -the despoiling of 
the natural habitat of animals and 
plants, the change of climatic 
conditions and of the soil that will 
bring SERIOUS PROBLEMS TO 
OUR PLANET. CONSCIENCE -
the inescapable duty of 
preserving the LUNGS OF THE 
WORLD. WHAT HERITAGE 
SHALL WE LEAVE TO OUR 
HEIRS? 

Back in 1975, only 0.6% ofthe 
Amazon had been deforested. 
Now, more than 12% has been 
totally ruined. 50 million acres of 
forest are lost each yeal. The 
consumption of tropical 
hardwoods is 15 times greater 
than in 1950. More than 1000 
Indian tribes are on the verge of 
extinction. 

Mariana Bunimov 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Green Hefl to Red Desert?, 1990 
Técnica mista sobre papeljmixed media on paper, 
276x490 cm, painel com 20 unidades/panel with 
20 units 

CAITO 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1952. 
Graduou-se pela Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo Brás Cubas, 
Mogi das Cruzes. 
Born in São Paulo, Brazil, in 1952. 
Graduated from the Brás Cubas 
College of Architecture and 
Urbanism, Mogi das Cruzes. 

Exposições Individuais j Solo 
Exhibitions 

• 1985 Pelos Através, Galeria Arco, 
São Paulo 
• 1990 Caito Esculturas, Galeria de 
Arte do Teatro Municipal Brás Cubas, 
Santos 
• 1991 Esculturas, Galeria Arteuso, 
São José dos Campos; Caito 
Esculturas, Casa Triângulo, São 
Paulo 

Exposições Coletivas e Prêmiosj 
Collective'Exhibitions and Prizes 
• 1978 Salão de Arte 
Contemporânea, Piracicaba; Salão 
Jovem de Arte Contemporânea, 
Santo André 
• 1985 Panorama da Arte Atual 
Brasileira, Formas Tridimensionais, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo 
• 1986 A Nova Dimensão do Objeto, 
Museu de Arte Contemporânea -
USP, São Paulo 
• 1987 A Trama do Gosto; Pavilhão 
da Bienal, São Paulo; Paulistas em 
Brasília, Museu de Arte de Brasília; V 
Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, Pinacoteca do 
Estado de São Paulo 
.1987,90 Salão de Arte 
Contemporânea, Santo André 
(Prêmio Aquisição) 
• 1988 Panorama de Arte Atual 
Brasileira, Formas Tridimensionais, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo 
• 1989 Circuito Atelier Aberto, 
Instituto dos Arquitetos do Brasil, 
São Paulo; Salão Nacional de Arte, 
Museu de Arte, Belo Horizonte 
(Prêmio Escultura); Dez Artistas, 
Sala Flávio Império, Instituto dos 
Arquitetos do Brasil, São Paulo 
• 1990 Exposição Comemorativa do 
22 Aniversário da Casa Triângulo, São 
Paulo 
• 1991 Panorama de Arte Atual 
Brasileira, Formas Tridimensionais, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo; 
Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, Sala Especial, São 
Paulo; Casa Triángulo Visita o Centro 
de Convivência Cultural em 
Campinas, São Paulo; Mata, Museu 
de Arte Contemporânea - USP, São 
Paulo 

A obra de Gaita se constrói da 
articulação entre o erudito e o 
popular. Mas atenção: ele não 
engrossa a turma dos que fazem 
gracinhas visuais com o kitsch -
uma fórmula sem imaginação e 
cheia de preconceitos que fez 
sucesso nos anos 80, geralmente 
camuflando a falta de idéias e de 
técnica. O olho armado de Gaita 
ultrapassa o jogo estéril do bom e 
do mau gosto. Ele vê e seleciona 
os elementos da arte popular - ou 
objetos industriais popularizados 
pelo consumo - que poderão 
servir de ponto de partida para 
sua arte erudita. Tudo é feito sem 
atentar contra a dignidade do 
vocabulário visual que pesquisa. 

Isso não significa, porém, que 
Gaita pose de sisudo defensor dos 
valores plásticos nacionais contra 
as influências alienígenas, 

exumando uma polêmica que já 
estava velha quando surgiu, nos 
anos 50. Ele é brasileiro apenas 
nessa folclorizada habilidade que 
os artistas do Terceiro Mundo 
usam para contornar dificuldades 
e suprir com criatividade a 
carência de recursos. Não tem 
cacife para pagar os chamados 
materiais nobres como o mármore, 
o aço e o ferro? Caito cria uma 
linguagem escultórica que tira 
significados e expressões visuais 
refinadas, usando frutas de 
plástico ou latas de óleo 
comestível. 

Arquiteto de formação, ele 
age menos por instinto do que por 
cálculo. Apesar da aparência 
intuitiva que algumas de suas 
obras possam sugerir, elas são 
executadas após um planejamento 
cuidadoso, em papel milimetrado. 
Sua trajetória começou no final 
dos anos 70, com desenhos que já 
visavam ao tridimensional: eram 
projetos de esculturas. Na metade 
dos anos 80 surgem seus objetos 
peludos, feitos em couro preto, de 
natureza dúbia, que tanto 
remetem à configuração de 
exóticas escovas quanto sugerem 
bichos. Logo depois surgiram os 
edifícios miniaturizados e as 
esculturas em pastilhas de 
cerâmica vitrificada. O passo 
seguinte foram as formas 
orgânicas crivadas de alfinetes. 

A cor passa a ter papel 
importante na obra de Gaita a 
partir do uso das frutas de 
plástico, no final dos anos 80, 
quando corta e reinventa 
anatomias híbridas de vegetal e 
animal. A vocação colorista e a 
apropriação inteligente de 
elementos populares estão ainda 
mais evidentes nas peças de sua 
fase atual, quando tira partida das 
estampas impressas em latas de 
óleo para criar padrões visuais de 
intenso cromatismo - assim como 
os artesãos populares sabem fazer 
nos objetos utilitários. A 
descoberta desse material 
autoportante lhe permitiu ampliar 
a escala das obras. Maiores, elas 
se alimentam de outra fonte 
popular: a trama das cestas de 
vime, com suas construções 
vazadas que se projetam no 
espaço. Goerente, Gaita mantém 
pontes visuais entre seu trabalho 



atual e o anterior: as formas 
eriçadas de pêlos deram origem 
aos alfinetes e agora aos 
parafusos. 

Angélica de Moraes 

Gaito's works stand between 
erudition and popular wisdom. But 
he refuses to be one of the many 
that make visual wit out of kitsch, 
an uninspiring, crotchety formula 
that was alI the rage in the eighties, 
generally hiding the lack of 
creativity and poor technique. The 
wary eye of Gaita sees beyond the 
sterile play of good and bad taste. 
He saw and selected folksy objects 
ar manufactured goods that 
consumption made familiar as the 
starting point of his authoritative 
artistry, without ever impinging 
upon the dignity of the visual 
vocabulary of research. 

Gaita, however, refuses to be 
the paladin of domestic art against 
alien influences - that controversy 
became dated as soon as it started, 
back in the fifties. He is a Brazilian 
artist only in the sense of resorting 
to that adroit resourcefulness that 
Third World artists use to bypass 
difficulties, resolting to creativity 
when pockets are to let. Lacking the 
cash to purchase noble materials
marble, steel, iron - Gaita creates a 
new language, extracting a 
polished visual from plastic fruit ar 
cooking-oil canso 

An architect by profession, his 
design speaks louder than instinct. 
In spite of a seeming spontaneity, 
he plans each work in detail, on a 
piece of graph paper. His first 
works, drawings, that seemed the 
rough drafts of sculptures, already 
hinted at a third dimensiono By the 
mid-eighties he was creating 
hirsute black leather objects of 
uncertain source, neither 
outlandish brushes, nor exotic 
animaIs. He then experimented 
with miniature buildings and 
objects ma de with minute glazed 
tiles and, afterwards, with organic 
shapes pierced by pins. 

Late in the eighties he 
discovered plastic fruits; colar then 
started to play a major role in his 
work which depicted hybrid 
anatomies, neither vegetable, nor 
animal. His colors and perceptive 
use of popular elements are even 
more evident in his current work, 

which inc1udes the pictures prinJed 
on cooking-oil cans to create vividly 
colorful visual patterns, in the 
manner of popular artists who paint 
many brightly colored patterns on 
pedestrian household objects. The 
discovery of colar led to an increase 
in scale. Gaita' s latest works are 
larger, delving upon yet another 
popular source, wickerwork 
baskets, whose open weave is 
projected into space. Gaita 
coherently preserves the visual 
bridges that link his current and 
former works - the bristling pelts 
that evolved into pins and, now, 
into screws. 

Obras ApresentadasjWorks in the 
Exhibition 
1. Sem Título, 1990 
Folha de flandres, latão/tin, brass, 
210x80x80 em 
2. Sem Título, 1990 
Folha de flandres, latão/tin. brass, 
260x80x80 em 
3. Sem Título, 1990 
Folha de flandres, latão/tin, brass, 
220x70x70 em 
4. Sem Título, 1991 
Folha de flandres, latão/tin, brass, 
130x130x60 em 
5. Sem Título, 1991 
Folha de flandres, latão/tin, brass, 
160x300x90 em 
6. Sem Título, 1991 
Folha de flandres, latão/tin, brass, 
60x190x60 em 
7. Sem Título, 1991 
Folha de flandres, latão/tin, brass, 
190x160x80 em 

CAPI RAMAIIINA 
Nasceu em São Paulo, Brasil, 1955. 
Graduou·se em Comunicação Visual 
na Faculdade de Artes Plásticas da 
Fundação Armando Álvares 
Penteado, São Paulo, em 1978. 
/lorn in São Paulo, /lrazil, 1955. 
Graduated in Visual Communication 
from the College of Plastic Arts, 
Armando Álvares Penteado 
Foundation, São Paulo, in 1978. 

Exposições e PrêmiosjExhibitions 
andPrizes 
• 1976 Sala Especial, Salão de 
Artes de Limeira 
• 1977 Sala Especial, Salão de Arte 
de Campo Limpo Paulista 
• 1988 Melhor VT Publicitário, 111 
Festival Publicitário de Búzios 
• 1988 Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro 
• 1989 Citibank, São Paulo 
.1990 CitibankjCiticorp, New York 

Capi Ramazzina me pede para 
fazer a apresentação de seu 
trabalho. 

Meu primeiro impulso é de 
dizer não, não sou crítica de arte, 
sou uma artista, tal qual Capi. 
Mas, diante do tema - que hoje 

está sendo tão discutido, e sem 
efeito -, concordo. 

Tenho grande respeito, 
admiro todos aqueles que lutam e 
tentam transmitir uma mensagem, 
enfim, um alerta para a 
humanidade. Essa que colabora 
para o título que Capi deu ao seu 
simbólico coqueiro, Flora de um 
País Inconseqüente. 

Conheci Capi há algum tempo 
e, pelo pouco que conversamos, 
por morarmos em cidades opostas, 
deu para sentir nele um artista 
repleto de criatividade e com 
grande ideal. 

Portanto, tenho certeza de que 
sua primeira mostra na 21 ª Bienal 
não é apenas modismo - tipo 
slogan dos meios de comunicação 
de nosso país. 

É um trabalho sentido, basta 
olhar para cada uma dessas 
tampinhas que representam sinais 
de alerta e protesto. 
Particularmente, achei a idéia 
muito boa. Realmente, o artista 
deve fazer viver num espaço suas 
emoções, sejam elas através de 
formas abstratas ou figurativas. 

Capi - artista-"escultor"-, 
acredito em você. 

Eunice Figueira 

Gapi Ramazzina has asked me 
to present his work. 

My first impulse was to say 
no: I'm no art critic, but an artist, 
like Gapi. But, given the subject
central to today's debate, I cannot 
but accept. 

I have a great respect for and 
admire alI those who strive and 
attempt to transmit a message, a 
warning to Mankind, which is part 
of the title which Gapi gave his 
symbolic palm-tree, the Flora de 
um País Inconseqüente. 

I have known Gapi for some 
time, and, although we seldom 
converse, since we live in opposed 
cities, I have been able to perceive 
him as an artist brimming with 
creativity and with a great ideal. 

Iam therefore certain that his 
first presentation at this 21 st 
Biennial is not just a passing fad 
- a slogan of the communication 
media of our country. 

It is a heart-felt work: it 
suffices to observe each one of 
these bottle caps which represent 
signs of warning and protest. 



Personally, I think this a very good 
idea. Indeed, an artist must ereate 
life within the spaee of his 
emotions, whether in abstraet or 
figuratíve formo 

Capi - a "seulptor"-artist -, I 
believe in what you stand for. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. Flora de um País Inconseqüente, 1991 
Tampinhas de garrafas sobre fibra de vidro/bottle 
tops on fiberglass, 465x0 300 em 
2. Yellow Fusca Subindo a Rampa, 1991 
Tampinhas de garrafas sobre fibra de vidro/bottle 
tops on fiberglass, 170x200x400 em 
3. Furo da Humanidade, 1991 
Tampinhas de garrafas sobre fibra de vidro/bottle 
tops on fiberglass, 100xl00xl00 em 

CELEIDA TOSTES 
Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 
1929. 
Graduou·se em Gravura e 
Professorado de Desenho pela 
Universidade do Brasil, Rio de 
Janeiro. É doutora e livre·docente da 
Escola de Belas-Artes da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 
Born in Rio de Janeiro, Brazil, in 
1929. 
Graduated in Engraving and as 
design teacher from the University of 
Brazil, Rio de Janeiro. She has a 
doctor's degree and is professor at 
the College of Fine Arts of the 
Federal University of Rio de Janeiro. 

Exposições Individuais / Solo 
Exhibitions 
• 1959 University 01 Southern 
California, Los Angeles 
• 1987 Galeria César Aché, Rio de 
Janeiro 
• 1990 Tempo de Trabalho, Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage, Rio 
de Janeiro 
• 1991 Mó e Bastões, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói 

Exposições Coletivas e Prémios / 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1955 Exposição Coletiva de 
Artistas Brasileiros, Polônia, 
Hungria, URSS, Dinamarca, Suécia, 
Holanda e Países Baixos; V Salão 
Baiano de Belas-Artes, Salvador 
(Menção Honrosa); 11 Salão Nacional, 
Belo Horizonte (Medalha de Bronze 
em Desenho, Menção Honrosa em 
Gravura) 
• 1959, 60 Salão Nacional de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro 
• 19.78 Feira de Arte, Rio de Janeiro 
• 1979 Exposição de Escultores, 
Parque Lage, Rio de Janeiro; Grande 
Galeria do Palácio das Artes, Belo 
Horizonte; Eros, Galeria Arte 

. Aplicada, São Paulo 
• 1980 XXXVII Salão Paranaense, 
Teatro Guaíra, Curitiba; I Salão 
Paranaense de Cerâmica, Curitiba; I 
Salão Paulista de Artes Plásticas e 
Visuais, São Paulo (Menção Especial 
do Júri e Prémio de Participação) 
• 1981 IV Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro (Menção Especial do 
Júri); Exposição de Cerâmica, Galeria 
Tempo, Rio de Janeiro; Projeto Arco-

íris, Brasília, Cuiabá, Manaus, Belém, 
São Luís, Fortaleza; HMST, Paço das 
Artes, São ~aulo 
• 1982 I Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, São Paulo; 111 Salão 
Paranaense de Cerâmica, Museu 
Alfredo Andersen, Curitiba; V Salão 
Nacional de Artes Plásticas, Museu 
de Arte Moderna, Rio de Janeiro 
(Prêmio Especial Gustavo 
Caponenca); Arquitetura da Terra, 
Solar Grand-Jean de Montigny, Rio de 
Janeiro; I Festival Nacional das 
Mulheres nas Artes, Galeria Nova 
Mulher, São 'Paulo 
.1983 17" Bienal Internacional de 
São Paulo; Oficina de Artes do Fogo, 
Galeria Babelidu's, São Paulo; 
Galeria César AChé, Parque Lage, Rio 
de Janeiro 
• 1983, 84 Cerâmicas, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói 
• 1984 Galeria Aktuel, Rio de 
Janeiro; Arquitetura de Terra ou o 
Futuro de uma Tradição Milenar, 
Centro Georges Pompidou, Paris 
• 1985 Panorama da Arte Atual 
Brasileira, Museu de Arte Moderna, 
São Paulo 
• 1986 Pela Própria Natureza, 
Universidade Federal Fluminense, 
Niterói 
• 1987 Ecologia, 
Tradição/Atualidade, Espaço 
Cultural Petrobrás; Cerâmica: 
Meeting of Contemporary Ceramists 
of Latin America, Everson Museum of 
Art, New York; Território Ocupado, 
Parque Lage, Rio de Janeiro 
• 1988 Panorama da Arte 
Tridimensional Brasileira, Museu de 
Arte Moderna, Rio de Janeiro; 1" 
Bienal de Escultura do Rio de 
Janeiro; Brazil, IDC Corporation, New 
York; 80 Anos de Imigração Japonesa 
no Brasil, Rio Design Center, Rio de 
Janeiro; Dejeneur sur I' Art, Parque 
Lage, Rio de Janeiro 
• 1989 O Mestre à Mostra, Parque 
Lage, Rio de Janeiro 
• 1990 Ciclo Pinturas/Esculturas, 
Atelier Livre, Petrópolis; Pantanal, 
Galeria Sadala, São Paulo; Projeto 
Archeus, Fundição Progresso, Rio de 
Janeiro; Armadilhas Indígenas, 
Funarte, Rio de Janeiro/Museu de 
Arte de São Paulo; Mostra de 
Aquisições, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro 

A terra é a matéria-prima de 
todos os materiais com que o 
homem plasma sua vida. É 
também a mais dócil e duradoura, 
pois, de pó a pó, ela nutre e abriga 
o homem na sua aventura. 
Misturada ao suor, endurecida no 
calor, ela toma as formas que o 
espírito ou o corpo do homem lhe 
pedem. Transmuta'cta em objeto, a 
terra torna-se linguagem e leitura 
dos milênios silenciosos. Quando 
o fogo foi domes,tieado num útero 
de barro, nasceu o homem 
moderno. 

Celeida criou-se no campo, 
onde a chuva cai, o vento venta, o 
céu tem estrelas; o fogo, 
labaredas e as crianças, fascínios 

mudos. Um dia, de amor ou medo, 
viu ela com olhos mágicos de 
infância a terra nascer, a terra 
morrer, o fogo dançar no negrume 
frio. Era a morte de um ser 
querido. 

Depois, a vida veio vindo, 
estações e lugares passando, o 
tempo deixando marcas, crianças 
nascendo, gente lutando e 
sonhando, enfim, a vida de todos 
nós. 

Do encontro com a terra, o 
fogo e o forno nasceu a ceramista 
Celeida Tostes. A sua fidelidade 
aos deuses anímicos não somente 
facilita a interpretação de sua 
obra, como também lhe dá a 
unidade. Sem dúvida, é mais 
fascinante acompanhar as suas 
andanças que esmiuçar os seus 
pousos, pois sua procura 
compulsiva nos leva a mergulhar 
no passado do homem e, 
conseqüentemente, no 
inconsciente de cada um de nós. 

O diálogo das mãos com a 
terra, a excitação de brincar com o 
fogo no santuário-forno, revela 
todo o conteúdo mágico da arte 
primitiva. 

Aos poucos, Celeida torna-se 
arquetípica naquilo em que, às 
vezes, esse conceito coincide com 
o antropológico. O que de 
moderno, experimental, há na arte 
dela é arcaico. Cavando em si 
mesma, dos tumuli do seu reino 
soterrado, ela traz à luz as formas 
obstinadas que marcaram as 
culturas humanas. Celeida 
redescobre o outro, múltiplo, 
conceitual, e é através do anônimo 
que ela nos guia naqueles 
subterrâneos individuais que 
queremos ignorar. Quem for 
exclusivamente racional que 
levante a mão! 

Celeida é uma artista de uma 
só fase: cada vez mais longe, cada 
vez mais fundo. Distanciando-se 
da superfície convencional, a sua 
matéria-prima, o barro ancestral, 
despoja-se lentamente da rima 
visual para procurar febrilmente a 
sensualidade da mão se espojando 
na maciez untuosa. 

Potes. Potes fechados, 
promessas pudicas, ciumentas, 

. herméticas. Um dia as bolas 
racham, surgem vaginas lúbricas, 
oferecendo o vazio interior que 
espera e clama. Vazio matriz, 



forno, útero. É a crise. Vida e arte 
se confundem. Em ritual de 
passagem, Celeida refugia-se num 
útero de barro, e quando este se 
rompe, fecundo, expulsa a cria e a 
placenta para uma nova vida, suja 
e perdoada. Pela abertura das 
bolas, antes vazia, fetos nos 
espreitam, já sexuados, futuros 
continuadores da espécie. 

Irmã ceramista do joão-de
barro, Celeida entremeia as 
construções uterinas do pássaro 
com as suas homenagens-réplicas 
numa espiral mágica. Na 
simplicidade e eficiência do ninho 
encontra a técnica e o modelo de 
suas obrigatórias obsessões; 
espaço ritual, sexualidade, 
fertilidade. 

A matéria-prima, argila, por 
mais que possa ser moldada em 
"arte" , traz em si o destino de 
utilitário, urnas funerárias, potes 
de cozinha, silos para grãos ... Mas 
a solidão de Celeida necessita da 
coletividade da tribo. Mutirões de 
dezenas de voluntários anônimos 
erguem um ciclópico muro de 
adobe, e em Chapéu Mangueira os 
favelados, guiados por Celeida, 
descobrem uma nova profissão. 
Enquanto o muro se ergue, a 
compulsiva Celeida fabrica 
milhares de pequenos tabletes, 
gravados com signos esotéricos, e 
com o muro terminado descobre 
num livro de arqueologia os selos 
de fundação sumerianos ... 

Mas a viagem continua, cada 
vez mais longe, cada vez mais 
fundo. Agora, já estamos nas 
cavernas magdalenianas; 
fetiches, totens se amontoam nas 
prateleiras e nos parques, às 
vezes tão estranhos que parecem 
vindos de outro planeta, 
desproporcionais na sua 
pequenez ou na gigantesca 
dignidade, que impede o 
espectador de fazer mais que um 
comentário superficial. Mas as 
crianças e os sensíveis, os 
simples, brincam e sonham com 
eles. 

Agora, as formas, vênus 
calipígias, ferramentas 
desconhecidas, regridem (ou 
avançam) até os informes achados 
das cavernas, dos pedaços de 
terra que de humano só levam as 
marcas das mãos. Além, não há 
mais nada. O homem ainda não 

existia. Para onde caminha 
Celeida infante numa fazenda do 
interior? Para as pegadas dos 
grandes répteis? Para o barro 
mineral de um globo isento de 
humanos, quando o Mistério e a 
vida ainda aprendiam o caminho 
da consciência? 

Mas o contato não está 
rompido entre a mística do caos e 
a marca do Homo faber; uma 
gigantesca roda, ou pedra de mó, 
ou engrenagem, circular e 
centrada num furo de eixo, nos 
traz de volta à praticidade 
contemporânea. 

Não é o caos que Celeida 
procura; é a permanência. 

Acredito que, para ser 
compreendida, Celeida gostaria 
de trocar o olhar surpreendido do 
espectador pela mão que, ousando 
pegar um pouco de barro, o 
apertasse como oferenda e 
comunhão. 

Para alcançar a esperança do 
amanhã, é preciso mergulhar até 
os gestos primevos, os rituais 
iniciatórios, fraternais ou 
canibais, das cavernas. 

Henri V. Stahl 

Earth is the raw material of a11 
materiaIs with which Mankind 
moulds its life. It is also the most 
pliable and everlasting, since, f TOm 
dust to dust, it nurtures and 
shelters Man in his adventure. 
Blended with sweat, hardened by 
heat, it takes the forms which 
Man's spirit or body requires. 
Transmuted in to an object, earth 
becomes language and the 
readings of silent mi11ennia. When 
fire was domesticated in an earthen 
womb, Modem Man came into 
being. 

Celeida was brought up in a 
rural environment, where the rain 
fa11s, the wind blows, the sky is 
starry; the fire, the flames and the 
children, mute fascinations. One 
day, oflove or fear, she saw, 
through the magical eyes of 
infancy, earth being bom, earth 
dying, fire dancing in the cold 
darkness: the death of a loved-one. 

Afterwards, life came along, 
with its seasons and places passing 
by, time leaving its indents, 
children being bom, people striving 
and dreaming, in short, life as we 
a11know it. 

Earth, fire and fumace brought 
about the ceramist Celeida Tostes. 
Her faith in the animistic gods not 
only facilitates the interpretation of 
her work, but also ensures its 
oneness. Beyond doubt, it is more 
fascinating to fo11ow her 
wanderings than to detail her 
landings, since her insistent search 
leads us to plunge into the distant 
past of Man and, thus, into the 
unconsciousness of each one of us. 

The dialogue between the 
hands and the earth, the 
excitement of playing with fire in 
the fumace-sanctuary, reveals a11 
the magical content of primitive art. 

Gradua11y, Celeida becomes 
archetypical inasmuch as this 
concept coincides with the 
anthropological. Whatever is 
modem and experimental in her art 
is, in fact, archaic. She herself digs 
out, from the ums of her buried 
kingdom, and brings to light, the 
persistent forms which typify 
human cultures. Celeida 
rediscovers the multiple and 
conceptual othemess and the 
anonymous serves as a guide to the 
individual undergrounds we tend to 
ignore. Whoever is nothing but 
pure reason, stand forth! 

Celeida is a single-phase artist: 
ever further, ever deeper. She 
departs from the conventional 
surface: her raw material, the 
ancestral clay, is slowly divested of 
the visual rhyme, in a feverish 
search for the sensuality of the 
hand wa110wing in the sleek 
softness. 

Pitchers. Closed pitchers, coy 
promises, envious, hermetical. One 
day the ba11s crack and lurid 
vaginas appear, offering the empty 
interior which waits and ca11s. An 
open matrix, fumace, uterus. It is 
crisis. Life and art are jumbled and 
blended. In a passage ritual, 
Celeida seeks refuge in a uterus of 
clay, and, when the latter bursts, it 
expels the child and the placenta 
into a new Jife, filthy and forgiven. 
Through the opening in the ba11s, 
formerlyempty, sexua11y marked 
fetuses, future continueIS of the 
species, peep at uso 

A ceramist sister to the oven
bird, Celeida intermingles the 
uterine constructions of the bird 
with her homage-replicas in a 
magical spiral. In the simplicity and 



efficiency of the nest she finds the 
technique and the model for her 
compulsory obsessions: ritual 
space, sexuality, fertilitr. 

The raw material- clay
however much it can be moulded 
into "art", carries within itselfthe 
destiny of the utilitarian, of the urn, 
of pitchers, grain silos ... But 
Celeida's solitude requires the 
collectivity of the tribe. Teams of 
dozens of anonymous voluntaries 
erect a gigantic mud-wall, and, in 
Chapéu Mangueira, the slum 
dwellers, directed by Celeida, 
disco ver a new trade. While the 
wall is under construction, the 
compulsive Celeida turns out 
thousands of small bricks, engraved 
with esoteric signs, and, once the 
wall is finished, she discovers in a 
book on archeology the Sumerian 
foundation seals. 

But the trip continues, ever 
further, ever deeper. We are now in 
the Magdalenian caverns: fetishes, 
totems are piled on shelves and in 
parks, sometimes so strange they 
seem to have come from outer 
space, out of proportion in their 
tininess or in their gigantic dignity, 
hindering the spectator from 
making more than a superficial 
comment. But children and 
sensitive persons, the simple
minded, play and dream with them. 

Now, the forms, Calipigious 
Venuses, unknown tools, recede (or 
progress) up to the formless 
findings ofthe ca ves, of the lumps 
of earth in which the only human 
element is the inprint of hands. 
Beyond, there is nothing further. 
Man was not yet on the scene. 
Whereto walks the child Celeida at 
the farm? To the footprints ofthe 
great reptilians? To the mineral 
sediment of a globe free of human 
beings, when Mystery and life were 
stilllearning the path to 
awareness? 

But the contact between the 
mystics of chaos and the mark of 
Romo faber is not broken; an 
enormous wheel, or grinding stone, 
or gearing, circular and centered on 
the orifice of its axis, brings us back 
to contemporary practicality. 

Celeida is not in search of 
chaos, but of permanence. 

I believe that, to be understood, 
Celeida would prefer to exchange 
the bewildered eye of the spectator 

for the hand which dares to take a 
portion of clay, holding it tight like 
an offering and communion. 

To attain the hope for 
tomorrow, one must plunge back to 
the primeval gestures, the fraternal 
or cannibalistic initiation rites of 
the caves. 

Obra apresentadajWork in the 
exhibition 
Gesto Arcaico, 1990·91 
Instalação: barro amassado e argamassa armada 
com materiais da terra/installation pug and 
reinforced mortar with earth materiais, 36m' 

CíCERO DIAS 
Nasceu em Pernambuco, Brasil, em 
1908. 
Estudou Arquitetura e Pintura. 
Born in Pernambuco, Brazil, in 1908. 
Studied Architecture and Painting. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1927 Rio de Janeiro 
• 1938 Galeria Jeanne Castel, Paris 
• 1943 Lisboa Porto 
.1947 Galerie René Drouin, Paris 
• 1948 Escola Nacional de Belas
Artes do Rio de Janeiro 
• 1952 Museu de Arte Moderna, São 
Paulo; Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro 
• 1967 Retrospectiva, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife 
.1975 Museu Lasar Segall, São 
Paulo 
• 1978 Musée André Malraux, Le 
Havre 
• 1987 Galerie Denise René, Paris 
• 1988 Exposição Comemorativa 
dos 80 anos, Rio Design Center, Rio 
de Janeiro 

Exposições Coletivasj Collective 
Exhibitions 
.1930 Roerich Museum, New York 
• 1931 Salão Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro 
• 1937, 38 Salão de Maio, São Paulo 
• 1941 I Salão de Arte da Feira 
Nacional de Indústrias, São Paulo 
• 1944 Pintura Moderna Brasileira, 
Royal Academy of Arts, London 
• 1944, 45 Exposição de Arte 
Moderna, Lisboa 
• 1946 Exposição Internacional de 
Arte Moderna da Unesco, Paris 
.1947,48 Galerie Denise René, 
Paris 
• 1948 Exposição de Arte Mural, 
Palais des Papes, Avignon 
• 1949 As Grandes Correntes da 
Pintura Contemporânea, Musée de 
Lyon 
• 1950 XXV Biennale di Venezia 
• 1951 Salon de Mai, Paris 
• 1952 XXVI Biennale di Venezia 
.1953 Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna, Roma 
• 1954 Artistas da Nova Escola de 
Paris, Museu de Arte Moderna, São 
Paulo 
• 1958 Sala Especial, Exposição 
Universal de Bruxelas 
• 1962 Mostra de Artistas 
Brasileiros, Musée d'Art Moderne de 
la Ville de Paris 
• 1965 Sala Especial, 

Retrospectiva, 8" Bienal 
Internacional de São Paulo 
• 1981 Museu de Arte Moderna de 
Strasbourg 
• 1982 Paul Eluard et ses Amis 
Peintres, Centre Georges Pompidou, 
Paris 
• 1987 Modernidade, Arte Brasileira 
do Século XX, Musée d' Art Moderne 
de la Ville de Paris 

Outras Atividadesj Other Activities 
• 1933 Casa Grande e Senzala, de 
Gilberto Freire (ilustração) 
• 1934 Balé Jurupary, de Villa Lobos 
(coreografia, cenários e figurinos) 
.1948 1· Mural Abstrato da 
América Latina, Recife 

( ... ) "Assisti às 
representações dos bailados e o 
sucesso dos costumes do 
'Imbapara' foi enorme. 

Realmente as côres estavam 
lindas, os costumes 
rigorosamente no stylo dos índios 
e você foi elogiado pelos artistas e 
conhecedores com verdadeira 
emoção. Bravo Cícero! Fiquei 
naturalmente radiante! Você sabe 
quanto eu o quero bem e como eu 
admiro o seu bello talento. Tão 
pessoal e tão artista e moderno. 

O Graça o admirava 
sinceramente também, elle sabia 
que você seria, no futuro, uma das 
glórias do Nosso·Brasil. 

Para adiante sempre! 
Naturalmente o Villa Lobos 

fez das suas ... 
Houve pequeno incidente que 

desgostou Lourenzo e outros. 
Serge Lifar é um bello artista 

que fez o sucesso do 'Jurupary'. 
Elle salvou o Villa Lobos que a 
platéia recebeu friamente, mas a 
arte do Serge Lifar triunphou e por 
fim foi muitíssimo acclamado" ( ... ). 

trecho de carta de 
Nazareth Prado a Cícero Dias 

Setembro de 1934 

(. .. ) I was present at the ballet 
performances and the success of 
Imbapara's costumes was 
enormous. 

The colours were really 
beautiful, the costumes were 
rigorously indian styled and you 
were praised by artists and 
connoisseurs with sincere 
emotion. Bravo, Cícero! I was 
radiant, naturally! You know how 
much I like you and how I admire 
your fine talento So personal and 
so artist and modem. 

Graça ais o admired you 
sincerely; he knew you would be, 



in the future, one of the glories of 
our Brazil. 

Forward, always! 
Naturally, Villa Lobos played 

it on ... there was a little incident 
that displeased Lourenzo and 
others. 

Serge Lifar is a fine artist 
responsable for Jurupary 's 
success. He saved Villa Lobos 
whom the audience welcomed 
cOldly, but Serge Lifar's art 
prevailed and at the end he was 
very much acclaimed ( ... ). 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Iara 
Aquarela e grafite sobre papel(watercolor and 
graphite on paper, 43,5x27 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas/Artes, 
Rio de Janeiro 
2. Saci 4 
Guache sobre papel(gouache on paper, 
44x30,5 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas/Artes, 
Rio de Janeiro 
3. Palhaço 
Guache sobre papel(gouache on paper, 
42,5x26,5 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas/Artes, 
Rio de Janeiro 
4. Jurupari 3 
Guache sobre papel(gouache on paper, 
44,5x26,5 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas/Artes, 
Rio de Janeiro 
5. Curupari 
Guache sobre papel(gouache on paper, 
43,5x25,5 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas/Artes, 
Rio de Janeiro 
6. Zebu 
Guache sobre papel(gouache on paper, 
42,4x26 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas/Artes, 
Rio de Janeiro 

CLAUDE SABOURIN 
Nasceu em Ontário, Canadá. 
Graduou·se em Educação Artística 
pela Escola de BelaS-Artes de 
Montreal. É mestre em Educação 
Artística pela Universidade de 
Concórdia. 
Participou de várias montagens no 
Théâtre des Apprentis Sorciers, 
como cenógrafo, figurinista e 
responsável pelos objetos de cena. 
Born in Ontario, Canada. 
Graduated in Artistic Education by 
Montreal Fine Arts School. 15 a 
master in Artistic Education by 
Concord University. 
Participated in various stage 
settings at Théatre des Apprentis 
Sorciers, as a scenognJpher, a 
costumes designer andthe 
responsible for the props. 

Principais Exposições/Main 
Exhibitlons . 
• 1965, 71 West End Art Gallery 
• 1977 Musée de Québec 
• 1981 Colloque Danse Canada, 
Galerie UQAM 
• 1983 Galerie, Grand Théâtre de 
Quêbec 

• 1985 Artscéne, Foyer du Théâtre 
Alfred Laliberté, UQAM 
• 1987 Quadrienal de Praga 
.1989 Art et Ordinateur, Galerie 
UQAM 
• 1990 Images scénographiques, 
Place des Arts de Montréal; 
Exposition Nationale de 
Scénographie, Maison de la CuHure 
Frontenac, Mon.trêal 
• 1991 Quadrienal de Praga 
(comissário geral do Canadá) 

Principais Trabalhos no Théâtre des 
Apprentis Sorciers/ Main Works at 
the Théâtre des Apprentis Sorciers 
• 1955 Escurial, de Guelderode 
• 1957 Fin de Partie, de Samuel 
Beckett 
• 1958 Le Baladin du Mode 
Occidental, de Synge; L'Avenirest 
dans les Oeufs 
• 1960 La Parodie, de Adamov 
.1961 Homme pour Homme, de 
Bertolt Brecht 
• 1962 La Fontaine Aux Saints, de 
Synge; Monsieur Bonhomme et les 
Incendiaires, de Frisch 
• 1963 Au Coeur de la Rose, de 
Piene Peneault; Maitre Puntila et 
son Valet Matti, de BertoH Brecht 
• 1964 Las Ba&-Fonds, de Maxim 
Gorki; La Visite de la Vieille Damme, 
de Dürrenmatt 
• 1965 Nicodeme, de Pierre 
Perreault (exceto figurinos) 
• 1966 La Grande Rege de Philippe 
Hotz, de Frisch; Andora, de Frisch 
(somente cenografia); Une Simple 
Mécanique, Kempt Zoo Story, de 
Albec (exceto figurinos) 
• 1967 Les Louis d'or, de Gurick 
(exceto figurinos) 
• 1968 Les Chevaux de Cirque, de 
Mckoy (exceto figurinos) 

Outros Trabalhos/ other Works 
• 1977 Au Coeur de la Rose, de 
Pierre Perrault (cenografia) 
• 1981 Madame est Servie, 
coreografia de Martine Epoque 
(cenografia e figurinos) 
• 1982 Litanie, DAME, coreografia 
de Martine Epoque (cenografia) 
• 1983 Kyklos, de Axis, coreografia 
de Iro Tembec (cenografia e 
figurinos); Comme des Fleurs de Mal, 
de DAME, coreografia de Martine 
Epoque (cenografia e figurinos) 
• 1985 19h30, Un Soir d'Automne, 
coreografia de Sylvie Pinard 
(f".gurinos) 
• 1986 YUL 'S6, coreografia de 
Martine Epoque (figurinos e 
cenografia); A..cOUPLETS, 
coreografia de lro Tembeck 
(cenografia e figurinos); De 5 à 7, 
coreografia de Sylvie Pinard 
(nanador em off) 
• 1988 Cool Heure Blues, 
coreografia de lro Tembeck 
(cenografia) 

Artista multidisciplinar, 
Claude Sabourin está envolvido, 
acima de tudo, com o teatro. 
Images Scénographiques é uma 
mostra de aproximadamente 
cinqüenta trabalhos em papel, 
ilustrando "idéias, cenários e 
projetos, pontuados por trechos 
extraídos de A Poética do Espaço 
de Gaston Bachelard" . 

Da mesma forma como a 
pintura e a escultura, o teatro 
contemporâneo procurou 
reconsiderar seus pontos de 
referência e situar-se em um 
espaço diferente daquele proposto 
pelo modelo tradicional. Alguns 
requestionaram as funções do ator 
e do diretor, outros a configuração 
e as características físicas dos 
espaços cênicos, outros ainda 
questionaram o próprio conceito 
do palco; o relacionamento entre 
palco e espaço teatral, e entre ator 
e espectador. Tal busca resultou 
numa série de experiências: a 
concepção de espaços teatrais 
modificáveis, aptos a serem 
alterados de um trabalho para 
outro, e a transformação 
(temporária) de espaços tão 
inusitados como arenas, 
cafeterias escolares ou piscinas 
em teatros. Os próprios atores 
passaram a se agrupar e a se 
tornar autores, no propósito de 
escrever novos tipos de trabalhos; 
trabalhos mais abertos, que 
pudessem adaptar-se melhor aos 
novos espaços teatrais 
contemporâneos. 

As imagens de Claude 
Sabourin refletem essas 
mudanças. Elas "perturbam 
nossos conceitos de espaço" 
(Bachelard), pondo em questão 
sua própria teatralidade, 
propondo, ao mesmo tempo, uma 
nova investigação quanto ao modo 
pelo qual o espaço é desenhado, 
uma modelagem de espaços 
teatrais e dcrpalco. Inerente a 
essa mudança é a reconfiguração 
do próprio ator, da mesma forma 
como o arquiteto molda o homem 
e a mulher contemporâneos ao 
definir a forma dos espaços a 
serem habitados. "Os 
relacionamentos entre o objeto 
arquitetônico, sua posição no 
espaço e o ator-personagem" são, 
portanto, colocados em questão. 

Assim, o palco evoluiu de 
duas para três dimensões. A tela 
pintada, "janela de ilusão para o 
mundo", é substituída por um 
palco cujo espaço físico real é 
pontuado por divisões opacas. Ao 
contrário da perspectiva linear e 
objetiva da Renascença, essa nova 
perspectiva contemporânea é 
subjetiva, sendo criada por umá 
complexa multiplicidade de telas 



sobrepostas em camadas, num 
processo semelhante àquele 
empregado pelos artistas egípcios 
e medievais em seus afrescos. 

Não mais haverá um ponto de 
referência (ou ponto de fuga); não 
mais haverá referência ao 
realismo natúral, mas tão somente 
à "realidade de um espaço 
inteiramente adaptado ao ator". A 
alusão tomará o lugar da ilusão. 
Edward Gordon Craig escreve que 
"o trabalho teatral não se limita ao 
texto ou à atuação dos atores, mas 
abrange todo um conjunto de 
elementos. Para que a encenação 
se constitua numa obra de arte, o 
melhor uso que se pode fazer 
desses elementos não é no sentido 
de se reproduzir a realidade, e sim 
de transcendê-la". 

É essa transcendência que 
vemos retratada através das 
imagens de Claude Sabourin: uma 
forma de conceitualizar o palco, de 
impregná-lo de uma determinada 
espacialidade. Trabalhos criados 
para cenógrafos e diretores, para 
abrigarem espetáculos ... cenários 
à procura de um autor! .. . 

Quais seriam as palavras 
desses seres silenciosos que 
habitam os desenhos espaciais 
criados por Claude Sabourin ... 
"personagens-testemunha, atores 
de dramas imaginários em busca 
de plenitude, personagens em 
busca de existência, inspirando 
obras ainda não escritas"? O que 
estarão dizendo essas 
personagens fixas e imóveis, mas 
explodindo em palavras? O que 
estarão dizendo no contexto de 
uma obra ainda não encenada? O 
que é esse espaço senão o espaço 
que habita o interior do ser 
contemporâneo, o espaço do 
drama contemporâneo do 
indivíduo, isolado entre paredes e 
aspirando, contudo, a se libertar 
delas, para, em liberdade, habitar 
um espaço ilimitado? "É através 
de sua imensidão que os dois 
espaços, o espaço íntimo e o do 
mundo, se tornam consoantes. 
Com o aprofundamento da 
absoluta solidão do homem essas 
duas imensidões se fundem". 
(Gaston Bachelard) 

Serge Fisette 

Multidisciplinaryartist 
Claude Sabourin is, above all, 

involved with theatre. Images 
Scénographiques, an exhibition of 
some fifty works on paper 
illustrating "ide as and conceptual 
stage sets and designs, 
punctuated by writings draw from 
La Poétique de l'espace by Gaston 
Bachelard ". 

As did sculpture and music, 
contemporary theatre attempted 
to re-consider its points of 
reference, to situate itself within a 
space other than proposed by the 
traditional model. Some re
questioned the roles of the actor 
and the director, others the design 
and physical characteristics of the 
performance spaces, others again 
questioned the concept of the 
stage itself: the relationship 
between stage and theatre space, 
between spectator and actor. This 
searching resulted in diverse 
experiments: the conception of 
transformable theatre spaces 
which could be modified from one 
work to the next; transform 
(temporarily) into theatres such 
unsuspecting spaces such as 
arenas, college cafeterias or pools. 
Actors themselves grouped 
together and became authors in 
order to write new kinds of works, 
more open works which would be 
better adapted to the new theatre 
spaces oftoday. 

The images of Claude 
Sabourin reflect these changes. 
They "disturb our concepts of 
space" (Bachelard), questionning 
their own theatricality while 
proposing a new examination of 
the way in which space is 
designed, a modelling of theatre 
spaces and a molding of the stage. 
Reflecting this is the inherent 
reshaping of the actor her/himself, 
just as the architect models 
contemporary wo/man as s/he 
models the spaces to be 
inhabited. "Relationships 
between the architectural object, 
its position in space, and the 
character-actor" are thus 
questioned. 

And so the stage envolves 
from to three dimensions. Painted 
canvas, "window of illusion Oil the 
world ", is replaced by a stage 
whose actual physical space is 
punctuated by opaque partitions. 
Different from the objective linear 
perspective of the Renaissance, 

this new contemporary 
perspective is subjective, created 
bya complex multiplicity of 
screens superimposed by layer, 
not unlike the fresco of the 
Egyptian artist or the artist of the 
Middle Ages. 

No longer will there be a point 
of reference (or point of escape): 
no more a reference to natural 
realism, but only the "reality of a 
space adapted entirely to the 
actor". Allusion has replaced 
illusion. Edward Gordon Craig 
writes that "the work for theatre 
is limited neither to the text of the 
play nor to the acting of the 
actors, but incompasses the 
ensemble ofvarious elements. For 
the performance to constitute a 
work of art, these elements are 
best used not to reproduce reality, 
but to transcend it". 

It is this transcendence which 
is portrayed thTOUgh the images 
by Claude Sabourin: a way of 
conceptualizing the stage, of 
infusing it with a certain 
spaciality. Works created for 
choreographers and directors, to 
house performances ... décors in 
search of an author! .. . 

What would be the words of 
these mute beings which inhabit 
the drawings of spaces created by 
Claude Sabourin ... "character
witnesses, actors of imaginary 
drama, searching for fullness, 
characters in search of existence, 
inspiring works as yet 
unwritten "? What do they say, 
these fixed characters, unmoving, 
but bursting with words? What do 
they say f TOm within the décor of 
a work yet to be performed? What 
is this space, if not that space 
which inhabits the interior of the 
contemporary being, that ofthe 
contemporary drama of the 
individual, isolated between 
walls, but aspiring only to be 
freed f TOm these walls, free to 
inhabit a space which is limitless, 
"It is thTOUgh their immensity that 
the two spaces, intimate space 
and that of the world, become 
consonant. With the deepening of 
the utter solitude of man, these 
two immensities merge". 

(Translation: Elizabeth Wood) 

Obras ApresentadasjWorks in the 
Exhibition 
Exposição cenográficajscenographic exhibition, 
1990: 



55 pinturas sobre papel/55 paintings on paper, 
28x43,3 em (eada/eaeh); 3 projetores/3 
projeetors, 198 m2 

CLAUDIO TOlll 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1944. 
Bom in São Paulo, Brazil, in 1944. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1980 Galeria Seráphico, Brasília; 
Galeria Bonfiglioli, Sáo Paulo 
• 1981 Galeria Bonino, Rio de 
Janeiro; Galeria Casa Grande, 
Goiânia; Galeria Momento, Curitiba 
• 1982 Galeria Paulo Figueiredo, 
São Paulo; Festival de Inverno de 
Campos do Jordão 
• 1983, 84 Galeria São Paulo 
• 1985 Galeria GB, Rio de Janeiro; 
Centro Cultural de São Bernardo do 
Campo 
• 1986 Galeria Montesanti, São 
Paulo, Rio de Janeiro; Gesto Gráfico, 
Belo Horizonte; Art Studio, New 
York; Galeria Ines Fiuza, Fortaleza 
• 1987 Museu Histórico e Cultural 
de Jundiai 
• 1988 Galeria Montesanti, Sáo 
Paulo; Prova do Artista, Salvador 

• Exposições ColetivasjCollective 
Exhibitions 
• 1976 Biennale di Venezia 
• 1980 Biennale de Paris; Dez 
Pintores Anos 70 - Destaque Hilton 
• 1981 Bienal de Medelin; Do 
Moderno ao Contemporâneo, Museu 
de Arte Moderna, São Paulo 
• 1982 Esporte e Sociedade 
Brasileira, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro 
• 1983 Arte na Rua, Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de 
São Paulo 
• 1984 Gelsenkirchen Museum; 
Retrato e Auto·Retrato da Arte 
Brasileira, Museu de Arte Moderna, 
São Paulo; Tradição e Ruptura, 
Pavilhão da Bienal, São Paulo 
• 1985 Caligrafias e Escrituras, 
Fundação Nacional de Arte, Rio de 
Janeiro; Releituras, Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, pavilhâo da 
Bienal, São Paulo 
• 1986 Bienal de Havana 
• 1987 Gesto Alucinado, Museu da 
Imagem e do Som, São Paulo 
• 1988 Figura e Objeto - 63 a 66, 
Galeria Milan; Ritmos e Formas na 
Arte Brasileira, Galeria Sesc 
• 1989 Coletiva do Concurso do 
Painel do Palácio dos Bandeirantes, 
São Paulo; Modern Brasiliansk 
Bileakunst, Dinamarca 
• 1990 Façades Imaginaires, 
Grenoble 

Painéis PúblicosjPublic Billboards 
Painel Zebra, Praça da República, 
São Paulo; Painel SescjVila Nova, 
São Paulo; Painéis do Metró -
Estações Sé e Barra Funda 
(Memorial da América Latina), São 
Paulo; Painel da Universidade de 
Miami; Painel BCNj Alphaville, 
Barueri 

Prêmiosj Prizes 
• 1970 Aquisição Jovem Arte 
Contemporânea, Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de 

São Paulo 
• 1973 Objeto, Associação Paulista 
dos Críticos de Arte 
.1975 Viagem ao Exterior, 
Associação Brasileira dos Críticos de 
Arte 
.1979 Viagem ao Exterior, Salão 
Nacional, Prêmio Pirandello de Artes 
Plásticas (2 anos) 

Bibliografia j Bibliography 
MAGALHÃES, Fábio. Obra em 
Construção: 25 Anos de Trabalho de 
Claudio Tozzi, Editora Revan, 1989. 
KLlNTOWITZ, Jacob. Claudio Tozzi: O 
Universo Construído da Imagem, 
Editora Valoart, 1989. 

( ... ) O Tozzi é de uma geração 
artística muito jovem, posterior ao 
Concretismo e que está 
procurando emancipar-se das 
coisas geométricas. Você sofreu a 
influência da arte geométrica, mas 
agora está tentando transformar 
essa arte numa coisa mais 
vibrante, mais sensoriaL Aliás, 
esse processo foi um pouco do que 
se deu internacionalmente. 
Depois do Abstracionismo 
Geométrico, os artistas passaram 
para o Expressionismo Abstrato, 
uma retomada do Monet, 
procurando a cor como energia. 
Você está buscando uma síntese 
do Expressionismo Abstrato e da 
construção geométrica, que pode 
ser uma tentativa de sintetizar 
grande parte da arte do século XX. 

O processo de criatividade 
combina elementos de ação 
consciente e elementos da ação 
inconsciente. Isso deve ter sido 
sempre conhecido. Homero dizia 
que nada do que ele escrevia era 
da sua cabeça. Tudo era 
transmitido pela musa. A musa 
era o inconsciente. No século XIX, 
o matemático e físico francês 
Poincaré sistematizou a 
descoberta matemática, que tinha 
processos conscientes e 
inconscientes. Daí nasceu uma 
concepção geral da criatividade, 
uma combinação complexa de 
elementos conscientes e 
inconscientes. Quando o artista 
olha para o seu próprio quadro, ele 
o faz condicionado pela sua 
personalidade. Outra pessoa olha 
o quadro e vê outra coisa, 
diferente. Há uma riqueza muito 
grande de situações, um quadro 
pode ser interpretado de muitas 
maneiras diferentes. Uma geração 
vê a arte de uma determinada 
maneira, a geração seguinte vê de 
outra. A arte, a partir de um 

determinado momento, se torna 
independente do artista, tem sua 
própria história. * 

Mário Schenberg 

(') Extraído de Entre-Vistas, org. Gíta K. 
Guinsburg e José Luíz Goldfarb, Ed. 
PerspectívalInstítuto de Físíca da USP, São 
Paulo, 1984. 

Claudio Tozzi belongs to a 
very young generation of artists 
that followed Concretism and 
strives to free itself from the 
geometric trend. They suffered 
the influence of geometric art, but 
are now trying to transform such 
an art into something more 
vibrant, more sensorial. Actually, 
to some extent, the same thing 
was true in the intemational 
processo After the Geometric 
Abstractionism, artists switched 
to Abstract Expressionism, a 
Monet revival, in search of colar 
as energy. They seek a synthesis 
of Abstract Expressionism and 
geometric construction, that could 
very well be an attempt to 
synthesize a large portion of 20th
centuryart. 

The creative process 
combines elements of conscious 
as well as unconscious action -
which is something that has 
always been acknowledged. 
Homer used to say that nothing of 
what he wrote came from his 
mind, and that everything carne 
from his muse. The muse was his 
unconscious. In the 19th century 
Poincaré, the French scientific 
philosopher and mathematician, 
systematized the discovery of 
mathematics, that involved 
conscious and unconscious 
processes. Hence an era 
conception of creativity was bom 
that was a complex combination 
of conscious and unconscious 
elements. Every time an artist 
looks at his own painting, he does 
so conditioned by his own 
personality. Anyone else looking 
at the same painting will see 
something else, something 
different. There exists a wide 
variety of situations, so a painting 
may be interpreted in various 
different ways. Whereas a 
generation regard art in a certain 
manner, the following generation 
will see it in another. From a 
certain moment on, art becomes 



dissociated f TOm the artist, and 
makes its own history. * 

Obras Apresentadasj Works in fhe 
Exhibifion 
1. Ataque Aéreo, 1990 
Tela, madeira, tinta acrílica, resinas 
sintéticasjcanvas, wood, acrylic, 
synthetic resins, 285x300x12 cm 
2. Embrião, 1990 
Grafite em pó e resinas acrílicas sobre 
tela colada em madeirajpowdered 
graphite and acrylic resins on canvas 
glued to wood, 208x191x20 cm 
3. O Quarto, 1991 
Acrílica, óleo, ferro e resinas sintéticas 
sobre tela colada em madeirajacrylic, 
oil, iron and synthetic resins glued on 
wood, 260x310x15 cm 
4. Sem Título, 1991 
Acrílica, óleo, ferro e resinas sintéticas 
sobre tela colada em madeirajacrylic, 
oil, iron and synthetic resins glued on 
wood, 260x460x15 cm 
5. O Inconsciente Revelado, 1990-91 
Pigmentos e resinas acrílicas, ferro e 
tela colada em madeirajacrylic resins 
and pigments, iron and canvas glued on 
wood, 220x840 cm 
6. Varal, 1990 
Acrílica sobre tela colada em 
madeirajacrylic on canvas glued on 
wood, 220x460 cm 
28 partesj28 parts 
7. Expansão, 1991 
Acrílica, resina sintética e ferro sobre 
tela colada em madeirajacrylic. 
synthetic resin and iron on canvas glued 
on wood, 400x400x15 cm 

CRISTINA BARROSO 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1958. 
Estudou na Southern lIIinois 
University e graduou·se no San 
Francisco Art Institute, nos Estados 
Unidos. 
Bom in São Paulo, Brazil, in 1958. 
Sfudied at fhe Southern lIIinois 
Universify and graduafed from fhe 
San Francisco Art Insfifufe, Unifed 
Sfafes. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibifions 
• 1987 Galeria J. Contemporânea, 
Ribeirão Preto 
• 1988 PresenzejGiovani Artisti, 
Circolo Berthold Brecht, Milano 
• 1989 Galerie Edition Schoen, 
Berlin; Galeria São Paulo, São Paulo 
• 1990 Bahnwãrterhaus, Galeria der 
Stadt Esslingen am Neckar, 
Esslingen; Museu de Arte de São 
Paulo 
• 1991 Galerie Rudolf Sehac, Berlin; 
Galeria Milan, São Paulo 

Exposições Coletivasj Collecfive 
Exhibifions 
• 1982 San Francisco Art Festival, 
Civic Center, San Francisco 
• 1983 International Show lhree 
Painters, Diego Rivera Gallery, San 
Francisco 
• 1984 Ann Arbor Festival, San 
Francisco Museum of Modern Art; 
Diagrams and Figures, lhe Goodran 
Gallery, San Francisco 
• 1985 Art Against Apartheid, lhe 
Mission Cultural Center, San 
Francisco; lhe New Color 

Photography, Diego Rivera Gallery, 
San Francisco; New Art in the West, 
lhe Vorpal Gallery, San Francisco 
• 1986 Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, São Paulo 
• 1988 Milano Punto Uno, Studio 
Marconi, MilanojGalleria Mara 
Coccia, RomajGalleria la Polena, 
GenovajGalleria la Nuova Bussola, 
lorino 
• 1989 6xBrasil - Neue 
brasilianische Malerei, Galerie Raue, 
Bonn 
• 1990 Brasil·Jovens 
UniversalistasjUrsprünge der Kunst 
11, Ifa Galerie, Bonn; Art Brasil-Berlin, 
Edition Schoen, Berlin; Under the 
Name Babel, Meta GalleryjSault 
Sainte Mariejlhe Rental 
GalleryjSan Francisco Museum 01 
Modern Art; Aspectos da Arte 
Latinoamericana, Galerie Ruta 
Correa, Freiburg 

As Pinturas de Cristina 
Barroso 

O trabalho de Cristina Barroso 
não se deixa influenciar pelos 
lugares onde mora, uma vez que 
sua inspiração vem mais das 
formas arcaicas do que do 
ambiente que a circunda. 
Círculos, pirâmides, formas ovais, 
linhas que se cruzam, espirais e 
motivos sinuosos são exemplos da 
"linguagem universal" que usa. 
Essas formas fundamentais são 
constantemente enfatizadas nas 
imagens cotidianas mostradas 
pela artista. Xícaras, bequeres, 
vasos, escadas, montanhas - às 
vezes somente reconhecíveis após. 
um segundo olhar - estão 
integrados, sem esforço, a um 
mundo abstrato de imagens. 

Normalmente, não é fácil usar 
a beleza das formas arcaicas em 
um mundo onde ouropel significa 
cultura e onde quase não há mais 
amor às origens; no entanto, elas 
continuam sendo símbolos. 
Muitos artistas experimentam 
usá-los, mas o resultado é, muitas 
vezes, psicológico, como acontece 
com a transvanguarda. Outros 
usam esses símbolos apenas para 
efeito pictórico, criando uma 
estética superficial, eu quase 
diria, um papel de parede. 

Não se encontra esse tipo de 
superficialidade no trabalho de 
Cristina Barroso. Ela sabe que, 
hoje, a arte é um campo à parte, 
especial, que já não molda a vida e 
os costumes dos povos. O 
significado da linguagem das 
formas das culturas antigas não 
pode ser reproduzido com 
vulgaridade. Ela conhece o poder 

dos símbolos e o poder do mundo
embrião por exemplo, mas 
também usa esses símbolos de 
outras maneiras. Algumas vezes, 
criam um sentimento de espaço e 
imponderabilidade; outras vezes, 
representam a diversidade da 
natureza. 

A forma oval, o ovo, 
originalmente simbolizava o 
princípio, a origem, mas também a 
perfeiçâo que encerra os opostos 
em si mesma. Aparece nos 
quadros Pirâmides, Escadas e 
Ritual para a Batalha, onde os 
contornos das formas ovais podem 
ser identificados à esquerda e à 
direita dos quadros, de tal 
maneira que parece estarmos 
contemplando o interior do espaço 
infinito. A associação com o 
espaço aberto leva-nos à 
percepção da forma-ovo como 
imagem do planeta. De um lugar 
insólito, o observador contempla a 
distância e se apercebe como um 
elemento no espaço. Nesse 
instante, vê objetos movendo-se 
como se imponderáveis, coisa 
comum em se tratando de uma 
escada, significativa em se 
tratando de uma pirâmide ou uma 
imagem nova de um planeta. 

O trabalho intitulado Dots 
leva-nos à experiência oposta. Em 
um plano escuro de cor, pontos 
brancos sugerem a existência por 
trás dele de um espaço que brilha 
através das" aberturas" . Em 
outros quadros, aparecem as 
linhas que se cruzam e as formas 
ovais, representando um 
"microcosmo", como, por 
exemplo, em Campo Magnético, 
ou, então, as espirais e outros 
padrões básicos. 

Suas técnicas são tão variadas 
quanto esses signos. Grande parte 
de seus trabalhos são colagens, 
embora não o pareçam à primeira 
vista. Cristina Barroso 
desenvolveu uma técnica especial 
para eles: pinta algumas imagens 
em plástico, que depois é 
descascado como uma fina 
camada de tinta. Uma após outra, 
essas camadas são coladas à tela 
e só então trabalhadas. Com os 
dedos, desenha ou arranha signos 
nesses pedaços de plástico. Em 
algumas partes, essas camadas de 
imagens coladas se sobrepõem e 
suas transparências nos 



arrebatam novamente a um 
sentido de espaço. A utilização de 
materiais variados como tinta 
acrílica, cola, cera, terra e madeira 
pode dar a impressão de 
"paisagens" singulares. Áreas 
telúricas, rugosas bordejam áreas 
lisas da colagem. 

Cristina Barroso interessa-se 
profundamente por técnicas 
diferentes. Em uma série de 
quadros pequenos, usa fotocópias 
como pano de fundo. São cópias 
de convites para exposições, por 
trás das quais se esconde a vida 
cultural das cidades. Amplia os 
cartões e, em seguida, pinta-os de 
tal forma que quase não se vê 
vestígios da publicidade, dizeres, 
nomes ou das assim chamadas 
coisas importantes. 

Finalmente, não se pode 
deixar de mencionar que Cristina 
Barroso trabalhou com outras 
mídias. A pintura é importante, 
mas não é o único aspecto de seu 
trabalho. Também interessa-se 
por fotografia e cinema. Preocupa
se em conjugar formas e materiais 
que podem parecer desiguais. 

Barbara Wien 

The works of Cristina Barroso 
are not affected by her 
surroundings, as her inspiration 
derives from archaic shapes and not 
from the environment. Circ1es, 
pyramids, ovoids, crossing 1ines, 
spira1s and other sinuous motifs are 
a part of her universa11anguage. 
These basic shapes are a1ways 
enhanced by the simp1e objects 
depicted by the artist - cups, 
beakers, vases, stairs, mountains
effort1ess1y merge with an abstract 
wor1d of shapes that sometimes can 
on1y be recognized after a second 
100k. 

The use of archaic shapes in a 
wor1d where glitter means cu1ture 
and roots hard1y matter isn 't a1ways 
easy, symbo1s though they may be 
- and will remain. Manyartists 
experiment in that direction but the 
result is often psycho10gica1, as in 
the case of Trans-vanguard. Others, 
on1y use them for effect, striving for 
the shallow beauty of a wallpaper 
pattern. 

The works of Cristina Barroso 
go deeper. She is aware that 
nowadays art is a separa te rea1m, 
that it no 10nger shapes the 1ife and 

uses of peop1e. The meaning of the 
1anguage spoken by shapes in 
ancient cu1tures can no 10nger be 
universally dup1icated. She knows 
the power of symbo1s and that of 
the embryo wor1d, but a1so uses the 
symbo1s in other ways
sometimes to create a fee1ing of 
space, of weight1essness and, 
others, the diversity of Nature. 

The ovoid shape, the egg, 
originally meant the beginning and, 
a1so, a perfection that enc10ses the 
apposite of itse1f. It is present in 
Pyramids; Stairs; andBattle Rites, 
where egg-shapes appear on both 
sides ofthe picture apparent1y 
1eading us to contemp1ate the inner 
reaches of infinite space. This 
assaciation with open spaces 
transforms the egg-shape into the 
image of a p1anet. Beho1ders 100k 
far into an unusua1 ang1e to be 
themse1ves transformed into an 
e1ement in space. Objects move as 
though weight1ess, which may be 
usual for a stair, significant for a 
pyramid or for the image of a new 
p1anet. 

Dots inspires an opposite 
experience. On a dark background, 
white dots suggest that infinity is 
just behind, shining through the 
"openings". Other works shows 
lines, the crisscrossing lines and 
ovoid shapes of microcosm in 
Magnetic Field, or spira1s and other 
basic patterns. 

Her technique is as varied as 
the symbo1s. The greater part of her 
work is comprised of collages, 
a1though at first sight this is not 
evident. Cristina Barroso has 
deve10ped a specia1 technique, 
painting a few images on p1astic 
and then removing a thin 1ayer, as if 
it were a thin caating of paint. One 
after the other these la yers are 
glued to the canvas and on1y then 
her work starts. She finger-paints or 
draws symbo1s on the pieces of 
p1astic. In some parts the image 
1ayers are superposed in 
transparences that ance again seem 
1ike space. The use of varied media, 
such as acry1ic paint, glue, wax, 
earth and wood, creates singular 
"landscapes". Earthy, rough areas 
surround the flat surfaces of the 
collage. 

Cristina Barroso is strong1y 
attracted by a diversity of 
techniques. In a series of small 

paintings she uses photocopies as a 
background. Theyare the copies of 
invitations for exhibits that hint at 
the cu1tura11ife of cities. She 
en1arges cards and paints them in 
such a way that the vestiges of ads, 
of names, or of the so-called 
important things, can no 10nger be 
seen. 

Finally, it must be said that 
Cristina Barroso has a1so worked 
with other media. Painting is an 
important, but not the on1y face of 
her work, which inc1udes 
photography and cinema. She is 
a1ways driven to b1end apparent1y 
dissimilar shapes and materia1s. 

O~ras Apresentadas/ Works in the 
Exhibitions 
1. Vertigo, 1991 
Técnica mista sobre telajmixed media 
on canvas. 150x130 cm 
2. Campo Magnético, 1991 
Técnica mista sobre telajmixed media 
on canvas, 150x165 cm 
3. Sem Título, 1991 
Técnica mista sobre telajmixed media 
on canvas, 150x250 cm 
4. Sem Título, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 
310x160 cm 

CRISTINA· CANALE 
Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, 
1961. 
Estudou desenho e pintura na Escola 
de Artes Visuais Parque Laje, Rio de 
Janeiro. 
Born in Rio de Janeiro, Brazil, in 
1961. 
Studied design and visual arts and 
the Parque Lage School of Visual 
Arts, Rio de Janeiro 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1985 Galeria Contemporânea, Rio 
de Janeiro 
• 1987 Galeria de Arte do Centro 
Empresarial Rio de Janeiro 
• 1989 Passârgada Arte 
Contemporânea, Recife 
• 1990 Galeria de Arte São Paulo 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1984 Como Vai Você, Geração 
80?, Escola de Artes Visuais Parque 
Laje, Rio de Janeiro 
• 1985 Velha Mania - Desenho 
Brasileiro, Escola de Artes Visuais 
Parque Laje, Rio de Janeiro; VIII 
Salão Nacional de Artes Plâsticas, 
Museu de Arte Moderna, Rio de 
Janeiro 
• 1985, 86 Salão Carioca de Arte, 
Rio de Janeiro 
• .1987 Novos, Novos, Galeria de 
Arte do Centro Empresarial Rio de 
Janeiro 
• 1989 Novos Valores da Arte 
Latino·Americana, 11 Festival Latino· 
Americano de Arte e Cultura, Brasília 
• 1989, 90 Canale, Fonseca, 
Milhazes, Pizarro, Zerbine, Museu de 
Arte Contemporânea· USP, São 



Paulo/Museu Municipal de Arte de 
Curitiba/Funarte, Rio de Janeiro 
• 1990 Viva Brasil Viva, Liljevalchs 
Konsthall, Stockholm; 111 Bienal 
Internacional de Cuenca 

Cristina Canale singulariza
se, antes de mais nada, pela 
preocupação com as 
possibilidades plástico-cromáticas 
da pasta pictórica, permitidas pela 
tinta a óleo. Diferentemente de 
outras pinturas com foco de 
interesse semelhante, seu 
trabalho matérico tem por ponto 
de partida imagens registradas 
pelo olhar da artista sem qualquer 
privilégio - imagens da própria 
arte, recolhidas da paisagem do 
Rio ou quaisquer outras -, que 
funcionam como referência prévia 
para a organização espacial do 
quadro e sua ocupação pelas 
grossas camadas de tinta. Apesar 
da representação de paisagens, 
determinadas por seu método de 
trabalho, a ordenação da tela pela 
cor e matéria prevalece como 
questão fundamental, o que pode 
ser observado ao longo da obra da 
artista, de modo cada vez mais 
evidente. Característica de grande 
parte do Expressionismo e da 
Abstração Informal, a pincelada 
matérica revela a importãncia 
fundamental da expressão do 
gesto na constituição dessas 
poéticas. 

Em franca oposição à 
racionalidade geometrizante, 
inerente à tradição construtivista, 
o interesse pela matéria supõe 
uma noção de ordem, cujas 
determinações ocorrem na 
sucessão das decisões da artista 
na própria fatura da obra, 
revitalizando todas as decisões 
que a antecedem. Essa 
disponibilidade para assimilar o 
ocorrido, como norma de trabalho, 
combina-se na pintura de Cristina 
à importância das visões reais, 
transformadas por seu imaginário 
em densidade de cor, contribuindo 
para a constituição de uma 
poética que tem por eixo central a 
tensa síntese entre representação 
e matéria. 

Fernando Cocchiarale 

Crístína Canale dístínguíshes 
herself, before anythíng else, by 
the preoccupatíon wíth the 
plastíc-chramatíc possíbílíties of 
the pictoríal paste, allowed by oíl 

paínt. Dífferently fram other 
paintings wíth símílar focus of 
interest, her material work has its 
point of departure in ímages 
registered by the artist's look 
without any privílege - images of 
art itself, collected fram Rio's 
landscape or any other ones
that work as a previous reference 
to the spatíal organization of the 
pícture and its occupatíon by thick 
layers of paínt. Despíte the 
landscape representatíons, 
determined by her work method, 
the canvas ordering by color and 
matter prevails as a fundamental 
questíon, what can be observed 
along the artíst's work, in a more 
and more evident way. 
Characteristical of a great part of 
Expressionísm and of Informal 
Abstraction, the materíal strake 
reveals the fundamental 
ímportance of gesture expression 
in the constítutíon of such poetics. 

In frank opposítion to the 
geometrízíng rationality, inherent 
to the constructíve traditíon, the 
ínterest ín matter supposes a 
notion of order, whose 
determínatíons occur thraugh the 
successíon of the artíst's 
decisions regarding the own 
preparation of the work, 
revítalizing every precedíng 
decisíon. Such availabílíty to 
assimílate the occurrance, as a 
work ruI e, ís combined ín 
Crístína 's paíntíng to the 
importance of real vísions, 
transformed by her ímagínation in 
color densitíes, contríbutíng for 
the constítutíon of a pootic whose 
central axis is the tense synthesís 
between representatíon and 
matter. 

Obras Apresentadas/ WOl"ks in the 
Exhibition 
1. Sem Título, 1991 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 200x350 em 
2. New Age, 1991 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 235x330 em 
3. Sem Título, 1991 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 240x310 em 
4. O Jardim é ° Lugar da Serpente, 1991 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 215x320 em 
5. Flores com Borboleta, 1991 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 210x250 em 
6. Sem Título, 1991 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 240x350 em 

DENISE MILAN 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1954. 
Estudou Dança com Angel e Eloy 

Pericet e na Academia Mercedes y 
Albano, Madri e Artes Plásticas na 
Escola de Artes City and Guilds, 
Londres. Cursou coreografia no 
Instituto Laban, teatro avangard com 
Lee Breuer, e ritual no teatro na 
Escola de Artes e Ciências e no 
Performing Garage, Nova York. 
Bom in São Paulo, BI"azil, in 1954. 
Studied dance undel" Angel and Eloy 
Pel"icet and at the Mercedes y 
Albano Academy, Madl"id. Sfudied 
chol"eogl"aphyaf fhe Laban Insfifufe, 
avanfgal"d fheafl"e undel" Lee BI"euel", 
of fhe Mabeu Mines gl"OUP, and I"ifual 
in fheafl"e af fhe New YOl"k School of 
Arls and Science and af fhe 
Perfol"mingGal"age, New YOl"k. 
Sfudied plasfic arls af fhe Cifyand 
Guilds Arls SChools, London. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibifions 
• 1981 Independência Só na Morte, 
Galeria São Paulo, São Paulo 
• 1986 Luzes, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo 
• 1988 Garden of Light, Galeria São 
Paulo, São Paulo 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibifions 
.1983 Nova Mulher, Barbican 
Center, London 
• 1987 Éden Elétrico, Fundação 
Bienal de São Paulo 
• 1988 Garden 01 Light, PSI, New 
York 
• 1989 Sectiones Mundi, 20" Bienal 
Internacional de São Paulo 
• 1990 Cristaluz, Pavilhão Brasil, 
Osaka 
• 1991 VII Henry Moore Grand Prize 
Exhibitions Excellent Maqueltes, lhe 
Hakone Open-Air Museum 

Prêmios/ p,.izes 
• 1989 Prêmio Revelação, 
Associação Paulista de Críticos de 
Arte, São Paulo 

Gruta de Maquiné 
Um fragmento do urbano. 

-Abre-te. 
E a gruta humana se abriu ... 

Ela é o urbano atravessado pela Gruta 
de Maquiné 

Denise Milan 

Através de uma fratura que 
rompe esse fragmento emerge 
uma luz que vem do interior da 
terra e percorre cristais de 
quartzo, que datam da formação 
do planeta e participam da 
evolução tecnológica, e tubos de 
televisão que se tornam neste 
cenário escombros da era 
industrial. 

Essas formas translúcidas são 
ao mesmo tempo percorridas e 
condutoras da luz que traz à tona 
a questão do tempo, através de 
uma geologia que irrompe do 
urbano e produz um recorte na 
cidade, e de uma arqueologia do 
futuro que provoca a pontuação na 

li 



li 

história do homem, da civilização. 
Descrição da instalação: 

fragmento de asfalto com 22 
metros de comprimento e 5 metros 
de largura, numa sala escura, com 
uma rachadura de 10 metros de 
comprimento. Dentro dela, há 
cristais de quartzo, tubos e 
máscaras de televisão, corpos 
translúcidos, atravessados por 
luzes fluorescentes e 
incandescentes. 

A gruta do Ali Babá ainda existe, 
graças a Deus, ainda existia, 
quando eu disse: 
"Abre-te, Sésamo l " 

na fralda da serra, 
e fui entrando ... 

João Guimarães Rosa 

A Gruta de MaquÍné 
An urban tragment. 

- Open to yourself. 
And the human cave opened .. 

Our urban cave, through the Caves of 
Maquiná. 

Denise Milan 

Through a crack that exist in 
this tragment passes a 1ight coming 
from the interior of the p1anet 
through quartz crysta1s, that dates 
from the formation of the p1anet and 
participates of the techno10gica1 
evo1ution and in te1evision tubes 
that are in this scenario trash from 
the industrial era. 

At the same time that these 
trans1ucid forms are crossed they 
are a1so the conductors of a light 
that brings to the surface: a 
geo10gy emerging in the urban and 
producing an act of cut of the city 
and an archeo10gy of the future that 
provoques a punctuation in the 
history of man, of civilization. 

Material and dimensions: 
asphalt, quartz crysta1, television 
tubes and masks, 1enses, glass and 
fluorescent 1ight. 

1enght of aspha1t: 22 meters 
width of aspha1t fragment: 5 

meters 
1enght of crack: 10 meters 
width of crack: 50 to 20 

centimeters 

Ali Baba's cave still exists, 
thank God; it still existed 
whenIsaid 
Open Sesame! .. 
there among the foothills, 
and I went on in ... 

(Translation: Alasdair G. Burman) 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Gruta de Maquiné, 1991 
184 m2 

DI CAVALCANTI 
Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 
1897. 
Entre 1916 e 1922 cursou Direito no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, sem 
obter graduação. 
De 1918 em diante integrou o grupo 
de intelectuais e artistas de São 
Paulo ligados ao Movimento de Arte 
Moderna, junto com Oswald de 
Andrade e Mãrio de Andrade e 
Guilherme de Almeida, entre outros. 
Em 1922 idealizou e organizou a 
Semana de Arte Moderna, no Teatro 
Municipal de São Paulo, e realizou o 
projeto gráfico do cartaz e da 
publicação da Semana. 
De 1923 a 1925 e de 1935 a 1940 
viveu em Paris. 
Além de seus trabalhos como 
ilustrador, pintor e criador de 
cenários e figurinos para teatro e 
balé, realizou também inúmer?s 
painéis e murais. Morreu no RIO de 
Janeiro em 1976. 
Bom in Rio de Janeiro, Brazil, in 
1897. 
From 1916 to 1922 studied Law in 
Rio de Janeiro and São Paulo, 
without obtaining a degree. 
Since 1918 became parl of the São 
Paulo group of arlists and 
intellectuals, connected to the 
Modem Arl Movement, together with 
Oswald and Mãrio de Andrade, 
Guilherme de Almeida and others. 
In 1922 Di Cavalcanti conceived and 
organized the Modem Arl Week, in 
the São Paulo Municipal Theatre. He 
also carried out the graphic project 
of its poster and publication. 
During 1923·1925 and 1935·1940 Di 
Cavalcanti lived in Paris. Besides his 
work as iIIustrator, painter and 
creator of settings and costumes for 
theatre and ballet performances, he 
also produced a large number of 
murais and wall paintings. 
Died in Rio de Janeiro in 1976. 

lIustraçõesj IIIustrations 
• 1914 Fon·Fon, caricatura 
• 1915 A Vida Moderna, capa 
.1917 O Pirralho 
• 1922 Fantoches da Meia·Noite 
(álbum) 
• 1926 Diário da Noite, Rio de 
Janeiro (também colabora como 
jornalista) 
• 1933 A Realidade Brasileira 
(álbum) 
• 1952 Última Hora, charges 
• 1972 7 Xilogravuras de Emiliano 
Di Cavalcanti (álbum), Salvador 

Exposições e PrêmiosjExhibitions 
andPrizes 
.1917 Exposição individual de 
caricaturas, livraria O Livro, São 
Paulo 
• 1922 Semana de Arte Moderna, 
Teatro Municipal, São Paulo 
.1930 International Art Center, 
Roerich Museum, New York 
• 1935 Exposição Individual, Salão 
O Século, Lisboa 
• 1937 Arte Técnica, Paris (Medalha 
de Ouro) 

• 1943 Exposição individual, Galeria 
Greco's, Buenos Aires 
• 1948 30 Anos de Pintura, Instituto 
de Arquitetos do Brasil, São Paulo 
• 1949 Exposição na Cidade do 
México 
.1951 l' Bienal Internacional de 
São Paulo (artista convidado) 
• 1952 Exposição Comemorativa da 
Semana de Arte Moderna, São Paulo 
• 1953 2' Bienal Internacional de 
São Paulo (Melhor Pintor Nacional, 
prêmio dividido com Alfredo Volpi) 
• 1954 Exposição retrospectiva, 
Museu de Arte Moderna, Rio de 
Janeiro; Exposição individual, Museu 
de Arte Moderna, São Paulo 
.1956 XXVIII Biennale di Venezia; 
Mostra Internacional de Arte Sacra, 
Trieste (Premiado) 
• 1958 Exposição pela Europa 
(organizada pelo Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro) 
• 1960 11 Bienallnteramericana, 
México (sala especial; Medalha de 
Ouro) 
• 1961 Exposição individual, Petit 
Galerie, Rio de Janeiro 
• 1962 I Bienal de Arte Americana 
de Córdoba 
• 1963 7" Bienal Internacional de 
São Paulo (sala especial); Exposição 
de Maio, Paris 
• 1971 Exposição retrospectiva, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo; 
Prêmio da Associação Brasileira de 
Críticos de Arte 
• 1972 Prêmio Moinho Santista 

Outros TrabalhosjOther Works 
• 1929 Decoração do foyer do 
Teatro João Caetano, Rio de Janeiro 
• 1952 Cinco painéis para o jornal 
Última Hora, Rio de Janeiro 
• 1954 Balé e figurinos para A 
Lenda do Amor Impossível, encenado 
pelo corpo de baile do IV Centenário, 
São Paulo 
• 1955 Cenário e figurinos para As 
Cirandas, de Heitor Villa·Lobos, 
encenado pelo corpo de baile do 
Teatro Municipal, Rio de Janeiro 
• 1958 Pinturas, Catedral de 
Brasília; tapeçarias, Palácio da 
Alvorada 

Entre 1919 e 1920 Villa-Lobos 
compôs uma peça pianística que 
intitulou Carnaval das Crianças, 
trazendo à tona o seu mundo de 
criança, vivenciado nos modestos 
cordões infantis que animaram o 
carnaval dos bairros cariocas. (Em 
cada fantasia uma liberdade 
conquistada, uma identidade 
assumida, um memorismo 
inconsciente com raízes muito 
profundas. ) 

Quando, em julho de 1923, 
embarcou para a Europa, levou na 
sua bagagem os figurinos e um 
cenário, desenhados por Di 
Cavalcanti para serem utilizados 
em um balé que seria proposto a 
Serge Diaghilev. 

Amigo de Di, por afinidade e 
pelo fato de ser também um 
personagem da Lapa romântica do 



primeiro quartel do século, a 
escolha de ViII a não poderia ser 
mais adequada. 

De forma exuberante e 
romântica, Di tornava-se cada vez 
mais o cronista de mulatas e 
prostitutas por ele tratadas 
pictoricamente com sensualismo e 
"inocência". Villa, de tipo 
parecido, impregnado com suas 
memórias de infância, brincava 
lembrando musicalmente os 
cordões, passeando fantasias, 
liberdades e alegria. 

Diaghilev, no entanto, não se 
interessou pelas músicas que ViII a 
desejava ver coreografadas. 

Somente em 1926, quando 
Villa regressou a Paris e teve a 
sua obra reconhecida pelas 
vanguardas artísticas, é que 
Diaghilev resolveu incluir uma das 
suas músicas no repertório dos 
"Ballets Russes". 

Curiosamente, no entanto, sua 
escolha recaiu em algumas das 16 
"Cirandas" , peças pianísticas 
encomendadas a Villa pela 
famosa pianista Aline Von 
Barentzen, recém-estreada em 
Paris, onde fazia grande sucesso. 
(Possivelmente ele teria se 
impressionado com o tratamento, 
dado por Villa, a peças com raízes 
no folclore ibérico.) 

A morte de Diaghilev, ocorrida 
antes da conclusão dos trabalhos, 
impossibilitou a inclusão da 
música de Villa no repertório dos 
"Ballets Russes". 

Maria Augusta Machado 

o Carnaval 
"O carnaval, desde minha 

mocidade, participou da minha 
vida como uma necessidade de 
externação de uma parte de meu 
ego. No carnaval eu sempre senti 
em mim a presença de um 
demônio íncubo que se 
desvendava como um monstro 
feliz pelas suas travessuras 
inenarráveis. 

É uma das formas de meu 
carioquismo irremediável e eu me 
sinto demasiadamente povo 
nesses dias de desabafo dos 
sentimentos mais terrivelmente 
terrenos de meu ser. 

Carnaval carioca. 
Os que vivi ainda adolescente, 

líricos e pecaminosos, não se 
separam de mim, sobretudo 

aquele em que eu participei de um 
grupo de pierrôs que foi chamado 
'O Grupo Garboso de São 
Cristóvão' por um cronista 
carnavalesco. 

E quando fui de landau com D. 
Zizinha, a prima Débora, 
Ermindinha Cantuária e os 
meninos Santiago Fontes, para 
assistir, pela primeira vez, à 
passagem dos grandes clubes 
pela Avenida Central, recém
inaugurada. 

Os carros alegóricos 
fascinaram-me. Um mundo de 
deslumbramento começou a viver 
em mim para toda a vida. 

Aquele mau gosto valia mais 
do que todos os modelos 
dulçurosos de beleza que eu já me 
cansava de ver nos quadros 
acadêmicos que ornavam salas de 
visita. 

As danças dos cordões, os 
antigos cordões com índios, o 
velho, o porta-estandarte, os 
diabinhos, os sujos, o morcego, o 
urso, as pastoras e a charanga 
tocando marchinhas 
inverossímeis de doçura e graça. 

Os requebros do maxixe que 
eu me acostumei mais tarde a 
da.nçar nos Democráticos, no 
Feniano e Tenentes, depois na 
Bola Preta com as minhas amadas 
de passagem, lindas musas que 
não me desprezam nunca. 

O carnaval carioca foi uma 
coisa de grande responsabilidade 
para muita gente que amou o Rio, 
e que considerou sempre que 
nada podia fazer melhor a 
felicidade desta cidade que 
divertir-se no carnaval. Homens 
austeros dedicaram-se ao 
carnaval como se dedicaram às 
ordens religiosas, à Maçonaria ou 
aos centros cívicos e espíritas." 

Di Cavalcanti 

Between 1919 and 1920, Villa
Lobos composed a piano play 
named Carnaval das Crianças, 
bringing his childish world afloat, 
a world experienced with those 
modest infantile groups of 
merrymakers who cheered up 
carnival in Rio's districts. (In each 
fantasy, a conquered liberty, an 
assumed identity, an unconscious 
memorial with very deep roots.) 

In 1923, when he embarked to 
Europe, he carried along with his 

baggage the costumes and stage 
scenery, designed by di 
Cavalcanti, which ought to be 
used in a ballet that would be 
proposed to Serge Diaghilev. 

A friend of Di, by affinity and 
by the fact he was aIs o a 
personage of romantic Lapa in the 
first quarter of the century, Villa 's 
choice could not be more suitable. 

In a lush and romantic way, Di 
became more and more the 
chronic1er of mulatto women and 
prostitutes treated by him with 
sensualism and "inocence". Villa, 
who has a similar style, and was 
impregnated with his childhood 
memories, musically played, 
remembering the merry makers 
groups, strolling fantasies, 
liberties and joy. 

Diaghilev, however, did not 
get interested in the songs that 
Villa wanted him to choreograph. 

It was only in 1926, when Villa 
went back to Paris and had his 
work acknowledged by the artistic 
vanguards, that Diaghilev decided 
to include one of his songs in the 
"Russian Ballets" repertory. 

Curiously, though, his choice 
was one ofthe sixteen "Cirandas" 
(ring-around-a-rosy songs), piano 
plays ordered to Villa by the 
famous pianist Aline Von 
Barentzen, who had newly ma de 
his debut in Paris, where she was 
attaining a great success. 
(Possibly, she had been impressed 
by Villa 's treatment given to plays 
with roots in the Iberian folklore). 

Diaghilev's death, before the 
end of the work, rendered the 
inclusion of Villa 's song in 
"Russian Ballets" repertory 
impossible. 

Maria Augusta Machado 

Carnival 
"Carnival, since my youth, 

took part of my life as a need to 
express part of my ego. On 
carnival I always felt inside myself 
the presence of an incubent devil 
who unveiled himself as a 
monster, happy by his inenarrable 
naughtiness. 

It is one of the ways of my 
irremediable "carioquismo" and I 
excessively feel as being part of 
the crowd during those days of 
relief for the most terrible 
mundane feelings of my being. 



Rio's carnival. 
The ones I experienced when I 

was a teenager, lyrical and sinfu11. 
cannot leave me, especially the 
one when I participated of a 
pierrots group that was called "O 
Grupo Garboso de São Cristóvão ", 
bya carnival chronicler. 

And when I went by landau 
with Mrs. Zininha, my cousin 
Débora, Ermindinha Cantuária 
and the Santiago Fontes boys, to 
watch, for the first time, the big 
clubs parade on Central Avenue, 
newly inaugurated. 

The allegoric cars fascinated 
me. A world of dazzle started 
living inside of me for the rest of 
my life. 

That bad taste was worth 
more to me than all the sweetest 
beauty models I was tired of 
seeing in the academic pictures 
that used to decorate living 
rooms. 

The merrymakers groups, the 
old ones with the indians, the old 
man, the standard-bearer, the 
devils, the dirty, the bat, the bear, 
the shepherdesses and the small 
music band playing unlikely 
sweet and graceful marchinhas 
(carnival tunes). 

The maxixe (a popular round 
dance) voluptuous movements I 
later got used to dancing at 
Democráticos, Feniano and 
Tenentes, and afther those at Bola 
Preta with my transitory beloved 
women, beautiful muses who 
never despise me. 

Carnival in Rio was something 
of grand responsability to a lot of 
people who loved the city, and 
who always considered that 
nothing could be a greater 
happiness to Rio than having fun 
during carnival. Austere men 
dedicated themselves to carnival 
as much as to religious orders, to 
Freemasonry or to civic and 
spiritualist centers. " 

Di Cavalcanti 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Estudo para Cenário 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on paper, 22x28,2 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas·Artes, 
Rio de Janeiro 
2. O Rei dos Bobos 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on pape r, 18,3x13,2 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas·Artes, 
Rio de Janeiro 
3. O Chicote do Diabinho 

Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on pape r, 15,5x12,9 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas·Artes, 
Rio de Janeiro 
4. O Cabeça Grande 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on paper, 18,2x13,3 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
5. Baianinha 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on paper, 11,7x8,5 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
6. A Rainha da Pierrete 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on pape r, 21,4x19,2 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
7. A Rainha 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on pape r, 18,4x13,3 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes. 
Rio de Janeiro 
8. Typo de índio 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on paper, 18,3x13,7 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
9. Typo de índio 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on pape r, 18,3x13,7 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
10. Typo de índio 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on pape r, 16,3xl1,6 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
11. Tipo de índio, 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on pape r, 18,x13,5 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
12. As Traquinices do Mascarado Mignon 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on paper, 20,5x14 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
13. A gaita de precoce fantasiado 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on paper, 11,5x8,5 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
14. O Palhaço 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on paper, 18,2x13,5 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
15. Os guizos do Dominozinho 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on pape r, 116,8x12,8 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
16. O Morcego 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on paper, 18,3x13,5 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
17. O Fantasma 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on paper, 18,3x13,5cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
18. As peripécias do Trapeirozinho 
Aquarela e grafite sobre papeljwatercolor and 
graphite on pape r, 16,4x12,3 cm 
Acervo Museu Nacional de Belas-Artes, 
Rio de Janeiro 
19. Cenário, 1929 
Pastel, crayon e guache sobre papeljpastel, 
crayon and gouache on pape r, 23,3x30,4 cm 
Acervo Museu de Arte Contemporânea - USP 
20. Cenário n' 1 -1900, 1935 
Guache sobre papeljgouache on pape r, 
16x21,7 cm 
Acervo Museu de Arte Contemporânea - USP 

21. Cenário n' 2, 1935 
Guache sobre papeljgouache on pape r, 
16x22,8 cm 
Acervo Museu de Arte Contemporânea - USP 

DIANA DOMINGUES 
Nasceu em Paim Filho, Brasil, em 
1947. 
Graduou-se em Artes Plásticas pela 
Universidade de Caxias do Sul. É 
mestre em Artes Plásticas pela 
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, e 
doutoranda pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 
Bom in Paim Filho, Brazil, in 1947. 
Graduated in Plastic Arts from the 
University of Caxias do Sul. Master's 
degree in Plastic Arts from the 
School of Communications and Arts, 
University of São Paulo, and doctor's 
degree from the Pontificial Catholic 
University of São Paulo. 

Exposições Individuais/ Solo 
Exhibitions 
• 1980 Espaço NO, Porto Alegre 
• 1983 I Salão de Verão, Sala 
Especial, Teatro Carlos Gomes, 
Blumenau; Multimídia, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal/Galeria de Arte 
Contemporânea, Universidade 
Federal do Espírito Santo 
• 1984 Universusmuti, Fundaçáo 
Cultural do Distrito Federal, 
Brasília/Museu de Arte Moderna da 
Bahia, Salvador/Casa de Cultura, 
Caxias do Sul 
• 1986 Olho, Lente, Mente -
Projeto Releitura, Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul/Museu de Arte 
Contemporânea, Curitiba 
• 1989 Migrações, Centro Cultural 
Cândido Mendes, Rio de Janeiro 
• 1990 Connexio - Uma Vida 
Óptico.Eletrônica para as Imagens, 
Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo; Artmedia 
111, Salerno 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1979 Multimídia Internacional, 
Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo 
• 1981 Arteder 81, Bilbao, Espana; O 
Artista e os Meios de Reprodução, 
Pinacoteca do Estado de São Paulo 
• 1982 Artemicro, Museu da 
Imagem e do Som, São 
Paulo/Galeria Coop. Diferença, 
Lisboa/Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro 
• 1983 I Festival Internacional de 
Vídeo, Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de 
São Paulo; Arte na Rua, Museu de 
Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo 
• 1983, 87 I, IIIlnternational 
Biennial Print Exhibit, Taipei 
• 1985 Arte Novos 
Meios/Multimeios, Fundação 
Armando Álvares Penteado, São 
Paulo 
• 1988 I Encuentro Internacional de 
Grabado de Montevidéo, Museo 
Nacional de Artes Visuais, 
Uruguai 
• 1990 Panorama Arte Atual 
Brasileira 90, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo 
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Paragens é um centauro. É a 
realidade híbrida5, metade coisa 
física, metade imagem imaterial. 
Instala-se entre a mentira (a TV 
"mente"8) e a cegueira (o 
computador trabalha na 
obscuridade5). A obra pertence ao 
tempo. É como um corpo estranho 
na língua: frames como insights 
no interior do tempo de fasts e 
slows. 

O computador é cego e - se o 
computador espera seu turner5, a 
semiótica busca a sua poética. 
Essa obra busca o olho perdido. O 
mundo imaginado de Lucrécio é 
um móvel espetáculo de emissões 
e dispersões luminosas3 : a vida é 
luz. É preciso esquecer a 
linguagem videônica, eletrônica, 
cibernética, semiológica e pensar 
o outro. Ele é a chama solitária 
entre a mentira e a cegueira. 

Paragens 
Como fotografia, na clássica 

acepção do congelamento do 
instante, o tempo lento no vídeo 
faz de Paragens momentos 
parados que agem. Seu devir não 
é frenesi, mas desaceleramento do 
permanente estado probabilístico 
das imagens5 (ou o oposto: a 
instantaneidade): se toda 
fotografia é um certificado de 
presença,2 toda imagem desse 
vídeo certifica minha presença na 
cena, porque a televisão busca 
testemunhos, ou faz-se em meu 
olhar, distante e aproximado, fixo 
ou móvel em seu percurso sobre a 
superfície do mundo. 

Clareira 
Uma floresta de imagens 

congeladas - C (Lareira) em 
círculo - envolve o espectador em 
paisagens visiônicas. Fragmentos 
telemáticos do mundo, de um 
mundo auto-referenciado no 
interior da tecnologia. Recortes 
digitais da paisagem em vídeo e 

vaga memória da paisagem 
enregelada em fotografia: como 
corte do fluxo verbal, pulsação, do 
corpo ao cosmos. Do vídeo ao 
computador e à fotografia, 
Domingues determina o "destino 
migrante das formas" ,6 cruzando, 
com suas traduções de luz,7 as 
fronteiras intersemióticas. 

Óleo Olho Foto Fogo Água 
Lago Lava Voile Luz Azul 

Fogo. Rio de fogo. Rio de lava. 
Rio vermelho - há um fluxo 
cambiante de mutação, similitude 
e repetição. Imagens em devir 
permanente. O fogo corre, arde em 
tempo. Consome-se como grande 
operador de imagens.1 O voile 
esplende luz ígnea, inflama o lago. 
Como uma brasa eletrônica, a 
televisão arde em fogo. Emissão 
de luz. Uma chama eletrônica 
insiste em lembrar que o fogo é a 
origem mítica da luz. O vídeo 
flamejante consome-se como um 
pulsar crepitante. Labaredas de 
sangue, gotas de fogo. São 
decorrências da ação pós
produção de Domingues. 
Multiplica-se o fogo como se se 
alastrasse em imagens 
especulares e transparências. O 
reflexo rebatido na superfície 
oleosa faz do olho o lago, o duplo 
de si mesmo. Nenhuma 
combustão de Narciso em chamas 
revolve o lago em repouso. Há 
uma escalada de esfriamento do 
fogo: o azul, o fogo frio eletrônico, 
o fogo congelado em trame. É o 
colapso da temperatura da dança 
das chamas. O olho experimenta, 
repentinamente, a fantasia 
onipotente de detenção do tempo, 
ininterrupto. 

O desafio do mistério 
eletrônico, na chama, é então 
recuperar em nossa fantasia a 
visão primitiva do fogo e que nos 
resgate Tupã em Prometeu. 

Paulo Herkenhoff 

1. Bachelard; 2. Barthes; 3. Bosi; 
4. Costa; 5. Couchot; 6. Domingues; 
7. Plaza; 8. Vattimo. 

Paragens ( Stopping Places) is a 
centauro It is hybrid reality5, half 
physical, half immaterial image. It 
is installed between a lie (TV 
"lies"8) andblindness (the 
computer works in obscurity5). This 
work belongs to time. It is a foreign 

body in the language; frames as 
insights within a time of fasts and 
slows. 

The computer is blind - and, if 
the computer awaits its Turner5, 
semiotics seeks its poetry. This 
work seeks the lost eye. The world 
imagined by Lucretius is a new 
spectacJe of issues and of luminous 
dispersions3: life is light. It is 
necessary to forget the videonic, 
electronic, cybernetic, semiologic 
language and think the other. He is 
the solitary flame between alie and 
blindness. 

Paragens 
As a photograph, in the 

classical acceptation of treezing an 
instant, the slow time on video 
makes Paragens stopped moments 
which act. Its come to be is not a 
frenzy, but a deceleration ofthe 
permanent probabilistic state of the 
images5 (or the opposite: 
instantanneity): if every 
photograph is a certifica te of 
presence2, every image on this 
video certifies my presence on the 
scene, beca use television seeks 
witnesses, or takes place in my 
gaze, distant and cJose, fixed or 
mobile, in its course over the 
surface ofthe world. 

Clareira (The Clearing) 
A forest offrozen images ( ... ) 

in volves the spectator in visionic 
landscapes. Telematic fragments of 
the world, of a world self
referenced within technology. 
Digital cuts of landscapes on video 
and the vague memory of the world 
frozen in a photograph, as a cut of 
verbal flow, pulsation from the 
body to the cosmos. From the video 
to the computer and to the 
photograph, Domingues 
determines the "migrant 
destination of forms"6 crossing 
intersemiotic frontiers with its 
translation in light7. 

Oíl Eye Photograph Fire Water 
Lake Washes Voíle Light Blue 

Fire. River offire. River oflava. 
Red Tiver - there is a. changing 
flow of mutation, similitude and 
repetition. Images in permanent to 
come. Fire flows, burns in time. 
Consumes itself as the great 
operator of images1. The voile 
splendours igneous light, burns the 



lake. Like an eletronic coaI, the 
television burns in fire. Light 
issuing. An electronic flame insists 
in remembering that the fire is the 
mythical origin oflight. The 
burning video consumes itself in a 
crackling pulsation. Flames of 
blood, drops of fire. These are the 
result of Domingues' post
production action. Fire multiplies as 
if it were spreading in specular and 
transparent images. The reflex 
rebounding on the oily surface 
makes the eye, the lake, a double of 
itself. No combustion of Narcissus 
in flames ruffles the lake in repose. 
There is a scale of coding of fire: 
blue, electronic cold fire, fire frozen 
on frame. The collapse of the 
temperature ofthe dance ofthe 
flames. The eye experiments, 
suddenly, an omnipotent fantasy of 
a haIt in time, uninterrupted. 

The challenge ofthe electronic 
mystery in the flame, and then, to 
recover in our fantasy, the primitive 
vision of fire, and may the God Tupã 
redeem us in Prometheus. 

1. Bachelard; 2. Barthes; 3. Bosi; 
4. Costa; 5. Couchot; 6. Domigues; 
7. Plaza; 8. Vattimo. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Paragens, 3 partes: Olho, Clareira, 
Muro),1991 
Instalação: vídeo, fotografia, colunas 
metálicas, luz alógena, caixas de 
ferrojlnstallation: video, photo. metal, 
columns, halogenous light, iron boxes, 
148 m2 

DUNDAKOVA 
Nasceu em Sófia, Bulgária, em 1939. 
Nacionalidade suíça_ 
Estudou técnicas de afresco, vidro, 
relevo e escultura na Academia de 
Arte, Sófia_ Graduou-se na mesma 
escola em Arquitetura de Interiores 
e Exteriores. 
Bom in Sofia, Bulgaria, in 1939_ 
Swiss_ 
Studied fresco, glass, reUef and 
sculpture techniques at the Arts 
Academy in Sofia_ Graduated from 
the same academy in Interior and 
Exterior Architecture. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1971 Museum der Modernen 
Tapisserie, LodajPolen 
• 1980 Musée Cantonale des Beaux· 
Arts, Lausanne 
• 1983 Galerie Glücksmann, Zürich. 
Galerie und Edition 999, Zürich 
• 1984 Centro di Cultura e 
Creativitá Arte Comtemporanea, 
Osmatejltalien 
• 1986 Atelier - Ausstellung, Aarau 
.1987 7 Art Fair, 

StockholmjSchweden· Art 18j87, 
Internationale Kunstmesse Basel 
("One Woman Show") 
• 1988 Kunsthaus St. Alban, BAsel 
• 1989 2 International Make Up Art 
89, Kõln 

Exposições Coletivasj Colective 
Exhibitions 
• 1968 "Moderne Tapisserie", 
Ausstellungen in Prag, London, 
Bruxelles, Hanburg 
• 1969 Museum der Dekorativen 
Kunst in Hradec Kralove, CSSR 
• 1971 Exposition Internationale, 
Musée des Gobelins, Paris 
• 1973 XIV Salon Internationale, 
paris-Sud 
.1974-76 Kunst museum Aarau 
• 1977 Salon Ecriture 1977, Musée 
de Luxemburg, Paris - Salon de la 
Lettre et du Signe, Musée de 
Luxemburg, Paris 
• 1979 Salon Ecritura 1979, Musée 
de Luxemburg, Paris 
.1981 "Aspects de l'Art 
Contemporain", Paris - Exposition 
Suisse 81, Deleemont . Museun 
Bellerive, Zurich 
.1984 "Signes - Ecriture dans l'Art 
actual", Grand Palais, Paris 
• 1988 Ilnternationale Make·Up-Art 
in Basel 
.1989 "Art Beyond Barriers" 
Frauenmuseum, Bonn -
Internationale Make-Up-Art in Kõln: 
Life Aktion "Sacrifice" 
• 1990 Haus der Künste, München 

Exposições e Prêmiosj Exhibitions 
andPrizes 
• 1966 Preis des Wettbewerbs für 
Tapissarie in Sofia 
• 1967 Preis der Ausstellung 
"Bulgarische Kunst" in Sofia 
• 1968 Preis der Presse, Biennale 
deZagrab 
• 1970 Meedaille d'argent de la 
Ville de Paris 
.1972 Meedaille d'argent du XII 
Salon International de paris - Sud 

A arte internacional tornou-se 
surpreendentemente homogênea 
nos dias atuais. A produção 
artística é abundante, havendo, 
por toda parte, artistas que 
seguem as tendências do 
momento e que, por intermédio de 
seus talentos e habilidades, 
modificam, intensificam e 
enriquecem tais tendências. 
Todavia, poucos são os que, como 
Dundakova, seguem firmemente 
uma via própria. Por isso mesmo, 
sua arte não é de fácil acesso e, 
possivelmente por esse motivo, 
Dundakova não tem recebido, em 
geral, o reconhecimento, a 
atenção e a valorização que lhe 
são devidos. 

Suas produções em artes 
gráficas, pintura e fotografia, além 
de seus recentes trabalhos em 
vídeo, impõem uma grande 
exigência ao observador. Embora 
se trate de coisas simples 

transmitidas de maneira simples, 
a profundidade daquilo que está 
sendo expresso e a verdade dessa 
beleza comedida apenas se 
revelam ao fim de uma reflexão 
irrestrita. É esse o segredo dos 
mistérios. Somente ao iniciado 
que se predispõe a um 
comprometimento será revelado o 
conteúdo celestial até então 
incompreensível. Maria 
Dundakova está engajada na 
procura dos mistérios, o que 
podemos perceber pelos títulos de 
suas obras: Le Sacre du Printemps 
(A Sagração da Primavera); La 
Maison du Paysan (A Casa do 
Camponês); Le Rite du Soleil (O 
Rito do Sol). Todas as suas 
representações pictóricas e 
instalações estão 
inextrincavelmente vinculadas à 
vida: à respiração, aos batimentos 
cardíacos, à articulação dos 
membros, aos gestos corporais e 
aos passos necessários para 
mensurar o tempo e o espaço. 

U A sensação é a medida do 
tempo", afirmou Dundakova certa 
vez. As energias polares do corpo 
e da paisagem, equilibradas pelas 
cores radiantes e fragmentadas, 
banhadas pela luz preta e branca, 
criam imagens de grande eficácia. 
A vida, experimentada através do 
trabalho pessoal do indivíduo, 
resulta em um criativo sentido de 
beleza e numa inconfundível 
plasticidade da forma. 

Ainda que a maioria de nós 
não o perceba, os mistérios se 
expressam através da existência 
dos homens. Os elementos com os 
quais Dundakova trabalha são 
experienciados como efeitos 
originais: o solo, a água da 
nascente e o pulsar das ondas no 
transcurso do tempo. 

Maria Dundakova é uma 
mulher de fibra. Com seus 
recursos visuais de cor, com a 
sombra e a luz, com a suavidade 
da pele e as fendas e rupturas das 
camadas geológicas, ela busca a 
metamorfose da vida. Ao 
representar a experiência do 
espaço e do tempo compreendidos 
em seus lentos movimentos 
gestuais, seus olhos, suas mãos e 
seu corpo se transformam num 
instrumento. Sua arte é a arte da 
recordação visualizada. É esse o 
substrato que alimenta os 



mistérios da vida e da terra. A 
procura, a descoberta e a 
representação desses mistérios 
constituem a peculiaridade e a 
força de Maria Dundakova. 

Robert Th. Stoll 

International Art has become 
surprisingly conform these days. 
Art is plOlific and there are artists 
everywhere who follow the trends 
of the day and who, thlOugh their 
talents and skills, vary, intensify 
and enrich them. Yet, there are only 
a few who, like Dundakova, are 
unswervingly going their own way. 
Her art therefore is not easily 
accessible and that may be the 
reason why Dundakova has not 
generally received recognition and 
plOper attention and the 
appreciation she deserves. 

Her works in graphic arts, 
painting, photography and her 
recent works with video film 
demand much flOm the viewer. 
Even though simple things are 
being communicated in a simple 
way, the depth of what is 
expressed and the truth of this 
sparing beauty disc10se themselves 
only after unrestricted 
consideration. This is the secret of 
the mysteries. Only to the initiate 
who is willing to commit himself 
will the heavenly and yet 
incomprehensible content be 
revealed. Maria Dundakova is 
engaged in a search for the 
mysteries, this can be seen in the 
titles of her works: Le Sacre du 
Printemps; La Maison du Paysan; 
Le Rite du Soleil. All her painterly 
representations and installations 
are inextricably bound up with life: 
breath, heart beat, the articulation 
of the limbs, the gestures of the 
body and the steps which are taken 
in the measuring of time and space. 

"Sensation is the measure of 
time", Dundakova once said. The 
polar energies of body and 
landscape which are balanced by 
the radiant and blOken colours in 
black and white light create 
effective imagerr. Life experienced 
thlOugh one 's own work results in a 
creative sense of beauty and the 
unmistakable plasticity of form. 

Even though most of us do not 
recognize it, the mysteries are 
expressing themselves thlOugh the 
being of men. The elements with 

which Dundakova works she 
experiences as original effects: the 
soil of the glOund, the spring water, 
the sound of nature, the pulse of 
waves in the passing of time. 

Maria Dundakova is a stlOng 
woman. With her visual means of 
colour, with darkness and light, 
with the smoothness of skin and 
the rifts and ruptures of strata she 
searches for the metamorphosis of 
life. As she depicts experienced 
space and time comprehended 
thlOugh the slow motion of the 
gestures of her body, her eyes, 
hands and body turn into a too!. Her 
art is the art of visualized 
remembrance. This is the stuff 
which the mysteries of men and 
earth live on. To search and find 
them and to portray them is the 
peculiarity and strength of Maria 
Dundakova. 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Oramaturgic Oevelopment for Sun Rite, 141 m' 
a. Video movie 
b. Sun Rite -Batism of Sun, Trechos para 
performance ao vivojsketches for live performance 
SerigrafiajSilkscreen 
c. Série de fotos coloridas de gestosjSeries of 
gesture colour photos 
DesenhojDrawing 
d. Echo Wall (in Sitio) 
Pinturajpainting,4,95x16m 
e. Space Mythology and Scenario for Sun Rite 
Textojtext 

EDlLSON VIRIATO 
Nasceu em Paraíso do Norte, Brasil, 
em 1966. 
Estudou com Marize Canabrava em 
1980. Formou-se pintor, escultor, 
desenhista e gravador pela 
Faculdade de Belas-Artes do Paraná. 
Born in Paraiso do Norte, Brazil, in 
1966. 
Studied with Marize Canabrava in 
1980. Graduated in painting, 
sculpture, design and engraving from 
the College of Fine Arts, Parana. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1989 Galeria Banestado, Curitiba 
• 1990 Museu de Arte 
Contemporánea, Curitiba; Galeria 
Banestado, Londrina; Fundaçáo 
Cultural de Curitiba 
• 1991 Secretaria de Cultura do 
Paraná, Curitiba 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1985 Salão Universitário de 
Blumenau 
• 1986, 87, 89 Salão Paranaense, 
Curitiba 
• 1987 Gravadores Paranaenses, 
Cuiabá 
• 1988 Versões da Figura Humana, 
Curitiba 
• 1989 XVII Salão de Santo André 
• 1990 Arte Erótica, Curitiba 

• 1991 Tridimensional, Curitiba 

Prêmios/ Prizes 
• 1982 Olho de Boi, Salão de Arte de 
Brasília 
• 1982, 83, 86 Mostra de Arte 
Universitária de Paranavaí 
• 1985, 86 Salão do Miniquadro, 
Curitiba 
• 1988 Salão Círculo Militar do 
Paraná, Curitiba 
• 1989 Zumbi dos Palmares, 
Londrina; Menção Especial, 11 Salão 
de Arte Religiosa da Pontifícia 
Universidade Católica, Curitiba 

N este circuito de 
assemblages, sob o jogo das 
formas rebeldes e irreverentes de 
Edilson Viriato, reside um 
competente sistema de 
articulações entre as partes, 
montado pelo artista. Baseando-se 
em dois fatores - o da simbiose 
material e o da análise formal-, 
esse sistema faz uso de uma 
estética mutante, carnavalizante, 
que, pelo deslocamento, pelo 
chiste e pela transformação 
imposta aos materiais, permite 
descobrir o inusitado. Desse 
modo, subvertendo a ordem do 
verossímil por meio de ligações 
sincrônicas, interações e 
entrelaçamentos de signos, 
revelam-se as novas faces de tudo 
aquilo que traz em si o ranço do 
tradicional. Cultura, religião, 
mitos e rituais são dissecados e 
revisados pelo artista, em réplicas 
que mostram o desmanche dos 
tabus, feito sob o ponto de vista 
da pOlêmica e da malícia. Nasce, 
assim, uma nova linguagem -
mitologia pessoal alicerçada na 
transgressão - na qual os 
sentidos se ampliam, os 
significados ultrapassam as 
camadas descascadas das 
significações conhecidas, e 
aparecem a intenção proposital e 
a intuição, esta sempre 
subordinada à primeira. Sua arte, 
portanto, não é naive nem 
ingênua. Rondando o prosaico e o 
óbvio, sai pela tangente com 
surpresas que traem o modo 
kitsch inicial, abordado como um 
novo código visual. Tendo por 
detrás um brasileirismo folclórico 
atávico, ao se utilizar da 
caricatura, das influências de 
movimentos underglOund de 
humor e de histórias em 
quadrinhos, o artista questiona 
através das formas, colocando 
deuses e diabos paritariamente. 



Traços de um barroco tornado 
neo-expressionista são vistos lado 
a lado com características do 
Tropicalismo, somados a 
Macunaíma. A antropofagia de 
brincadeira dos afetivos 
monstrinhos com dentes cruéis 
compete com o enunciado dos 
títulos satíricos, que destroçam 
padrões artísticos e compõem uma 
estética do deboche lírico. Em 
outro aspecto, pela pantomima do 
lúdico que questiona não só o jogo 
das formas, mas também o 
sistema de regras e 
comportamentos, incluindo-se 
aqui o sexo, Edilson recupera um 
outro território - o dos folguedos 
e traquinagens infantis. Ao 
metamorfosear o imaginário no 
reino da fantasia adulta, o artista 
desvela também um segundo nível 
de realidade, subjacente ao real, 
cuja existência paralela não é 
percebida senão de tempos em 
tempos. Assim, criando onde as 
ilusões do adulto se quebram, no 
paradoxo entre o repúdio e a 
atração, a arte de Edilson desafia 
e conquista nossa cumplicidade. 

Nílza Procopiak 

In this circuit of assembIages 
beneath the pIay of rebeI, 
irreverent shapes, EdiIson Viria to 
created an apt system of 
articuIated parts based on two 
factors, nameIy, material symbiosis 
and formal anaIysis. Resorting to a 
mutant, bacchanalian artistry, the 
system imposes on materiaIs a 
quaIity of dispIacement, of 
witticism and transformation to 
reveaI the extraordinary. Thus, 
subverting the arder of veracity 
through a synchronic Iinking, 
interacting and interweaving of 
signs, new facets of the traditionaI 
are reveaIed. CuIture, reIigion, 
myths and rituaIs are dissected and 
revised by the artist in 
controversiaI and mischievous 
concepts that evidence the 
disruption of taboos. Thus, a new 
Ianguage is bom from a personaI 
mythoIogy founded on 
transgression, so as to widen the 
scope of senses, to reveaI the 
underIying Iayers of known 
meanings, showing a purposefuI 
intent to which is subordinated an 
intuitive perception. His is not a 
naive or simpIe art. Touching on 

the pedestrian and the obvious, it 
veers off on a sIant denying the 
initiaI kitsch mode to propose a 
new visual code. Inspired by an 
ethnic, atavistic .f3razilianism, he 
resorts to caricature and to the 
influences of underground humour 
and of comic strips, the artist aIso 
challenges through his shapes, in 
which demons and deities are 
equally ranked. Hints of the 
baroque transmuted into neo
expressionism rub eIbows with the 
features of TropicaIism to which 
"Macunaíma" is added. The pIayfuI 
anthropophagy of endearing IittIe 
monsters with cruel teeth concurs 
with the sarcasm of titIes that 
obliterate artistic standards to 
create the aesthetic of IyricaI 
derision. A different facet, that of 
pantomime, of frolic, is evidenced 
by Edilson, challenging not onIy 
the pIay of shapes but aIso the 
system of mIes and behaviour 
codes, incIuding sex, onIy to 
redeem another territory, the worId 
of pIayfuI, impish childhood. When 
transposing fancy to the reaIm of 
aduIt imagination, the artist aIso 
reveaIs a second leveI of reaIity 
beneath the factuaI worId, whose 
paralleI existence can onIy seIdom 
be perceived. Thus, creating where 
the illusions of aduIts are 
shattered, within a paradox of 
rejection and attraction, Edilson 
challenges and conquers our 
compIicity. 

Obras Apresentadas/Wol'ks in the 
Exhibition 
Instalaçãojlnstallation 
1. Pai, Não Deixe Cair em Tentação 
(Prevenção) Alumínio, cerâmica, tinta. 
plástico, arame farpado, aço inox/aluminum, 
ceramics, paint, plastic, barbed wire, stainless 
steel, 250x300 cm 
2. Seduzindo os Sedutores (Tentação Sexo) 
Papel, alumínio, madeira, moedas, cobertor e 
spray/paper, aluminum, wood, coins, blanket, 
spray, 250x200x150 cm 
3. Enquanto os Cães Ladram, Um Ladrão É 
Cruciffcado, um Anjo Sonha em Ser Batman e a 
Santa Diz Amém (Cruscifixação) 
Aço inox, chapa galvanizada, tinta 
esmalte/stainless steel, galwanized plate, 
enamel paint, 250x200x120 cm 
Lado externo: Série de Coroas Fúnebres/ 
Outside: Series of Funeral Wreathes, 1991 
Técnica mista/mixed midia 
1. Aqui Jaz Extra·Terrestres Suicidas 
2. Saudade Papai, Mamãe, Titio e Amantes 
3. Aqui Jaz Alguém que Não Chegou a Chupar o 
Pirulito do Zé 
4. Aqui Jaz Afogado em Prazeres 

FACUNDO DE ZUVIRíA 
Nasceu na Argentina, em 1954: 

Fotografou para La Nación, La 
Prensa, ArtNews,Zoom e Vogue. 
Organizou o Arquivo Fotográfico e o 
Museu de Fotografia em Buenos 
Aires. Desde 1989 trabalha para a 
Fundação Antorchas. 
Boro in Argentina, in ~954. 
Was photogl'aphel' for La Nación, La 
Prensa, ArtNews, Zoom and Vogue. 
Organized the Photographic Archives 
and the Museum of Photography in 
Buenos Aires. Since ~989 has been 
working for the Antol'chas 
Foundation. 

Exposições Individuais /5010 
Exhibitions 
• 1981 Miradas, Galería Ficciones, 
Buenos Aires 
• 1982 Maniquíes, Galería 
Financiera San Martín, Buenos Aires; 
Museo de Bellas-Artes de Rosario 
• 1983 Fotogramas, Sociedade 
Hebraica Argentina, Buenos Aires 
.1984 Retrato de Nueva York, 
Centro de Arte y Comunicación, 
Buenos Aires, e Museo de Bellas
Artes de Rosario 
• 1985 Egipto, Centro de Arte y 
Comunicación, Buenos Aires; 
Imágenes de Buenos Aires, Casa 
Pardo, Buenos Aires; San Telmo, 
Centro Cultural de San Telmo, 
Buenos Aires 
• 1986 Archivo Fotográfico de la 
Ciudad de Buenos Aires, Centro 
Cultural General San Martín, Buenos 
Aires; Buenos Aires Maintenant, 
Galerie Agathe Gaillard, Paris 
• 1987 Tango, Café Buenos Aires, 
Buenos Aires 
• 1988 Fotografias, Centro de Arte y 
Comunicación, Buenos Aires 
.1989 Fotografias Color, Foto 
Espacio dei Centro Cultural de la 
Recoleta, Buenos Aires 
• 1991 Retratos, Fundación Andy 
Goldstein, Buenos Aires; 
Retrospectiva, Fotogalería dei 
Teatro San Martín, Buenos Aires 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1985 EI Desnudo en la Fotografia 
Argentina, Fotogalería dei Teatro 
San Martín, Buenos Aires 
• 1986 Autorretratos de Fotógrafos, 
Centro Cultural de la Recoleta, 
Buenos Aires 
• 1987, 88 Catálogo da Fotografia 
Argentina dos '80, Funarte - Ouro 
Preto/Museu de Arte 
Contemporânea, Curitiba/Museu de 
Arte Moderna, Rio de Janeiro 
.1987,89 Fotografia Argentina 
Contemporanea, Salas Nacionales 
de Exposición, Buenos Aires/Casa 
de las Américas de La Habana, Cuba 
• 1989 Buenos Aires en la 
Fotografia, Museo Isaac Fernandez 
Blanco, Buenos Aires 
• 1990 Fotografia Argentina de los 
'80, Fotogalería Omega, La Plata 

Prêmios/ PI'izes 
.1985 1" Prêmio no concurso 
"Buenos Aires, Ayer y Hoy", Buenos 
Aires 
• 1989 Prêmio Revista Projeto a la 
Fotografia de Arquitecture, Bienal de 
Arquitetura, Buenos Aires 

Bibliografia/ Bibliogl'aphy 
CASABALLE, A. Bécquer. "Facundo 
de Zuviría: Dossier", in Fotomundo, 
263, Buenos Aires, 1990. 
KIEFFER, E. Gudino. "Facundo de 



Zuviría: la Vocaciõn, el Arte, el 
Oficio", in Hippopotamus, 18, 1985. 
LE GOFF, Hervé. "Facundo de Zuviria: 
Contact la Boca", in Zoom, 128, 
Paris, 1987. 
OLDENBURG, Bengt. "La Mirada 
Perversa de Facundo de Zuviria", in 
La Razõn, 7 /abr. 1986. 

Disseram uma vez que na ação 
do fotógrafo há algo do caçador. A 
semelhança é atraente e 
sugestiva, mas é preciso deslindar 
cuidadosamente seu alcance, 
Creio que, na maioria dos casos, o 
caçador sabe de antemão qual a 
presa que busca; e, muito embora 
o fotógrafo às vezes saiba que 
imagem deseja colher, outras a 
presa é uma conjunção 
instantânea de elementos que 
revelam, de um só golpe, a 
imagem desejada, Aí, com a 
rapidez necessária, surge o 
disparo que a isola, recorta e 
arranca do acontecer cotidiano, 
para fazê-la entrar em outro 
tempo, como mudo testemunho do 
passado, 

Facundo de Zuviría pertence a 
esta última classe de caçador
fotógrafo, Ele próprio define suas 
capturas como "conjunções 
visuais de geometrias que 
configuram imagens com ritmo 
próprio; quando olho para trás, 
constato que são sempre as 
mesmas formas que se vão 
combinando de modo distinto 
através do tempo, como os cristais 
que sempre estiveram e sempre 
estarão dentro do caleidoscópio" , 

A coerente trajetória de 
Facundo é prova suficiente para 
fazer-nos pensar que, para esse 
artista preeminentemente urbano, 
a selva está em todas as partes: 
cidades e ambientes que, a partir 
de um indício, uma sombra ou um 
signo, serão o começo de um texto 
que se vai tornando legível, foto a 
foto, numa inspirada tarefa que 
decifra, interpreta ou cria outro 
fragmento de mundo, 

Às vezes, será o estupar, 
outras a saudade, sempre a 
emoção, que farão dessas 
duplicações instantâneas do 
mundo o fantasma de outro 
mundo, que trama e planeja 
múltiplas significações, A esse 
respeito, parece-me exata a 
definição de Serevo Sarduy, 
quando fala da fotografia como 
"técnica da pilhagem do ser por 

meio da extorsão da imagem", 
As fotos que compõem a 

participação de Facundo de 
Zuviría foram tiradas com essa 
atitude alerta do artista, para 
quem a cidade se manifesta 
continuamente como o enorme 
cenário em que se entrecruzam 
símbolos e insígnias, imagens e 
signos, como se, nesse enorme 
objeto, também sua subjetividade 
estivesse nos lugares que seu olho 
liberta, 

Uma vitrina, um grafite 
poderosamente capturados sâo, 
assim, um objeto externo, mas 
também interno, que nos 
permitem ingressar em outro 
capítulo desse texto infinito, 

Raúl Santana 

It was once said that the acts 
of a photographer somehow 
approach those of hunters, an 
attractive, suggestive parallel that 
must be thoroughly analyzed as to 
its scope, I believe that in most 
cases the hunter has a defini te 
prey in mind; photographers, 
although often knowing the 
images they wish to capture, 
target on elements that instantly 
and at random coalesce to reveal 
the desired image, Then, as 
swiftly as necessary, that click 
will capture, seize and wrest out 
of dai1y events the one moment 
that records yet another time, 
mute witness to the past, 

Facundo de Zuviría belongs to 
this tribe of photographic hunters, 
He himself defines his preys as 
"the visual joining of geometry 
that create images with a rhythm 
of their own; by looking back I can 
see that in the course of time, the 
same shapes always merge in a 
variety of ways, like the crystals 
that are and shall always be 
inside a kaleidoscope", 

The consistent development 
of Facundo's work is proof enough 
that by leading us to reflection 
this eminent1y urban artist shows 
that the jungle is all-pervading
cities, places contain a shadow, a 
sign that the text wiJ1 begin and 
become iJ1egible, photo by photo, 
in an inspired task that decodes, 
interprets and creates fragments 
ofthe WorId, 

Sometimes lethargy, 
sometimes wistfulness, always 

emotion that wiJ1 instantly 
dupIicate our world and the ghost 
of another world in which multiple 
meanings are woven and planned, 
Thus, it seems that Serevo 
Saduy's definition is apposite 
when stating that photography is 
the "technique of plundering 
beings and ransacking their 
image", 

The photos taken by Facundo 
de Zuviría show the alertness of 
an artist to whom the city 
continuously speaks, like a huge 
scenario permanently crossed by 
symbols and signs, as if to reveal 
through his camera the 
subjectivity that lingers in 
obscure plac~s of its expanse, 

Whether a shop window, or 
vivid graffiti, theyare aJ1 shown 
as the externaI subject that loiters 
in the inner core, allowing us to 
penetrate into yet another chapter 
of that book without end, 

Obras apresentadas/ Works in the 
exhibition 
1. Barfl Bam, 1990 
Fotografia colorida/color photography, 
125x187 cm 
2, Kermesse, 1990 
Fotografia colorida/color photography, 
125x187 cm 

FERNANDO CASÃS 
Nasceu em Vigo, na Espanha, em 
1946. Vive e trabalha na Espanha. 
Estudou na Escola de Desenho 
Industrial - ESDI, Rio de Janeiro. 
Born in Vigo, Spain in 1946. Lives 
and works in Spain. 
Studied at the Escola de Desenho 
Industrial- ESDI, Rio de Janeiro. 

Exposições individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1979 Ciclo, Reciclo, Labirinto, Gal. 
Anexa, Vigo 
• 1980 Parque de Esculturas da 
Catacumba, Rio de Janeiro 
• 1983 Diário de Viagem, Gal. 
Anexa, Vigo 
• 1984 Intervenção pela Ecologia, 
Museu de Arte Moderna, Rio de 
Janeiro; Esculturas em locais 
públicos, Espanha, Israel, Brasil; 
Terra Camuflada, Municipal Gallery, 
Jerusalém; Centre Cultural Brésilien, 
Genebra 
• 1988 Amazonas: Serie Negra, 
IBEU, Rio de Janeiro; UNICAMP, São 
Paulo 
.1989 Sommer Atelier, Hannover 
• 1991 Museu de Arte Moderna, São 
Paulo 

o impacto do pequeno atelier 
de Fernando Casás no norte da 
Espanha é imenso, como se fosse 
um laboratório lidando com as 
mais diversas emoções e 



sensações atávicas do homem. 
Lembranças de um tempo 
impreciso afloram com violência 
no espectador, diluindo as 
fronteiras metafóricas entre razão 
e sensibilidade. A obra 
casasneana lida desde sempre 
com o flagrar de um instante 
único, com o rico material que traz 
o registro do tempo. 

Ainda no Brasil e antes de isso 
ser um modismo, foi um 
denunciador do momento 
ecológico. Seus trabalhos de então 
uniam a delicadeza dos desenhos 
das marés com a veemente e 
cruenta derrubada das florestas. 
Conseguiu um grande impacto 
levando pedras de um rio tropical 
para a desértica Jerusalém. 
Enterrou troncos sob a areia em 
seus "Projetos Idiotas". Viu as 
queimadas devastando a 
Amazônia com os painéis de papel 
reciclado, amalgamado e crestado 
pelo mesmo fogo, e viu o próprio 
planeta desde o espaço, tentando 
defender-se da destruição, em 
"Terra Camuflada". Trabalhou 
com a memória mais recente do 
homem civilizado voltando ao 
paraíso na série "Diário de 
Viagem: Rastros Indecisos e o 
Deslumbramento ante uma 
Potencialidade Intuída". 
Conseguiu não só sobreviver 
como dissecar a exuberância dos 
trópicos. 

E então volta à Europa e aqui 
começa uma nova busca. Os 
primeiros resultados desse trabalho 
são mostrados nesta 21 ª Bienal: a 
paisagem que se torna apenas o 
cenário onde o homem existe. A 
marca que está por toda a parte, e 
essa mesma marca voltando a ser 
paisagem. A arqueologia do 
entorno e da caverna. 

O artista encontra aqui a sua 
circunstância mais real e sua obra 
atinge um momento de grande 
densidade e de plenitude plástica. 

BenSonntag 

The impacto of Fernando 
Casa's tiny studio in Northen Spain 
is tremendous, as if it where a 
laboratory manipulating the 
several atavistic emotions and 
sensations of mano Memories from 
an undefined time surface violently 
within the spectator, diluting the 
metaphorical boundaries between 

reason and sensitivity. Casa's work 
consistent1y deals with the snap
shootin a unique instant, with the 
rich material of the records of time. 

When still en Brazil, and Iong 
before it became fashionable, 
Casás had spoused the ecological 
movement. His works from this 
period blended the delicacy of the 
drawings oftodes with the 
vehement and crude leveling of 
the forests. He achieved great 
impact carrying stones from a 
tropical river to the desertic 
Jerusalem. He buried tree-trunks 
under the sand in his "Idiotic 
Projects". He viewed the torching 
of the Amazon with his panels of 
recycIed paper, amalgamated and 
crisped by the same fire, and saw 
the planet itself, from outer space, 
trying to defend itself from 
destruction, in "Camouflaged 
Earth". We worked with the more 
recent memory of civilized man 
returning to Paradise, in the 
seIies "TraveI Diary: Uncertain 
Traces and A we before Insights of 
Potentiality". He managed not 
only to survive but to dissect the 
exuberance of the tropics. 

Upon his return to Europe, a 
new search begins. The first 
results of this work are shown at 
this 21 st Biennial: the landscape 
which becomes only the scenery 
in which man exists. The mark 
which is everywhere, and this 
very mark returning to the 
Iandscape stage. The archeology 
of the surroundings and of the 
cavern. 

The artist here finds his truer 
setting and his work attains a 
moment of great density and 
pIastic fullness. 

Obras ApresentadasjWorks in the 
Exhibition 
1. 1492/03, 1990 
Restos arqueológicos sobre 
poliésterjarcheological remains on polyester, 
251x180x9 cm 
2. 1492/Africa IV, 1990 
Restos arqueológicos sobre 
poliésterjarcheological remains on polyester, 
251x180x9 cm 
3. 1492/27, 1990 
Restos arqueológicos sobre 
poliésterjarcheological remains on polyester, 
251x180x9 cm 

FRANZ JOHN 
Nasc~u em Bayreuth, Alemanha, em 
1960. 
Estudou Comunicação Visual em 
Würzburg. 

Born in Bayreuth, Germany, in 1960. 
Studied Visual Communication in 
Würzburg. 
Exposições Individuais j Solo 
Exhibitions 
• 1987 Museum für Fotokopie, 
Mülheim; Galerie Paranorm, Berlin 
.1988 DNA·Gallery, Arnhem 
• 1991 Galerie X·Centrum, Plzen; 
Galerie Gudrun Boncz, Stuttgart 

Exposições Coletivas j Collective 
Exhibitions 
• 1987 Artware'87, Hannover; CeBit, 
Landesmuseum, Düsseldorf; Avé 87, 
Arnhem; Vlllnt. 
Experimentalfilmfest, Osnabrück 
• 1988 Experimenta, 
Jahrhunderthalle, Frankfurt; 
Videoinstallation, Centre Pompidou, 
Paris; Festival of Plagiarism, London; 
Kunst der 111 Dimension, Fellbach, 
Stuttgart; Bienal Electrografia y 
Copy·Art, Valencia 
.1989 Contemporary Art Fair, 
London; Laserinstallation, 
Videofest'89, Galerie V Sala, Berlin; 
Time Mute, Int. Telefax-Event, Graz; 
ArtBit, Kunstverein Schwetzingen; 
20' Bienal Internacional de São 
Paulo 
• 1990 ComTrust, Turku; Laser
Video-Installation, 
Technologiezentrum, Berlin 
• 1991 Open Box, K. E. Osthaus
Museum, Hagen; Vasarely Muzeum, 
Budapest 

As Empty Frames consistem 
em uma série de projetos, nos 
quais Franz John integra 
processos de expulsão física em 
instalações, performances e 
ambientes. 

A instalação Empty Frames 
apresentada no espaço da Bienal é 
formada por um papel sensível à 
temperatura, exposto através de 
uma copiadora portátil. 

Só que a copiadora não 
reproduziu a superfície de um 
original, como seria de costume, 
mas reagiu, conforme sua 
especialidade, através de um 
circuito integrado do tipo CCD, em 
relação a seu entorno como um 
todo, produzindo, dessa forma, o 
registro de uma "função de erro". 

No decorrer desse processo, o 
papel branco acusa o surgimento 
de grafismos, desenhos e signos 
enegrecidos, que diferem no tom 
de preto, na densidade e no 
sombreado do cinza. 

As imagens da eficiência da 
copiadora surtem efeito enquanto 
abstrações do processo técnico. 

Existe, em todo tipo de 
pintura manual, uma dialética 
entre a imagem e os materiais que 
a compõem. Por um lado, é sempre 
possível descrever o nível 
material, no qual podemos 



perceber as cores, a tela e 
determinadas técnicas, mas nunca 
o quadro, sendo-nos impossível, 
por outro lado, descrever por que, 
apesar disso, compreendemos 
esse inventário material como um 
quadro; a percepção de quadros, 
portanto, é um processo 
verdadeiramente criativo, uma 
reprodução, no sentido real da 
palavra, de uma atividade 
recíproca em relação á pintura 
como tal, que traduz uma imagem 
vista ou imaginada, através de 
determinadas técnicas e 
determinados recursos, para o 
suporte da superfície pictórica. 

A produção manual de uma 
imagem é sempre culturalmente 
controlável por meio da educação 
ou do comissionamento do pintor, 
sendo um ato consciente. As 
Empty Frames de Franz John são 
resultado de uma complexa 
função orgânica e, tal como essa, 
quase incontrolável. A caótica 
estrutura de seus signos 
corresponde á infinidade de dados 
que constituem, verdadeiramente, 
o mundo de hoje. 

Nesse sentido, as Empty 
Frames não são arte, mas uma 
cbmplexa tradução da realidade 
para a verdade da máquina. 
Penetrar, como observador, essa 
verdade produzida pela máquina 
significa produzir nosso próprio 
quadro, criar arte, e uma arte a 
compasso com o presente. 

Markus Müller 

Empty Frames are a series of 
projects, in which Franz John 
integrates physical discharging 
processes into his installations, 
performances and environments. 

The Empty Frame installation 
in the Biennial Space is made out 
of temperature-sensitive paper, 
which was exposed via a portable 
copymachine. 

[t's just that the copymachine 
did not reproduce a surface of an 
original as it would have been 
usual, but reacted media-specific 
bya CCD-chip to its surrounding 
as a whole, and produced that 
way the record of an "error
function". 

In the course of this process 
blackish graphisms, drawings, 
signs are originated on white 
paper, differing in blackness, 

denseness and the shading of 
grey. 

Fictures of the efficiency of 
the copymachine take effect, 
abstractions of the technical 
processo 

There is a dialectic between 
the picture and it's constituting 
materiaIs in every handmade 
painting. Gn the one hand one can 
always describe the material 
leveI, where vou can perceive 
colors, canvas and certain 
techniques but no picture, and 
vou are on the other hand unable 
to describe why vou nevertheless 
understand this material 
inventory as a picture; thus the 
perception of pictures is indeed a 
creative process, a reproduction in 
the true sense ofthe word, a 
reciprocal activity in relation to 
painting as such, which translates 
a seen or an imagined picture via 
certain techniques and a certain 
medium onto a picture supporting 
surface. 

The handcrafted production of 
an image is always cultural 
controllable by education and 
commission of the painter and is a 
conscious act. Franz John 's Empty 
Frames are the result of a 
mechanical way of producing 
pictures, rather the model of a 
complex organical function and 
just like these nearly 
uncontrollable. The chaotic 
structure of it's signs corresponds 
with the infinite data which 
actually constitute the world of 
today. 

In so far the Empty Frames are 
not art but the complex 
translation of reality into the truth 
of a machine. To probe into this 
machinemade truth as a viewer 
means to make up one's own 
picture, to create art, an art that is 
up to date. 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Empty Frame, 1991 
Instalação: papel sensível à temperatura, 
copiadora portátil, máquina de fax/installation: 
temperature·sensitive paper, portable hand copier, 
fax machine, 65,5 m' 

FÚLVIA MARCHEZI 
Nasceu em Taquaritinga, Brasil, em 
1965. 
Graduou·se em Educação Artistica 
pela Faculdade de Artes Plásticas da 
Fundação Armando Álvares 

Penteado, São Paulo. 
Born in Taquaritinga, Brazil, in ~965. 
Graduated in Artistie Education from 
the College of Plastie Arts of the 
Armando Alvares Penteado 
Foundation, São Paulo. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1989 Galeria Casa Triângulo, São 
Paulo 

Exposições Coletivas/ Colleetive 
Exhibitions 
• 1985 Salão Cultural da Fundação 
Armando Álvares Penteado, São 
Paulo; Conexão Urbana, Funarte, Rio 
de Janeiro 
• 1986, 88 Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, São Paulo 
• 1987 Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Belo Horizonte 
• 1988 Flores, Casa Triângulo, São 
Paulo 
• 1989 Mostra Comemorativa de 
Aniversário, Casa Triângulo, São 
Paulo 
• 1991 6 Artistas Convidados, Casa 
Triângulo, São Paulo; IV Bienal de La 
Havana 

Personagens originárias do 
imaginário popular hagiológico e 
circense, ou ainda 
indistintamente emprestadas de 
quadrinhos e histórias da 
Carochinha,rondam o universo 
pictórico de Fúlvia Marchezi já há 
algum tempo. São sereias machos, 
sereias fêmeas, o Coringa, São 
Sebastião, animais, rainhas, 
demônios e príncipes, homens e 
mulheres aterrorizados e 
aterrorizantes, de olhos 
arregalados - e literalmente 
esbugalhados pelo durepóxi 
acrescido -, que participam de 
uma intrincada rede de relações 
de sofrimento, amor e ódio, não 
descartando o patético e o 
grotesco. 

Se por um lado há uma 
saturação barroquizante de 
informações visuais - reiterada 
pelos recortes na madeira, por 
patterns que decoram alguns 
contornos e pela acumulação de 
bolinhas esmaltadas que criam 
diversidades na textura -, por 
outro, esse jogo intenso de 
relações incorre também num 
esfriamento. Os aspectos pop do 
trabalho, tais como as cores 
vibrantes e chapadas, a tinta 
acrílica e as figuras arquetípicas 
refabricadas pelos meios de 
comunicação de massa, conferem 
um caráter cool que se contrapõe 
ao rebuscamento estilístico. 
Assim, as emoções aí resgatadas 
assumem um tom teatral de drama 



pasteurizado, protagonizado por 
simulacros distanciados da 
experiência primária. 

O colorido intenso e a 
multiplicidade de imagens 
acrescentam, sem cessar, 
"matéria" aos olhos do espectador, 
simultaneamente atraídos por 
figuras reconhecíveis em toda 
parte. O olhar percorre de maneira 
frenética a pintura: de cima para 
baixo, de baixo para cima, da direita 
para a esquerda ou vice-versa, 
circularmente em sentido horário 
ou anti-horário, em diagonais ou 
simplesmente pontuando ao acaso. 
A leitura da pintura torna-se ainda 
mais alucinante quando um 
mecanismo móvel é a ela acoplado, 
obrigando o espectador a abrir mão 
dos referenciais captados para 
conformar-se apenas à apreensão 
intermitente de manchas de cor. 
Desse modo, acionada a 
engrenagem, verifica-se um 
segundo nível de visualidade e 
percepção da obra. 

Todo esse delírio arrebatador 
de cores e figurações pulsantes do 
caleidoscópio feérico de Fulvia 
extasia e seduz, sem tréguas, o 
olhar contemporâneo. 

Regina Teixeira de Barros 

The characters that dwell in 
folk tales, in the circus or, even 
indistinctly, borrowed from comic 
strips and fairy tales, have for a 
time inhabited the pictorial 
universe of Fulvia Marchezi. Male 
and female sirens, the Joker, Saint 
Sebastian, animaIs, queens, 
demons and princes, frightened and 
frightening men and women with 
their bulging epoxi eyes to compose 
a complex network of relations, in 
which sorrow, love and hate fail to 
dismiss pathos and ridicule. 

It, from one standpoint, a 
baroqu e excess of visual 
statements dwells in the pieces of 
wood and patterns that decorate 
some of the lines, in the profusion 
of enamelled balls that create a 
diversity of contours and textures, 
on the other side, that intense 
play of references has a strangely 
distant effect. The pop aspects of 
her work - vibrant layers of 
colors, acrylic paint and 
archetypical figures reshaped by 
mass communication media 
unemotionally oppose their 
recherché style. Emotions become 

remate in the light of a 
pasteurized, formal drama of 
resemblances that are totally 
removed from primary 
experiences. 

The colors are warm and the 
multiple images incessantly add 
elements to dazzle the eyes of 
beholders who are simultaneously 
attracted by easily recognizable 
images, inspecting them from top 
to bottom, from bottom to top, left 
to right ar vice-versa, clockwise or 
counterclockwise, diagonally or 
merely at random. This reading 
becomes even more difficult when 
a movable device is coupled to the 
picture, forcing the beholders to 
leave behind all the references 
until then perceived, in order to 
apprehend an intermittent 
succession of blots of color. Once 
the gears are meshed they reveal 
the underlying leveI and 
perception of the work. 

That fascinating plunge in the 
pulsating world of kaleidoscopic 
colors and images seduces, 
satisfies and persistently cleaves 
to a contemporary look. 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Sem Título, 1989 
Esmalte e acrílica sobre madeirajenamel and 
acrylic on wood, 140x110 cm 
2. Sem Título, 1990 
Esmalte e acrílica sobre madeirajenamel and 
acrylic on wood, 150x130 cm 
Coleção Marcantonio VillaçajVilaça Collection, 
São Paulo 
3. Sem Título, 1991 
Esmalte e acrílica sobre madeirajenamel and 
acrylic on wood, 0 140 cm 
Coleção Erico Strecker 
4. Sem Título, 1991 
Esmalte e acrílica sobre madeirajenamel and 
acrylic on wood, 220x160 cm 
5. Sem Título, 1991 
Esmalte e acrílica sobre madeirajenamel and 
acrylic on wood, 220x160 cm 
6. Sem Título, 1991 
Esmalte e acrílica sobre madeirajenamel and 
acrylic on wood, 200x180 cm 
7. Sem Título, 1991 
Esmalte e acrílica sobre madeirajenamel and 
acrylic on wood, 160x140 cm 
ColeçãojCollection Museu de Arte 
Contemporânea, Campinas 
8. Sem Título, 1991 
Esmalte e acrílica sobre madeirajenamel and 
acrylic on wood, 160x130 cm 
ColeçãojCollection Maria Helena Lacerda 
9. Sem Título, 1989 
Esmalte e acrílica sobre madeirajenamel and 
acrylic on wood, 150x220 cm 

GERALDO DE BARROS 
Nasceu em Xavantes, Brasil, em 
1923. 
Estudou em Ulm com Otl Aicher. 
Born in Xavantes, Brazil, in 1923. 
Studied with Otl Aicher in Ulm. 

Exposições e Prêmios/Exhibitions 
andPrizes 
• 1951 Bienal Internacional de São 
Paulo (Prêmio Aquisição) 
• 1952 Museu de Arte Moderna, São 
Paulo; 4" Centenário de São Paulo 
(1" Prêmio) 
• 1953 Bienal Internacional de São 
Paulo (Prêmio Aquisição); Festival 
Internacional de Cinema de São 
Paulo (1" Prêmio) 
• 1954 Museu de Arte de São Paulo; 
Museu Rath, Genebra 
• 1955 Arts Primitifs et Modernes 
Brésiliens, Europa/Salão Paulista de 
Arte Moderna de São Paulo (Medalha 
de Prata) 
• 1956 Biennale di Venezia; Salão 
de Maio, Paris; Exposição Nacional 
de Arte Concreta, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo 
• 1957 Arte Moderna no Brasil, 
Museo de Arte Moderna, Buenos 
Aires 
• 1960 Arte Concreta - 50 Anos de 
Desenvolvimento, Sociedade de Arte 
de Zurique 
• 1964 Museo de Arte Moderna, 
Buenos Aires 
• 1967 XI Bienal do Salão Nacional 
de Brasília (Prêmio Itamaraty de 
Aquisição) 
• 1971 Mobiliário Brasileiro, Museu 
de Arte de Sáo Paulo; 11" Bienal 
Internacional de São Paulo 
• 1976 O Jovem Desenho dos Anos 
40, Pinacoteca do Estado de São 
Paulo 
• 1977 12 Anos de Pintura, Museu 
de Arte Moderna, São Paulo; Projeto 
Construtivo Brasileiro na Arte (1950· 
1962), Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro 
• 1979 15" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1982 Do Modernismo à Bienal, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo 
• 1984 Tradição e Ruptura, Bienal 
Internacional de São Paulo/Núcleo 
de Desenho Industrial da FIESP 
• 1985 VII Mostra Brasil-Japão, 
Museu Central, AtamijMuseum of 
Art, Kyoto 
• 1986 Biennale di Venezia 
• 1987 Galeria Tschudi, Glarus 
• 1990, 91 Jogos de Dados, Museu 
de Arte Moderna, São Paulo/Galeria 
Mercato dei Sale, Milano 

O trabalho que tenho feito nos 
últimos anos é uma tentativa de 
radicalizaçâo e desenvolvimento 
das propostas que defendia em 
52, quando participava do grupo 
Ruptura, formado por artistas 
ligados ao movimento da arte 
concreta. Aquele foi o ponto de 
partida de uma trajetória ao longo 
da qual passei por técnicas e 
linguagens diversas: o desenho, a 
gravura, a fotografia, o cartaz, o 
design, as artes gráficas. 

Na época, pensávamos numa 
arte fundada sobre certos 
princípios da Gestalt, do 
Construtivismo e da matemática, 
dentro de uma tradição indicada 
por artistas como Vantongerloo, 
Mondrian, Malevitch, Van 
Doesburg e Max Bill. 



Imaginávamos uma produção que 
resultasse "objetiva" e possível 
de ser reproduzida 
industrialmente. Os princípios da 
arte concreta levaram-me 
gradualmente ao design, que 
então representava uma 
oportunidade real de criar objetos 
de valor estético reproduzíveis em 
larga escala. O design, com suas 
noções de projeto, norma, bom 
produto e a idéia da construção a 
partir do essencial, se integrou 
aos conceitos que defendia no 
campo propriamente estético. 

Deste complexo, ao qual 
devem-se acrescentar as 
sugestões da Gestalt, 
especialmente aquelas ligadas, na 
arte geométrica, à possibilidade 
de uma relação "objetiva" entre 
artista-obra-fruidor, resultou a 
minha produção atual. 

Formalmente, procuro cada 
vez mais o essencial. Aboli o uso 
da tela e dos pincéis e escolhi um 
material sem "tradição", não 
consagrado no universo da arte, 
m.as de largo uso industrial: a 
lâmina de "fórmica" sobre 
compensado. É um material 
vinculado ao cotidiano, aos 
objetos de uso. A partir desse 
suporte, desenvolvi uma série de 
trabalhos, da qual os que 
apresento na Bienal são uma 
amostra. 

Geraldo de Barros 

The work I have been carrying 
out over these last years stands as 
an attempt to radicalize and 
develop proposals which I first 
defended back in '52, when I was 
a member of the Ruptura group, 
which congregated artists linked 
to the concrete art movement, a 
starting point for an itinerary in 
which I passed through many a 
different technique and language: 
drawing, engraving, photography, 
billboards, design, graphic arts. 

At the time, we had conceived 
an art based on certain principles 
of Gestalt, constructivism and 
mathematics, within the 
framework of a tradition pointed 
out by artists like Vantongerloo, 
Mondrian, Malevitch, Van 
Doesburg and Max Bill. We 
pictured a production which 
would be "objective", capable of 
industrial reproduction. The 
principles of concrete art 

gradually lead me along to design, 
which at the time stood out as a 
tangible opportunity for creating 
objects with aesthetic value and 
scale reproduction. Design, with 
its notions of project, standard, 
quality product and the idea of a 
construction derived from the 
essential, became integrated to 
the concepts which I defended on 
the purely aesthetical plane. 

Thus, my current production 
has sprung forth from this 
compound of trends, to which 
should be added the suggestions 
derived from Gestalt, particularly 
those linked, in geometrical art, to 
the possibility of an "objetive" 
artist-work-spectator relationship. 

Formally, I search ever further 
for essentiality. I have abolished 
the canvas and the brushes, and 
have chosen a material without 
any tradition in the uni verse of 
art, but widely employed in 
industry: the "Formica" on 
plywood. This is a material 
directly linked to everyday life, to 
objects of common use. Based on 
this support, I have developed a 
number of works, of which those 
shown at the Biennial are a 
sample. 

Obra Apresentada/ Work in the 
Exhibition 
Série de 18 obras de N1 a N18/Series of 18 
works N1 to N18, 1990 
"Forrnica (plástico larninado)/"Forrnica" 
(therrnosetting plastic) 
120 x 120crn (cada) 

Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
:1955. 
Estudou desenho com Zorávia 
Betiiol, Vasco Prado e Regina 
Siiveira, e pintura com Karin 
lambrecht, Heloisa SchneideD's da 
Silva e Michael Chapman. 
Bom in São PauDo, Brazil, in 1955. 
Stuelieel elesign um ler Zoravia 
Betti08, Vasco Praelo anel Regina 
Silveira, anel painting • .meler Karin 
I.ambrecht, Heloisa Schneielers ela 
SiRva anel Michae8 Chapman. 

Exposições Individuais/ S080 
Exhibitions 
11 :1988 Rudimentos, MlIsell de Arte 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre 
11 :1989 Rudimentos, Casa de 
Cultura, Caxias do Sul 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Co88ective Exhibitions ami Prizes 
11 :1985, 81 Salão Paranaense, 
Curitiba 
11 :1986 Salão Paulista, São Paulo 
11 :1989 Projeto Macamaíma-
UNAP /Funarte, Rio de Janeiro; Salão 
Nacional de Pelotas (:12 Prêmio) 

11 :1990 Quartado, Instituto Goethe, 
Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre; 
SaBão de Artes Plásticas da Câmara 
MuniCipal de Porto Alegre 

Ultrapassando os espaços da 
utopia 
Pode a obra de arte isentar -se 

de toda referência? Abandonar a 
metáfora, assumindo-se 
significante-significado? Vir a ser 
em si, materialmente concreta, 
recortando na consciência a 
própria forma, sem duplos, nítida 
ocupação solitária do pensamento 
que se pensa, assim, objetivado? 
Um postulado, apostolado, que 
redime a só presença de ser e 
consistir o que é, exata pureza, 
substancial resplandecência? 

A obra de arte é, porém, coisa 
feita. Tem história. Não existiu 
sempre. Constitui uma escolha 
entre outras. Nasceu de 
comparações. É medida. 

E é ainda trabalho da mão, 
mesmo sendo conceito. 
Opera(ria)da por outros, não 
alcança aristocratizar o 
pensamento pensador, pois 
pensar é risco, desenho, desígnio, 
destino ... um andar caprichoso à 
beira dos abismos. 

As obras de Gisela Waetge, ao 
modularem espaços quase 
projetos, só se constituem ao se 
fazerem tecido plasmado pela 
sobrecolagem dos papéis. Eles se 
adensam, epidermes, quase 
texturas, que requerem cor, 
monocor, que se aproxima ou se 
afasta, diáfana, da superfície. 
Sustentadas na retícula de arame 
fino, películas entre a couraça e a 
transparência, o pós-Minimalismo 
de Gisela resgata um mundo sem 
uma prévia preocupação em 
reconstruí-lo. A redução visual 
fenomenológica do Minimalismo 
tentou desalienar a consciência 
pela exatidão de formas mínimas 
industriais. Perdeu, no entanto, o 
mundo, mesmo ao voltar-se para 
os corpos simples da geometria 
renascentista, repetida, às vezes, 
até à exaustão, na reflexão de um 
espaço matemático, infinita 
relatividade, praia da solidão. 

Com Gisela, a obra, a despeito 
do rigor, admite um elemento 
aleatório, uma margem de 
divagação, tempo germinaI que 
mistura passado e utópicos 
futuros. Nisto ultrapassa o 
isolamento da coisa em si, 



admitindo pensamentos que vão 
além, que propõem sonho celular, 
construção e crescimento. A 
fantasia insere arquitetura planar 
que é o design do sonho. 

As formas prometem fechar-se 
em corpos tridimensionais, ou 
abrir flores geométricas que são 
janelas para o infinito. Saem da 
parede, dominam o lugar, fazendo 
jogar a arquitetura real na 
irrealidade de plantas urbanas por 
vir. Assim, no trabalho de tecer a 
superfície sobre a grade de arame 
ordenadora, Gisela Waetge refaz o 
puro presente do objeto em 
afastamento de irregularidades 
imediatas indesejadas, e propõe 
ordenações do desejo, ordens para 
além da utopia. 

Carlos Scarince 

Surpassing the spaces of 
utopia 
Can art free itself from a11 and 

any reference? Can it relinquish 
metaphor and take itself on as a 
full-worthyexpression-meaning 
couplet? Can it remain and be by 
itself, materia11y physical, carving 
out of awareness its own form, 
without doubles, a clear-cut 
solitary action of thought which 
thinks itself as object? A postula te, 
an apostleship, which redeems the 
only presence of being and 
consists in what it is, an exact 
purity, a substantial splendor? 

The work of art is, however, a 
thing made. It has a history. It has 
not existed since etemity. It 
stands as a choice chosen among 
several. It is bom from 
comparisons. It is a measure. 

And it is a1so the work of the 
hand, albeit a concept. A work 
wrought by others, it cannot 
ennoble the thinking thought, since 
thinking is sketching, drawing, 
design, destination ... a whimsical 
walking on the edge of the abysses. 

The works by Gisela Waetge, 
by modulating spaces which are 
almost projects, only come into 
being inasmuch as they become a 
fabric moulded by a collage of 
paper. They acquire density, 
skins, almost textures, which 
require color, monochrome, 
approaching or receding from the 
surface, diaphanous. Sustained on 
the retícule of thin wire, films 
between armor and transparency, 
the post-Minimalism of Gisela 

reclaims a world without a prior 
concem to rebuild it. The 
phenomenological visual 
reduction of Minimalism 
attempted to unalienate 
awareness with the exaetness of 
minimal industrial forms. It lost, 
however, the world, even when it 
tumed to the simple bodies of 
Renaissance geometry, 
sometimes repeated until its 
extenuation, in the reflection of a 
mathematical space, infinite 
relativity, seashore of solitude. 

With Gisela, the work, despite 
its stringency, admits a random 
element, a margin of digression, 
germinai time which blends the 
past and utopian futures. In this, 
it overcomes the isolation of the 
"Ding an sich" and is receptive to 
thoughts which go beyond, which 
propose a cellular dream, 
construction and growth. Fantasy 
inserts a plane architecture, 
which is the design of dreams. 

The forms promise to cios e 
themselves as 3-dimensional 
bodies or to open geometrical 
forms which are windows to the 
infinite. They surge out from the 
wall, they dominate the place, they 
fling real architecture into the 
unreality of urban development yet 
to be. Thus, in the work of weaving 
the surface over the network of 
ordering wire, Gisela Waetge 
renews the pure present of the 
object receding from undesired 
immediate irregularities, and 
proposes orderings of desire, 
orders beyond utopia. 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 

Sem Título I, 1990 
Pintura sobre papeljpainting on paper, 
220x220 em 
2. Sem Título 11, 1990 
Pintura sobre papeljpainting on pape r, 
220x220 em 
3. Sem Título 111, 1990 
Pintura sobre papel/painting on paper, 
260x160 em 
4. Sem Título IV, 1990 
Pintura sobre papeljpainting on paper, 
360x120 em 
5. Sem Título V, 1990 
Pintura sobre papeljpainting on pape r, 
260x370 em 
6. Sem Título VI, 1990 
Pintura sobre papeljpainting on paper, 
130x130 em 

Nasceu em Gorizia, na Itália, em 
1925. 
Esbudou arie e arquitetura em 
Veneza. 

180m in Gorizia, 6ta8y, in 1925. 
Studied arl and architecture in 
Venice. 

Exposições Individuais/ S060 
Exhibitions 
II1II1977 L'intervalio, Roma 
II1II1979 Museo dei folklore, Roma 
II1II1980 Cityfin, Roma 
II1II1983 Centro Documentazione 
Ariistica Contemporanea L. Di Sall'm, 
Roma 
II1II1985 Ginza Gallery, 10kyo 
II1II1987 Auditorium dei Centro 
Culturale S. fedeRe, Milano 
111988 Intrecci, Nêmes (Gran PlI'ix de 
ia Video Danse'88) 
II1II1989 Univel'sitã dei Vell'mont, 
Burlington; ComeU University, 
Ithaca, New York 

Principais Trabalhos Coletivos e 
Prêmios/ Main Co18ective Works amd 
Pr;zes 
111952 lrieste (Premio Arbiter) 
II1II1975 Palazzo Roma 
II1II1979 Dorma e Arie, 
Mal'guttina, Roma 
111982 11 Ramo d'Abete, Galleria 
10mmaseo, Trieste 
111983 Centm Culburale Italiano, 
fukuoka; Chambre Blanche, Quebec; 
Ginza Galiery, 10kyo; Galleria Z-M, 
Salonico; Museo Pmv. de Bellas 
Aries, lucuman 
111984 Ginza Gallery, 10kyo 
111985 Ariefiera, Bologna; Diagonal 
- Espace Critique, Paris 
II1II1986 Museo de Arie 
Contemporanea, Caracas; Museu de 
Arie Contemporânea, Recife; 
Muesttra de libro Objeto, Sevillaj 
leclmical University of Nova Scotia; 
lhe Sea, Ciall'emont 
111987 Diagonal - Espace Critique, 
Paris; lrama do Gosto, fundação 
Bienal de São Paulo; Italian School, 
New Yorkj Studio d'ARS, MiRam); 
Ginza GaRleD'Y, 10kyo 
111988 Artefiera, Bolognaj 
University of Minnesota, Minneapolis 
II1II1989 lhe National Museum of 
Women in the Aris, Washington; 
forie Belvedere, fil'enze; GalHeria 
Comunale, Udria 
II1II1990 Gallell'ia 9 ColomDe, PaRermo; 
Galleria .. Segno, 101'1no; Meeting of 
the Worlds, Joensuuj 11 festival 
Internacional de Radio Arie, Madrid 

o trabalho de Giustina 
Prestento não se limita a uma 
preocupação com a interação de 
elementos visuais, sonoros e 
dinâmicos. Menos ainda pode ser 
definido em termos de uma 
conjugação entre visualização do 
som, dinamização do signo e 
sonoridade do gesto. Seus 
projetos performáticos respondem 
antes, e certamente, à 
necessidade interior de rechaçar o 
sistema baseado na distância que 
separa uma modalidade artística 
de outra: no trabalho de Prestento 
as barreiras são abolidas; as 
classes e as categorias se 
mesclam num intercódigo 
pertencente a um mundo 
imaginário que se encontra no 



limiar do real. É um trabalho do 
"mundo interior". Mas seu 
domínio consiste num espaço sem 
limites, trespassado e, por assim 
dizer, investido da multiplicidade 
de formas assumidas pela força e 
a dinâmica das partes. 

Um dos indícios dessa força é 
o fato de não possuir um centro 
fixo, mas de se apresentar no 
lugar em que, momento a 
momento, ela se detém, 
constituindo uma autêntica 
"execução de uma execução" (M. 
Bentivoglio): o som é acrescido ao 
signo instaurado no corpo, que é 
transformado num gesto que se 
torna um signo do corpo ... 

Em seu conjunto, o trabalho 
está impregnado de uma 
geometria quase dionisíaca, que 
dirige o olhar na direção do 
espectador ... e, se o local 
escolhido para a epifania 
dionisíaca é o cone da sombra, a 
cavidade, neste caso o trabalho, 
como que se erguendo da noite, 
toma posse de sua presa 
sacrificial, o corpo da executante, 
e dança, aprisionando-o num 
encantamento inexorável. 

Esse" encantamento" 
representa uma das virtudes 
capitais do trabalho de Prestento: 
misturar novamente os 
componentes das artes segundo 
uma fórmula inédita que reúne em 
si tanto o requisito quanto a 
"dinâmica" da saúde individual, 
bem como as formas dialéticas e 
contestatórias nascidas das 
diferenças" sociais" entre as 
várias modalidades artísticas. E 
se existe uma" estranheza" , esta 
leva o trabalho e suas partes a 
inscreverem-se em uma ordem 
versátil que os transcende. Não se 
trata de um trabalho cristalizado, 
pois Giustina Prestento remove 
todos os elementos (som, signo, 
gesto e corpo) de si mesmos, 
afastando-os de sua condição 
estritamente social, 
recontextualizando-os em sua 
totalidade, não com o intuito de 
induzir-nos a escapar do mundo, 
mas sim de nos permitir descobrir 
o modo como tais elementos 
incessantemente se combinam e 
interagem, assim como os 
absolutos da luz e da sombra, da 
vida e da morte. 

Mario de Candia 

Giustina Prestento's work is 
not simply concerned with the 
interaction of visual, dynamic and 
sonorous elements. Sti11less can it 
be defined as a conjugation of 
visualization of the sound, 
dynamization of the sign and 
sonority of the gesture. Her 
performative projects respond 
rather, and certainly, to the inner 
need to reject the system based 
on the distance that separates one 
art from another: in Prestento's 
work barriers are abolished, 
classes and categories are 
mingled in an intercode which 
lives in an imaginary world that 
verges on the real one. It is a work 
of the "inner world" but its 
domain consists of a space 
without limits, traversed and, so 
to say, invested by the multiplicity 
of the forms assumed by the 
power, dynamics, of the parts. 

One of the signs of this power 
is that it does not have a fixed 
seat but exists where, moment by 
moment, it stop, a real "execution 
of an execution" (M. Bentivoglio): 
the sound is added to the sign 
which settles on the body which is 
transformed into a gesture which 
becomes a sign of the body ... 

An almost Dionysiac geometry 
pervades the whole work and 
directs the look in the direction of 
the person who is looking ... and, if 
the place privileged for the 
Dionysiac epiphany is the cone of 
shade, the cavity, the work, as if 
rising from the night, takes 
possession of its sacrificial prey, 
the physical body of the executrix 
and dances, bewitching it in an 
enchantment from which it cannot 
escape. 

This "enchanting" is one of 
the main virtues of Prestento's 
work: to mingle again the 
components of the arts in a new 
formula that gathes in itself both 
the requirement and the 
"dynamics" of individual health, 
and the dialectical and protest 
forms that spring from the 
"social" differences of the 
disciplines of art. And if a 
"strangeness" exists, this causes 
the work and its parts to be 
inscribed in a mobile order that 
transcends them. It is not a 
crystallized work, because 
Giustina Prestento removes ali the 

elements (sound, sign, gesture, 
body) from themselves and makes 
them extraneous to their strictly 
social condition and, in their 
totality, recontextualizes them not 
in order to induce us to flee from 
the world, but to make us disco ver 
how they combinate and 
intertwine incessantly as the 
absolutes of light and darkness, of 
life and death. 

Obra Apresentada/Work ún the 
Exhibition 
Opus Intercodex, 1991 
Performance 

BONlABA 
Nasceu em Júlio de Castilhos, Brasil, 
em 1940. 
Graduou-se em Escultura pela 
Universidade federal do Rio Grande 
do Sul; espeCializou-se em Pintura 
Murai na Escola de Belas-Aries San 
Fernando, Madri. 
Bom in Julio de Castilhos, Brazi6, in 
1940. 
Graduated in Sculptwre from the 
Federal University of Rio Grande do 
Sul; specialized in Mural Painting at 
the San Femando School of Fine 
Arts, Madrid. 

Exposições Individuais/ S080 
Exhibitions 
1111975 Museu de Arie do Rio Grande 
do Sul 
lIIIIi 1980 Casa do Brasil, Madri 
1111986 Galeria Bonino, Rio de 
Janeiro; Museu de Arie de São Paulo 
lIIIIi 1989 Galeria Skultura, São Paulo; 
Galeria Bonino, Rio de Janeiro 
lIIIIi 1991 Galeria SkultulI'a, São Paulo 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collecfive Exhibitions and Pr;zes 
lIIIIi 1967 li! Salão Cidade de Porio 
Alegre (1º Prêmio em Escultura) 
lIIIIi 1984, 86 IV e V Bienal 
Iberoamericana de Arie, México 
lIIIIi 1985, 88 Panorama da Arie 
Brasileira, Museu de Arie Moderna, 
São Paulo 
1111987 Salão Nacional de Aries, 
Porio Alegre 
1111988 i Bienal da Escultura ao Ar 
livre, Rio de Janeiro; Facu Ity -I- 1 -
lhe Clty College, Clty Unõversity of 
New VOD'k; I Salão Baiano de Aries 
Plásticas, Salvador (premiado); 
Prêmio Destaque em Escultura 
(Prêmio Lei Sarney), São Paulo 

Xingu: O Homem e o Rio 
O Brasil tem sido 

adequadamente descrito como 
uma síntese de África, Ameríndia 
e Europa. 

Inevitavelmente, a análise 
desta influência focaliza arte e 
artefato. Com certeza, podemos 
observar o sincretismo no 
candomblé, a síntese do gótico 
ibérico e o reducionismo africano 
no mestre Aleijadinho do século 



XVIII, ou a fusão dos estilos 
africano e ameríndio na arte 
folclórica. 

N o trabalho de Gonzaga, 
novamente vemos um artista nas 
brasileiras encruzilhadas da 
África, Ameríndia e Europa. No 
entanto, ele nos surpreende com 
uma sensibilidade na qual a 
inspiração vem não da arte e 
artefatos dessas raízes, mas sim 
da natureza viva e do próprio 
homem. 

A paixão de Gonzaga por 
lugar e homem é anunciada na 
visão de seu trabalho, que é não 
só histórico, mas também 
premonitório. 

Sua arte não é uma reinvenção 
da arte africana ou indígena, nem 
tampouco do Brasil folclórico do 
samba. Ele evoca a presença do 
mundo do Xingu, dos kareen
akores, dos chokwe. É como se o 
homem transcendesse em forma 
escultural. Sentimos a presença 
do homem em si, não a astuta 
adaptação do seu artefato. 
Sentimos a fusão do espírito 
africano na terra brasileira. 

Aqui está o Brasil em 
microcosmo e macrocosmo. Em 
sua figura, o coração da floresta 
tropical pulsa. Em uma figura 
esculpida na textura de uma baga 
de sementes esconde-se o coração 
da floresta tropical. Em outra, 
parece-nos olhar para um tronco 
de árvore que se parte em dois, 
apenas para revelar-se a si mesmo 
como uma figura de mulher 
indígena de largos ombros, com o 
peito crivado por formas 
alongadas, talvez bagas ou 
espinhos. Em outro torso/árvore 
vemos a ondulação das águas do 
estuário do Amazonas como 
metáfora dos contornos de um 
corpo de mulher. 

Observar o trabalho de 
Gonzaga é como embarcar numa 
versão contemporânea (do século 
XX) da expedição de 1821-1829 do 
naturalista Langsdorff. Pensemos 
nos artistas que o acompanharam 
- Florence, Rugendas e Taunay
e no legado ilustrado que eles 
deixaram de um Brasil agora 
assaltado pela modernização. O 
Brasil deles - a vida e o sopro do 
homem nativo - emerge e nos toca 
na escultura de Gonzaga. 

George Nelson Preston 

Xingu: the Man and the River 
Brazil has been adequate1y 

described as a synthesis of Africa, 
Amerindian and Europe. 

Unavoidab1y, the ana1ysis of 
such an influence focuses on art 
and artifacts. Most certain1y, we 
can observe the syncretism in 
candomblé, the synthesis of the 
Iberian Gothic, the African 
reductionism of master 
Aleijadinho in the 18th century, or 
the fusion of the African and 
Amerindian sty1es in fo1k art. In 
Gonzaga's work, once again we 
have an artist in the Brazilian 
crossroads of Africa, Amerindian 
and Europe. However, he 
surprises us with a sensibility in 
which inspiration springs not from 
the art and artifacts of those roots, 
but from nature and from man 
himse1f. 

Gonzaga's passion for 
10cations and man is proc1aimed in 
the vision of his work, that is not 
on1y historica1 but a1so 
premonitory. 

His art is not a re-invention of 
African or indigenuous art, nor 
much 1ess of the Brazilian samba 
fo1k10re. He evokes the presence 
of the Xingu wor1d, the Kareen
Akores, the Chokwe. It is as if 
man cou1d transcend in the form 
of a scu1pture. We fee1 man's 
actua1 presence, not the cunning 
adaptation of his artifact. We fee1 
the fusion of the African spirit into 
the Brazilian 1and. 

Brazil is here, in microcosmic 
and macrocosmic editions. The 
heart of the tropical rainforest 
pu1sates in its figure. A figure 
scu1pted in the texture of a seed 
pod hides the heart of the 
rainforest. As we observe another 
scu1pture we have the impression 
of seeing a tree trunk split in ha1f, 
on1y to revea1 a figure of a broad
shou1dered indigenuous woman, 
her torso spotted by stretched 
forms, perhaps pods or thorns. In 
another torso/tree we see the 
ripp1ing waters of the Amazon 
estuary as a metaphor of the 
contours of a fema1e body. 

To behold Gonzaga 's work is 
to embark on a contemporary 
(20th century) version of the 
expedition conducted by 
naturalist Langsdorff between 
1821 and 1829. Let us recall the 

artists that accompanied him
F10rence, Rugendas and Taunay 

and their illustrated 1egacy of a 
Brazil now assau1ted by 
modernization. The Brazil they 
knew - the life and the breath of 
the aborigina1 man emerges 
and touches us through Gonzaga 's 
scu1pture. 

Obras ApresentadasjW@rks õn the 
Exhibiti@n 
Xingu, o Homem e o Rio: 
1. O Rio, 1990-91 
Resina/resin, 215x90x22 em 
2. Figura Antropomotia, 1990-91 
Resina/resin, 268x61x9 em 
3. Figura Antropomotia, 1990-91 
Resina/resin, 207x76x69 em 
4. Figura Antropomotia, 1990-91 
Resina/resin, 261x60x24 em 
5. Figura Antropomotia, 1990-91 
Resina/resin, 213x66x24 em 
6. Figura Antropomotia, 1990-91 
Resina/resin, 253x47xl0 em 
7. Figura Antropomotia, 1990-91 
Resina/resin, 80x74x30 em 

Nasceu em Tóqui@, Japã@, em 1939. 
Gradu@u-se em litell'atuna Jap@nesa 
pela Universidade Key@. 
B@m in Y@kahama, Japan, in 1942. 
Graduated fr@m Ca8if@mia State 
KJniversity, 8.@ng Beach. 
Principais Trabalhosj Main Works 
iii 1964 Shuppatsu (Depariure), 
Shingeijutsu-sha (poetry) 
iii 1910 Ogon Shihen (Golden 
Verses), Shichó-sha (poetry) 
iii 1911, 78 Gemlai-shi 8unko 
(Selected Poems), Shichó-sha, '1101.1 
andll 
iii 1974 Asa no Tegami (Morning 
leUer), Osawa Shoten (prose) 
iii 1975 The Poetry of Postwar Japan, 
University of lowa Press 
(translation) 
iii 1978 Yoshimasu Gozo Shishu 
(Complete Works), five volumes, 
Kawadeshoboshinsha (poetry) 
iii 1979 Neppu, A Thousand Steps 
(Devil's Wind, A ThoLllsand Steps), 
Chuokoronsha (poetry)j Aozora (8lue 
Sky), Kawadeshobo (poetry) 
iii 1980 Devil's Wind: A Thousand 
Steps, Katydid 800ks, Oakiand 
University (translation) 
iii 1981 Rasenkei o Sozoseyo 
(Imagine, Spiral), Osawa Shoten 
(prose) 
iii 1983 Daibyoin Waki ni Sobietatsu 
Kyojyu e no Tegami (AleUer to the 
TailTree Standing Next to the Great 
Hospital), Chuokoronsha (poetll'y) 
iii 1984 Osiris Ishi no Kami (Oslris, 
God of Stone), Shichó-sha (poetry) 
iii 1985 le Genll'e Humain 12, 
IEditions Complexe (translation) 
iii 1986 Doido na Manhã (Selected 
Poems), Numen (translatiol'l)j 
Anthologie de Poésie Japonaise 
Contemporail'le, GaRlimard, Paris 
(tral'lslation) 
iii 198'1 Midori no Toshl, Kagayakl.ll 
Gin (Green Clty, Shil'ling Silver), 
Osawa Shoten (prose) 
iii 1989 Scotland Kikó (Scotland 
JOl.llmey), Shoshi Yamada (prose); 
Osiris, the God of StoS'le, St. Andrews 
Press (translation) 



Performances e leituras/ 
Performances and Readings 
Guest iectul'er at Keyo, Waseda, 
Tol<yo, Doshisha, Hiroshima 
universities among others (poetry 
readings and lectul'es). Poetry 
readings accompanied by music 
throughout Japan since 1965. Among 
them: NHK Radio and TV, fM Radio 
Tokyo, American Center (Tol<yo and 
ful<uoka); Kinol<uniya Hall, Seibu 
Theatel', Institut franco-Japonais de 
Tol<yo, Rádio e Televisão Cultura, 
São Paulo; KPfK, KCRW, los 
Angeles; BBC london; Bangladesh 
National Televisãon. 
I11III1980 University of Michigan (Ann 
Arbor); Cranbrook Institute of the 
Arts; Westem Michigan University; 
Michigan Poetry Festival; Detroit 
Poetry Festival; St. Andrews CoBlege; 
Fiflh Street Studio Theater, Los 
AngeBes; Univel'sity of Smsthem 
Califomia 
I11III1985 New '\I'ork University; Japan 
Society, New '\I'ol'k; Ball'nal"d College, 
New '\I'oll'k; Pipeline Theater, los 
Angeles; The Intersection, San 
F'rancisco 
I11III1986 Severalreadings in Rio de 
Janeiro and São Paulo 
I11III1981 Several readings il!'! 
Scotland; London; University of lowa; 
Harbor IFront, Toronto; Si:. Andrews 
College 
I11III1989 Universii:y of Coleraine; 
severa I readings in Scotland 
I11III1990,91 Visiting Professor, Keyo 
University,lokyo 

Prêmios/ Prizes 
I11III1910, 11 Il!'!temational Writing 
Program, University of lowa, Poet in 
Residence 
I11III1911 Takami Jun Prize Japan; 
lFullbright Travei Grant to the USA 
I11III1918, 81 Honorary Past Member 
I11III1919, 80 Japanese Poet in 
Residence, Oakland University 
I11III1919 Rekitei PlI'ize 
I11III1981 RoUell'dam Arts Coamcil's 
Poetry Intemational, Guest Poet 
I11III1981, 85 Membell' Selection 
Committee lakami Jl.m Prize 
I11III1984 Hanatsubaki Poetry Prize 
I11III1985 Festival of Japanese Poetry, 
New'\l'ork 
I11III1988 Kavita Asia (BhopalPoetry 
lFestival); Kuala LumpuD' Poetry 
festival; Japan foundation Cultural 
Envoytolndia,Nepaland 
Bangladesh 

o livro de Yoshimasu 
Oshirisu, Ishi no Kami (Osíris, o 
Deus de Pedra), de 1984, é um 
renshi composto por 21 poemas ou 
seções. "Ligado" como renga, o 
poema parece fluir do 
inconsciente do poeta. Muitas 
imagens, não só do antigo Egito 
(como o nome Osíris sugere) e do 
Japão, mas também de várias 
partes do mundo, figuram, 
esparsas, ao longo do poema. É 
como se Yoshimasu estivesse 
procurando testar e restaurar o 
que é bom, a partir das velhas 
técnicas poéticas e das 
lembranças humanas de períodos 

históricos de terras distantes, há 
muito tempo perdidos. 

Deve-se notar que Yoshimasu 
publicou esse poema, pelo menos 
em parte, em fita e também sob 
forma de livro. Ele lê seus poemas 
em público algo que nem todo 
poeta japonês contemporâneo faz. 
Ao contrário de muitas leituras, a 
de Yoshimasu não é simplesmente 
uma repetição vocal de poemas 
escritos de antemão. 
Acompanhada por violoncelo, a 
leitura de Oshirisu é como um 
concerto musical, em que o poeta 
e o violoncelista se apresentam. A 
"letra" é pronunciada 
rapidamente, muitas vezes 
repetida como um refrão, às vezes 
subjugada pelo instrumento 
musical. Além disso, Yoshimasu 
acrescenta ou omite alguns 
trechos, muda, elimina, insere ou 
repete palavras. Ele tem uma 
partitura? Fica-se imaginando. Há 
uma comunhão encantatória entre 
o poeta e o público, uma 
comunhão cheia de vigor, com um 
ar de confissão espiritual. 

Isso significa que, embora 
exista um poema impresso, cada 
apresentação oral de Yoshimasu é 
um novo poema. Na verdade, ao 
terminar a fita, Y oshimasu 
agradece à platéia a oportunidade 
que esse poema teve de ganhar 
um novo significado por ser 
ouvido. 

Yoshimasu gasta uma energia 
considerável para divulgar sua 
poesia, como os antigos poetas 
que apresentavam suas obras em 
eventos públicos. Ele partilha a 
poesia e provoca na platéia 
admiração, piedade ou medo. 
Unido ao público, revigora a 
linguagem como na época antiga, 
quando o idioma japonês foi 
criado, transmitido e recebeu 
novos significados. Esse poeta 
conhece a natureza paradoxal da 
língua, em que o significado dura 
apenas o momento específico que 
envolve uma platéia específica. 

Isso não significa que 
Yoshimasu negligencie o aspecto 
visual da linguagem. Oshirisu 
utiliza amplamente as 
características visuais dos kana 
(silabário japonês) e kanji 
(ideograma) em diferentes 
tamanhos e várias identificações. 
Algumas palavras, escritas em 

kanji, recebem leituras incomuns 
através da pronúncia. O resultado 
é que o que a platéia ouve e o que 
o leitor lê nem sempre são a 
mesma coisa. A poesia de 
Yoshimasu tenta ser uma arte 
total, exigindo uma imersão 
completa por parte do público e a 
ativação de todas as faculdades. 

James R. Morita 

Yoshimasu's 1984 book 
Oshirisu, Ishi no Kami (Osiris, the 
God of Stone) is a renshi 
consisting of twenty-one poems or 
sections. "Linked" like renga, the 
poem appers to stream from the 
poets's unconscious. Many 
images, not only of ancient Egypt 
(as the name Osiris suggests) and 
Japan but of various parts of the 
world, are scattered throughout 
the poem. It is as though 
Yoshimasu is attempting to test 
and restore what is good both 
from the old techniques of poetry 
and from mankind's memories of 
long lost historical periods of 
distant lands. 

It should be noted that 
Yoshimasu published this poem at 
least in part on tape as well as in 
book formo He reads his poems in 
public something not every 
contemporary Japanese poet 
does. Unlike most readings, 
Yoshimasu's not simply a voiced 
repetition of previously written 
poems. Accompanied by cello, the 
reading of Oshirisu is like a 
musical concert in which both the 
poet and the cellist perform. The 
"lyrics" are uttered rapidly, often 
repeated like a refrain, and 
sometimes overpowered by the 
musical instrumento Moreover, 
Yoshimasu inserts or deletes 
passages and changes, omits, 
adds, or repeats words. Does he 
have a musical score? One 
wonders. There is an 
incantational communion 
between the poet and the 
audience, one offull vigor and 
with a feeling of spiritual 
confession. 

This means that, the existing 
printed poem notwithstanding, 
each of Yoshimasu' s oral 
presentations is a new poem. 
Indeed, at the end of the tape 
Yoshimasu thanks the audience 
for the opportunity for this poem 



to gain a new meaning by being 
heard. 

Yoshimasu expends 
considerable energy to make his 
poetry public, as did the ancient 
poets who performed their works 
at public events. He partakes in 
poetry and moves the audience to 
awe, pity, or fear. Conjoined with 
the audience, he reinvigorates the 
language, as in the ancient period 
when the Japanese tongue was 
created, transmitted, and given 
new meanings. This poet knows 
the paradoxal nature of language 
in which meaning lasts only the 
particular moment involving a 
particular audience. 

The above does not imply that 
Yoshimasu neglects the visual 
aspect of the language. Oshirisu 
makes the foremost use of the 
visual characteristics ofkana 
(Japanese syllabaries) and kanji 
(Chinese characters) in different 
sizes and various identifications. 
Some words, written in kanji, are 
given unusual readings by means 
of pronunciation aids. As a result 
what the audience hears and what 
the reader reads are not always 
the same. Yoshimasu's poetry 
attemps to be a total art, requiring 
a complete immersion on the part 
of the audience and the activation 
of all the faculties. 

Obras Apresentadas/ Works in tIRe 
Exhibition 
Osiris, Gad af Stane, 1991 
1. Performance (leitura de poemas)/performance 
(oral presentation of poems) 
2. a. Livros (idealizados por Kikuchi, incluindo 
uma edição em português de Osíris)/books 
(deslgned by Kikuchi, including a Portuguese 
edition of OSlrlS)' 

b. Fotos/photos by Gozo Yoshimasu 
C. 3 "libre-obJets", em colaboração com o escultor 
Isamu Wakabayashi/3 "Iivre-objets", in 
collaboration with sculptor Isamu Wakabayashi 

HIBOMllSU 
MOBIMOlO 

Nasceu em Vokohama, Japão, em 
1942. 
Graduou-se pela Universidade do 
Estado da Califol'nia, Long Beach. 
Bom in Yokohama, Japan, in .1942. 
Graduated from Califomia State 
University, 8..ong Beach. 

Exposições Individasais/ Solo 
Exhibifions 
1111911 Flatsfixewd Ganery, New 
Vorkj Westbeth Gallery, New Vork 
1111915 1yier School of Art, 
Philadelphia; Lamagna Gailery, New 
VOl'k 

1111916 Gallery Coco, 10l<yo 
1111916,19,89 Nishimura Galle!'y, 
10kyo 
1111918 Ross Graphics, Minneapolis 
lIIIII1918,80 Marcuse Pfeifer Gallel'Y, 
NewVorl< 
lIIIII1980,83 Piece Street Galle .. y, 
Minneapolis 
l1li1983 Greene COI.mty Galle!'y, New 
VOD'k 

Exposições Coletivas e 
Prêmios/ Col'ective ExIRibitions and 
Pr;zes 
lIIIII1911 Photo Media, Masseum of 
Contemporary Arts, New Vork 
lIIIII1912 Graphics 12, Automation 
House, New Vorl< 
lIIIII1913 Images, Al<ron Art Institute, 
Ohio 
1111916 PhotographeB's' Choice, 
Witl<in Gallery, New VOI'I< 
lIIIII1919 lhe 11th Intemational 
BiennialExhibition of Prints in 
10l<yo, lhe National Museasm of 
Modem Art (Minister of Education 
Pll'ize); Uniqasely Photographic, 
Honolulu Academy of Arts 
lIIIII1980 Alternate Center Museum, 
New VOII'I<; Cameravision, Los 
Angeies; New Vorl< State Museum, 
NewVorl< 
1111981 Fashion Institute of 
lechnology, New Vorl<j Bowdoin 
College Museum of Art, Mainej 
Bowing Green State University, Ohio; 
William Benton Masseum of Art, 
Connecticut 
1111982 Lowe Art Gallei'Y, New Vorl< 
lIIIII1984 Worl<s by Contemporary 
American Photographers -
Photographic Altematives, Hong 
K-ong Art Centre 
1111985 Blacl<, White &: Colol', 
Diverse WOD'l<s, Houston; 1985 
Japanese Prints, lochigi Prefectul'al 
Museum of Fine Arts 
lIIIII1988 Post Modem Photography, 
R.H. Love Ganel'y, Chicago; Dia de los 
Muertos, Alternative Masseum, New 
Vorl< 

A mostra consiste em sete 
trabalhos, na maior parte inéditos. 
Quatro deles estão relacionados 
ao corpo humano, enquanto o 
tema dos demais é inspirado em 
paisagens. Todos empregam, em 
sua execução, uma sutil 
transparência entre o preto e o 
branco. Sua imagem é plácida, 
transmitindo o sentimento de algo 
a respirar serenamente em 
alguma região destacada do 
cotidiano. Sugerem uma fuga da 
realidade, ao absorverem um 
mundo onírico surrealista. Mas, a 
profundidade do mundo do preto e 
do branco, que prende a atenção 
do observador, não está apoiada 
no irrealismo, mas na intenção do 
artista em lançar um olhar mais 
acurado e preciso para a 
realidade. 

Como se pode perceber, por 
exemplo, na série de trabalhos 
intitulada Shiroi Hoshikusa (Feno 

Branco), é impossível, ao homem, 
enxergar com precisão uma 
natureza que se transforma de 
momento a momento. Da mesma 
forma como é impossível captar a 
água de um rio dissecadamente, 
cada imagem momentânea da 
percepção deve sempre assumir a 
forma de uma fabricação 
intensiva. O mesmo se aplica ao 
corpo humano. Ampliando regiões 
epidérmicas ou capilares do corpo, 
a imagem produzida evoca, 
paradoxalmente, a realidade do 
corpo humano. 

Hiromitsu Morimoto vem 
produzindo continuamente, desde 
os anos 70, trabalhos em que 
emprega sua técnica original, 
denominada "foto-desenho". O 
negativo é impresso levemente 
em um papel de impressão 
revestido com sensibilizantes 
especiais como a platina e a prata, 
sendo a imagem desenhada sobre 
o mesmo com lápis de carbono e 
chumbo preto. Os trabalhos 
produzidos dessa maneira 
apresentam um brilho delicado, 
enquanto a técnica enriquece a 
graduação entre o branco e o 
preto. Ao mesmo tempo, ela 
neutraliza a diretividade 
representativa da fotografia. 
Ainda assim, essa técnica, que 
não chega a alcançar a liberdade 
da pintura, levanta uma 
interrogação fundamental, que diz 
respeito a todos os meios de 
expressão. A fotografia e a 
pintura, por assim dizer, 
desenvolveram-se através de um 
incesto. Perseguindo 
meticulosamente ambos os meios 
de expressão, Morimoto os 
equaliza, combinando-os por meio 
de suas tentativas de tratá-los 
como recursos idênticos. 

Tendo-se transferido para os 
Estados Unidos ainda na 
juventude, Morimoto concentra 
sua atividade especialmente em 
Nova York. Os trabalhos que vem 
produzindo são inspirados em 
flores, ondas, corpos humanos e 
paisagens. Muitos deles isolam do 
cotidiano objetos vistos 
diariamente com nossa percepção 
usual, formando um mundo 
misterioso no qual se torna difícil 
distinguir as imagens virtuais das 
reais. 

Tadayasu Sakai 



The exhibit consists of seven 
works most of which are new. Four 
ofthem concern the human body 
and the rest draw themes from 
1andscapes. They are a11 done in 
subt1e transparency of b1ack and 
white. Their image is quiet, giving a 
fee1ing of something quiet1y 
breathing somewhere cut off from 
the mundane. They suggest escape 
from rea1ity by combining with a 
surrea1istic dream wor1d. But the 
profound wor1d of black and white 
which fastens the on100kers' eyes is 
supported not by unrea1ism but by 
the artist's will to more accurate1y 
and square1y 100k at reality. 

For examp1e, as can be seen 
from the series of works tit1ed 
Shiroi Hoshikusa (White Hay) man 
cannot accurate1y see the nature 
which changes moment by 
moment. Just as we cannot 
capture the river water as it is 
dissected, the momentary image 
must a1ways take the form of 
intensive fabrication. This a1so 
app1ies to the human body. By 
magnifying parts of the skin or 
body hair the fabricated image 
paradoxica11y evokes the rea1ity of 
the human body. 

Since the 1970s Hiromitsu 
Morimoto has consistent1y 
produced works using his original 
technique called "photo 
drawing". The negative is faint1y 
printed on the printing paper 
covered with specia1 sensitizers 
such as p1atinum and silver and 
the image is drawn on it using 
carbon pencils and b1ack 1ead. The 
work thus produced have de1icate 
1uster and the technique enriches 
the b1ack and white gradation. At 
the same time it neutralizes the 
photograph 's directness of 
representation. Yet this technique 
which does not quite achieve the 
freedom of paintings raises a 
fundamental doubt regarding a11 
media of expression. Photography 
and paintings have historically 
deve10ped through incest so to 
speak. By thorough1y pursuing the 
two media of expression Morimoto 
equalizes them, and combines 
them through his attempts to treat 
them as an identica1 thing. 

Morimoto, who has gone to 
the United States while young, is 
active main1y in New York. He is 
producing works which draw 

themes from flowers, waves, 
human bodies and 1andscapes. 
Many of them cut off the objects 
daily seen with ordinary sense 
from the mundane and form a 
mysterious wor1d in which it is 
difficu1t to distinguish between 
virtual and real images. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
IExhibition 
1. Nude, Female, 1989 
Impressão em platina sobre papel de 
algodãojplatinum on eotton paper, 100x80 em 
2. White Haystack, 1989 
Impressão em platina sobre papel de 
algodãojplatinum on eotton pape r, 80x100 em 
3. Untitled, 1991 
Impressão em platina, foto-emulsãojplatinum 
print, photoemulsion, 80x100 em 
4. Untitled, 1991 
Impressão em platina, foto-emulsãojplatinum 
print, photoemulsion, 80x100 em 
5. Untitled, 1991 
Impressão em platina, foto-emulsãojplatinum 
print, photoemulsion, 80x100 em 
6. Untitled, 1991 
Impressão em platina, foto-emulsãojplatinum 
print, photoemulsion, 80x100 em 
7. Untitled, 1991 
Impressão em platina, foto-emulsãojplatinum 
print, photoemulsion, 100x80 em 

Nasceu em Heppenheim, Alemanha, 
em 1936. 
Estudou na Academia Nacional de 
!Belas-Artes de Heppenheim. 
Bom in Heppenheim, Germany, in 
1936. 
Studied at the Heppenheim State 
Academy of Fine Arts. 

Exposições/ IExhibitions 
I11III1960 Galerie Der Spiegel, Kõinj 
Galerie Riehentor, !Basel 
I11III1961 Galerie lutz & Meyer, 
Stuttgart 

. I11III1963 Sonderausstellung, m 
!Biermale des Jeames, Paris; Ulmer 
Museum 
I11III1964 Documenta, Kassel 
I11III1966 Galerie Valentien, Stuttgartj 
Galerie Maercklin, Stuttgart 
I11III1968 Documenta, Kassel 
I11III1971 Staatlichen Kunsthalle, 
!Baden-!Baden 
I11III1977 Documenta, Kassel 
I11III1983 Votive, Stãdel, Frankfurt 
I11III1987 Dreiundfünzig !Bilden, 
Stãdtischen Galerie, Viilingelll
Schevellllllingen 

Prêmios/ Prizes 
I11III1959 Kunstpreis der Stadt 
Hannover 
I11III1961 Kunstpreis Junger Westel'l 
Recklingshausenj li !Biermale des 
Jeunes, Paris 
I11III1962 Kunstpreis dei' Jugend, 
Württenbell'gischen Ko.mstvereins, 
Kunstgebãude, Wütemberg; Premio 
Villa-Romana, If'ill'enze 
I11III1963 Premio Villa-Massimo, Roma 
I11III1966 Unesco Preis für Malerei, 
XXXiii !Biennale di Vel'lezia 
I11III1968 Premio Marzotto-lEui'opa, 
Valdagl'lo 
I11III1989 Hans-Molfentell' preis, 
Stuttgari 

Professor na Academia de 
Arte em Karlsruhe, também 
trabalha há alguns anos em 
Berlim. Quando jovem, o pintor já 
buscava o contato difícil com o 
meio artístico na RDA. Expôs seus 
desenhos na Alemanha Oriental, e 
o Gabinete de Gravuras das 
Coleções de Arte de Dresden pôde 
adquirir desde logo os seus 
trabalhos. Quando jovem, ele já 
enxergava além de seus limites. 
Tornou-se colecionador de objetos 
de culto das tribos indígenas 
norte-americanas. Sua dedicação 
intensiva e incansável às culturas 
indígenas estrangeiras e, 
recentemente, à cultura dos 
aborígines na Austrália 
influenciou diretamente sua 
própria arte. Mas também a 
aventura assustadora da guerra 
das Malvinas exerceu influência 
direta sobre o seu mundo 
imagístico. A escolha das pinturas 
para São Paulo é um testemunho 
desse compromisso. Em 1983, ao 
desenvolver pela primeria vez os 
"Votive" com finíssimo ouro de 
lei, escreveu, comentando seu 
trabalho: "Os 'Votive' 
documentam uma história da 
experiência das carências e 
pavores dos homens, mas ao 
mesmo tempo também são um 
testemunho da confiança na 
possibilidade de assenhorear-se 
da natureza hostil ou do destino 
funesto" . 

KJaus Gal1witz 

Horst Antes is a professor at 
the Kar1sruhe Art Academy, and 
has a1so worked for some years in 
Berlin. As a young painter he 
attempted the difficu1t contact 
with RDA's artistic circ1e. He 
exhibited his drawings in East 
Germany and the Prints Cabinet of 
the Dresden Art Collections was 
able to acquire some of his work 
at an ear1y stage. As a young 
painter he already cou1d see far 
beyond his 1imits. He became a 
collector of American Indian 
re1igious objects. This intensive, 
tire1ess dedication to these 
foreign Indian cu1tures, and more 
recent1y to the Aborigina1 art of 
Australia, has had a direct 
influence on his own art. His 
imagistic world received direct 
influence of the frightening 



incident of the Falkland war. The 
pictures chosen for the São Paulo 
Biennial are a testimony of this 
commitment. In 1983, when first 
working on the "Votive" in pure 
fine gold, he wrote about his 
work: lilVotive' is a documented 
history of the experience of the 
needs and fears of man, and at the 
same time a witness to his 
confidence in his ability to take 
comand of hostile nature or of his 
dire fate". 

Obras Apresentadas/ Works in fhe 
Exhibition 
1. Grobes Haus, Quer, 1987 
"Aquatec", serragem sobre compensado/ 
"aquatec", sawdust on plywood, 300x40 cm 
2. Turm des Navaho, 1989 
"Aquatec", serragem sobre compensado / 
"aquatec", sawdust on plywood, 300x40 cm 
Col. Michael Neumann 
3. Grobes Ber/iner Fenster, 1987 
"Aquatec", serragem sobre compensado/ 
"aquatec", sawdust on plyweod, 180xl00 cm 
4. 5 K6pfe mit R. Figur, 1988 
"Aquatec", serragem sobre compensado/ 
"aquatec", sawdust on plywood, 180x300 em 
5. Casa C%nica, 1991 
"Aquatec", serragem sobre compensado/ 
"aquatec", sawdust on plywood, 120x120 cm 
6. Grobes Boot und Bootshaus, 1989 
"Aquatec", serragem sobre compensado/ 
"aquatec", sawdust on plywood. 
180(210)x330 cm 
7. rShirt, 1991 
Serragem sobre tela/sawdust on canvas, 
180x150 cm 
8. Haus, 1991 
"Aquatec", serragem sobre compensado/ 
"aquatec", sawdust on plywood, 148x195 em 
9. B/aues Haus, 1991 
"Aquatec", serragem sobre compensado / 
"aquatec", sawdust on plywood, 160x120 cm 
10. Ber/mer Fenster, Kmende Figur, Dorf, 1987-88 
Col. Piepenbrock, Qsnabrück 
11. Grobes Dorf, 1988 
"Aquatec", serragem sobíe compensado/ 
"aquatec", sawdust on plywood, 180x300 cm 
Col. Würth, Künzelsau 
12. Dorf 11, 1988 
"Aquatec", serragem sobre compensado/ 
"aquatec", sawdust on plywood, 100x480 cm 
13. Votiv: 
Die Figur Komrnt und Geht, 1983 
Ouro e acríllco/gold, acryllc glass 
Col. Würth, Künzelsau 
14. Votiv: 
Der Stuh/ aus Go/d, 1983 
Ouro acrílico/gold, acrylic glass. 
36x58,4x24,5 cm 
Col. Würth, Künzelsau 
15. Votiv: 
Die Sch/ange geht Zurück, 1985 
Ouro acrílico/gold, acrylic glass. 
36x58,5x24,5 em 
Col. Würth, Künzelsau 
16. Votiv: 
8 Figuren, 1983 
Ouro acrílico/gold, acrylic glass, 43,5x42x42 cm 
Col. Würth, Künzelsau 

Nasceu na Suíça, em 1949. 
Bom in Switzerland, in 1.949. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
1111984 Galerrie Brigitta Rosenberg, 
Zürich 

1111985 Centre Genevois de ia 
Gravure Contemporaine, Geneve; 
Kunstverein, Schaffahausen 
1111987 Galerie Vera Munro, 
Hamburg; Galerie Brigitta 
Rosenberg, Zürich 
1111988 Galerie M/2, Vevey; Galerie 
CC, Graz; Galerie Grita Dnsam, Wien; 
Mai 36 Galerie, Luceme 
1111989 Galerie Vera Munro, 
Hamburg; Galerie Peter BRaue .. , 
Basel; Galerie Brigitta Roseraberg, 
Zürich; Galerie CamiIDe vora Scholz, 
Bruxelles 
1111990 Galerie Damora Brandt, New 
Vork; Kunsthalle, Zürich; Mai 36 
Galerie, Luceme; Galerie Toral 
Gerber, Bema 
1111991 Galerie Gleicher-Insam, 
Chicago 

Exposições Coletivas/ C068ective 
Exhibitions 
1111985 FRI-ART,lFraraklira Fumace, 
New Vorkj Shedhalle, Züridl 
1111986 Kultluama, lucemej 
Kunsthalle, St. Gallen; Shedhaile, 
Zürich 
I11III1987 Fomm Stadtpark, Graz; 
Glerija Stedetskog Centra, Zagl'ebj 
Galerie lydia Megert, Bema; 
Shedhalle, Zürich 
1111988 Artelier, Graz 
1111989 louisiaraa Museum of 
Modem Art, Humlebaekj KurasthalBe 
WinterhulI'j Syndikat, Bonra; Art ira 
Safe, Ruirae-BCG, Geneve; 
Kurastmuseum, Luceme 
1111990 Galerie Damon Brandt, New 
YOi'k; UKS, Oslo 
I11III1991 Birla-Academy, CalcuUa; 
National Gallery, New Delhi; I..Mng 
Art Museum, Reykjavik 

Ian Anüll é um artista que se 
manteve durante muito tempo em 
áreas ditas subculturais, 
emergindo às vezes aqui, às vezes 
ali, sempre fugindo de 
classificações de natureza 
burocrática ou artística. Mesmo 
hoje, mais fortemente confrontado 
pelas estruturas da indústria 
artística, mora sem domicílio 
próprio e se hospeda na estrada. 
Essa mobilidade no modo de viver 
e de pensar entra em contradição 
com o comportamento baseado na 
segurança do suíço médio, exige 
vigilância e desembaraço e é uma 
condição marcante no modo de 
criar de Anüll. São sempre 
realidades e circunstâncias 
cotidianas que acendem sua 
fantasia criadora, e que ele 
confronta com uma curiosidade 
brincalhona, assim como uma 
certeza que não se engana. Ele 
extrai achados materiais e 
espirituais do repertório dos bens 
de consumo, dos meios de 
comunicação de massa, assim 
como da arte, e os utiliza como 
signos significativos aos quais dá 
- de modo rigoroso e ligeiro ao 

mesmo tempo - uma eficácia 
dentro de contextos pitorescos e 
objetivos. Tira esses signos 
ocupados - da sigla de uma 
confecção francesa a objetos 
devocionais cristãos - de seu 
contexto habitual, subverte com 
um prazer quase anarquista sua 
significação e os enreda em 
contextos associativos. 

Liga, sem dúvida alguma, sua 
imaginação criadora a contextos 
sociopolíticos e econômicos, 
utiliza justamente as relações 
recíprocas entre a arte e a vida 
como potencial criador. Isto revela 
claramente uma estratégia 
conceitual que poderia ser 
diretamente interpretada como 
uma crítica à sociedade, tendo em 
vista seus aspectos 
socioeconômicos. Mas a pintura 
em movimento de Ian Anüll se 
dirige para constelações 
ambivalentes, que tanto podem 
indicar referências a dimensões 
cósmicas quanto a uma 
absurdidade dadaísta, e se cria de 
modo essencialmente intuitivo, 
sensorial. Sua assinatura é 
despretensiosa e tem pouco em 
comum com a "pintura", no 
sentido próprio do termo. Na 
verdade, sua linguagem plástica, 
fortemente reduzida a nível 
formal, à primeira vista 
caracterizada por uma atraente 
construção, não nasce de um 
credo estilístico, mas sim de uma 
conseqüência metódica, que trata 
de descobrir estruturas 
determinantes para a vida e de 
fixá-las em manifestações 
cotidianas, em contextos 
sensoriais simples e em fluxos de 
energia determinados pela arte. 

Anüll considera com ceticismo 
uma idealidade purista na arte, 
que interviria enquanto modelo 
exemplar na estrutura social, de 
maneira a melhorar o mundo 
(como postulado, por exemplo, 
pelo movimento De Stijl). Ele nega 
à arte sua autonomia e promessa 
de salvação e a liga ao status quo 
social. Em sua arte, ambos os 
níveis se interpenetram de modo 
óbvio: visão artística e fatos 
político-econômicos se refletem 
mutuamente. Herético, esperando 
uma realização, Ian Anüll se 
apodera de diferentes formas de 
Marketing Esthetic (título de uma 



série de suas obras), sejam 
desenhos publicitários estilizados 
destinados a promover o consumo, 
sejam referentes a signos 
característicos do estilo de 
artistas diversos; leva valores, 
assim ocupados, até uma zona 
livre e constrói com eles 
dimensões artísticas e 
existenciais profundas. 

Bernhard Bürgi 

Ian Anüll is an artist who, for 
a long time, restricted himself to 
the so-called sub-cultural areas, 
once in a while emerging here and 
there, always escaping 
classifications Df a clerical or 
artistic nature. Even now, while 
more deeply involved with the 
framework Df artistic industry, he 
has no home Df his own and lives 
on the road. His footloose way Df 
life and roving mind contradicts a 
behavior based on the 
unassailable stolidity Df the 
average Swiss, requiring a 
permanent alertness and self
confidence which are an integral 
portion Df Anüll's creative work. 
The larger realities, as well as 
pedestrian ones, catch his fancy 
only to be examined in the light Df 
a playful curiosity and the 
certainty Df being right. He 
extracts spiritual and material 
meanings from consumption 
goods, from the mass media and 
also from art, from the trademark 
Df a French couturier to the 
devotional objects Df Christianity, 
using them as meaningful signs, 
to which he rigidly, though 
lightly, assigns picturesque 
contexts and destinations, 
removing them from their usual 
meanings and subverting them 
with gusto, almost anarchically, to 
merge them within associa tive 
meanings. 

His creative fancy 
unequivocally addresses socio
polítical and economic issues, 
unerringly using the interchange 
between Me and arts as a creative 
potential. This fact c1early 
indicates a conceptual strategy 
that critically exposes society in 
its socio-economic aspects. But 
the driving force Df Anüll's 
paintings is aimed at ambivalent 
constellations that point to cosmic 
dimensions and Dadaist 

absurdities, in an intuitive, 
sensorial creation. Ris signature 
is simple, having little to do with 
painting in its strict sense. 
Formally, in fact, his plastic 
language is restricted to an 
attractive construction that does 
not derive from a belief in style, 
but from method and is employed 
to discover the basic structures Df 
life, recording them in their dai1y 
form, in the simpler contexts Df 
emotion, and in the power that 
flows from art. 

Anüll skeptically looks at 
purist art ideaIs, which would 
intervene as a model within the 
social framework so as to improve 
the world, as in the case Df the De 
Stijl movement. He denies to Art 
its autonomy and the promise Df 
salvation, linking it to the social 
factuality. In his works artistic, 
political and economic facts 
mingle rather obviously, reflecting 
each other. Unorthodoxically 
awaiting realization, Ian Anüll 
refers to several forms Df 
Aesthetic Marketing - as he 
named one Df his series -
whether using stylized and 
designs aimed at promoting 
consumption, or lines inspired by 
the peculiar features Df several 
artists which he appropriates, 
voiding their meaning, to recreate 
them as a deeply artistic 
existential substance. 

Obra apresentada/ Work in lhe 
exhibition 
Performance 3, 1991 
Instalação: tela, feltro, mármore, cartão, ferro, 
borracha, espelho, madeira, acrílico, espuma de 
borracha, aço inoxidável/installacion: canvas, felt, 
marble, cardboard, iran, rubber, mirrar, wood, 
acrylic-glass, rubber-foam, stainless, steel, 110m' 

IOHIIKIDA 
Nasceu em Osaka, Japão, em 1943. 
Graduou-se pela L1niversidade de 
Kyoto. 
Bom in Osaka, Japan, in 1943. 
Studied ai Kyoto Universiiy. 

Projetos/ Projeds 
11!111983 lEarih-L1p-Project, msuki
ranch, Vamanashi Hara-mura, 
Nagano 
11!111984 River-Plan, lama River, 
10kyo, Kanagawaj Actüon-lextile, 
101<yo, Seoul 
11!111987 Water Mirro Projed, 
Ol<urayama Memorial Hall, 
Vol<ohamaj Primary Motion 
11!111989 lEarih Drawing, Sagamihara, 
Seoul 
11!111990 Blue !Flags 8& Codes Projed, 
Sagacho IExhibit Space, 10l<yo 

11!111991 lEarih-Line Projed, Atlantic 
Center for the Aris, florida/Wail<er 
Ari Center, Minneapolis 

Performances 
11!111983 de-J.A.P.A.N and re-J.A.P.A.N, 
Otsuki-ranch, Vamanashi 
I11III1984 84 Mail Ari IExhibition, 
Gallery 360!!, 101<yo; Performance 
Festival, Hinoemata, ful<ushimaj 
Body Stamp, Hara-mura, Nagano; 
Sew-up Blue, Koto Cuiture Center, 
101<yo; Mud Soup, Hinoemata Park, 
fukushima; Wave Condudor, lama 
Rüver,lol<yo 
I11III1985 10l<yo Ari Celebration, 
IEpiqurus, Koto Cultme Center, 
10l<yoj Vanishing and Manipulation, 
Sound !Factory, 101<yo; 1.0.K.V.0 
adion Waving Road, Epiqmus, 
101<yo; lEarih-L1p-Mark, Hinoemata 
River, fukushima; !For BlLllE, lama 
River, 10kyo; lEarih-L1p-People, Koto 
Cultme Center, 10kyo; 
1lII\II1986 Hands-On-Books Exhibition, 
Grimsby Public Ari Gallery /Chatham 
Cultural Centel', Ontarão; Water
Plane 1, Gane!'y Natsuka, 10kyoj 
Water-Plane 2, Kanagawa 
Prefedul'el Gallery, Vokohamaj 
Watershed, lama River,lokyoj 
Water-Piano on the lEarih, 
Okurayama Memorial Halft, 
Vokohama 
I11III1987 Seoul-Vokohama 
Contempol'all'y Ari IExhibition, Ari 
Cosmos Center, Seoul; Water Mirroli' 
N!! 1-N!! 4, Okurayama Memorial Hall, 
Vokohama 
I11III1988 Waving SUrface, Nishiki 
Rüver, Vamaguchij Water Mall'k 1, 
Gallel'Y 101, Ottawa; Water MaD'k 2, 
la GaBerie des funfounes, Montreal; 
Water Mirror N!! 5, AltemaUve Space 
Monorail Ofuna Station, Kanagawa; 
Water Mirro!' N!! 6, franklin fumace, 
NewVork 
11i111989 Eight Individuais from the 
lEast, Dong Soong Ari Center, Seoul; 
Water Mirrol' N!! 7, Gendubo Park, 
Hyogo 
I11III1990 Blue Codes, Sagacho IExhibit 
Space, 1okyoj Blue flags, Musashino 
Ari L1niversity, 1okyoj A Navel of the 
Earih, Vaso Mine Primary School, 
fukushima 
I11III1991 lEarih-dyeing, Walker Ari 
Center, Mirmeapolis; Voice of Water, 
Atlantic Center for the Aris, florida; 
Iwaki Ari Celebration, Iwaki Ari 
Museum, !Fukushima 

Prêmios/ Prizes 
1lII\II1988 Asian Cultural Council 
feilowship GlI'ant, New Vork 

Bibliografia/ Bibliography 
Bchi Ikeda/Performance 8& 
Rnstallation 1982-1986, G-day PLAN, 
1986. 
P.M. 1, G-day PLAN, 10kyo, 1982. 
P.M. 2, G-day PLAN, Kanagawa, 1984. 
Water Minor, G-day PLAN, 
Kanagawa, 1988. 

É imperativo que todos os 
povos sobre a terra aprendam a 
aceitar o fato de que sua história 
de competição e de luta 
desenfreada por recursos acelerou 
a destruição da terra. 

Tendo isso em mente, meu 
empenho é o de empregar o tempo 



de minha performance para 
arrancar o obstinado casulo 
formado pela competição, de 
modo que eu, juntamente com 
meus espectadores, consiga 
vislumbrar, diretamente, uma 
nova imagem de nosso ambiente 
terrestre. 

Faço uso de elementos 
generosamente fornecidos pela 
natureza, notadamente a água, 
cujo papel é preponderante na 
performance. Apesar do fato de 
cobrir três quartos do globo, a 
água é uma substância que o 
homem não pode controlar. A 
água pode ensinar ao homem as 
limitações deste e fornecer-lhe um 
exemplo de coexistência com a 
natureza. 

Water Mirror (Espelho 
d'Água) cria um ambiente que 
estimula a formação de uma nova 
espécie de relacionamento 
coexistente. 

Meu papel é o de um elo entre 
o homem e o ambiente, que, 
atuando como um circuito, 
transmite uma imagem de como 
esse relacionamento deveria se 
dar. 

Se fizermos a terra tremer, 
abrindo uma cratera, será possível 
ouvir, das profundezas, a história 
da terra. Ou, talvez, se o indivíduo 
se voltar para dentro, poderá 
observar a imagem essencial da 
terra embaixo de seus pés. Sou 
como uma mão que acena para o 
tempo enquanto sopro esse tempo 
histórico e testemunhado para o 
ambiente através de minhas 
performances. 

Alguém percebeu uma relação 
entre meu ambiente performático 
e as preocupações ambientais de 
ordem global, dando-lhe o nome 
de "neo-naturalismo". No intuito 
de caminhar rumo a uma 
sociedade coexistente e 
cooperativa, eu, na qualidade de 
indivíduo, desejo expor minha 
visão pessoal da natureza. Podem 
chamá-la de "Rejuvenescimento 
vindo do Oriente". No momento 
atual, todos os indivíduos, ao se 
aperceberem do modo como suas 
funções e responsabilidades 
foram influenciadas pela história e 
pelas circunstâncias, devem 
reavaliar a si mesmos com base 
numa compreensão desta terra. 

Minha individualidade, para 

efeito de performance, é ampliada 
e prolongada, estirada como uma 
linha contínua sobre a terra. Estou 
sempre presente durante essa 
função progressiva. Sou 
onipresente em meu coração, 
assim como a água, que interliga 
todas as partes do mundo 
segundo a imagem da "Água 
como a Rede Planetária" . 

Quero classificar esta nova 
expressão, que reúne arte 
ambiental e performance, de 
"TRANSFORMATIVA" . 

Ichi Ikeda 

All the peop1e on this earth 
must 1eam to accept the fact that 
their history of competing and 
scrambling for resources has 
acce1erated the destruction of the 
earth. 

With this in mind, I strive to 
use my performance time to shake 
of[ the obstinate shell formed by 
competetions so that I, together 
with my viewers, may direct1y 
witness a new image of our 
earth 's environment. 

I make use of what nature 
abundant1y provides, notab1y 
water, which I especia11y use in 
performance. Despite the fact it 
covers three quarters of the earth, 
water is one substance that man 
cannot contro1. Water can teach 
man his limitations and give him a 
picture of how to coexist with 
nature. 

Water Mirror creates an 
environment that encourages the 
formation of a new type of 
coexistent re1ationship. 

I serve as a link between man 
and the environment, and, acting 
as a circuit, I transmit an image of 
how their association shou1d be. 

Cause the site to quake, open 
a crevice in the earth and from the 
hollow can be heard the earth 's 
story. Or perhaps, if one peers in, 
the essentia1 image of the earth 
will be seen beneath his feet. Iam 
like a hand that weaves time as I 
wind this witnessed history time 
into the environment through my 
performances. 

Someone noticed an 
association between my 
performance environment and 
global environmenta1 concems 
and ca11ed it new naturalismo In 
order to move towards a 

coexistent, coopera tive society, I, 
an individual, want to introduce 
my own persona1 view of nature. 
Ca11 it "Rejuvenation from the 
East". Present1y a11 individuals, by 
realizing how their roles and 
responsibilities were influenced 
by history and circumstance, must 
reeva1uate themse1ves based on 
an understanding of this earth. 

My individuality, as used in 
performance, is amplified and 
de1ayed, drawn out 1ike a 
continous 1ine above the earth. I 
am a1ways there during this 
ongoing function. In my heart I am 
omnipresent, 1ike water as it 
connects a11 parts of the wor1d in 
the image of "Water as the 
P1anetary Network". 

I want to 1abe1 the new 
expression that ties together 
environmenta1 art and 
performance 
"TRANSFORMATIVE". 

Obra Apresentada/W@B'k in the 
Exhibiti@n 
Water Mirrar in São Paulo - Floating Earth, 1991 
Performance-instalação com água, terra, bombas 
de ar e folhas de ferro galvanizadojperformance
installation with water, earth, air pumps and 
galvanized iron sheets, O,15x20x8 m 

ILIESCU o 

OHEDROHE CALINESll 
Nasceu em Calinesti-Arges, 
Romênia, em 1932. 
Graduou-se pelo Instituto de Belas
Artes Nicolae Grigorescu, Bucareste. 
180m in Ca8inesti-Arges, Romania, in 
1..932. 
Graduated fr@m the Nicolae 
Grigorescu Fine Aris 6nstitute, 
18ucharest. 

Exposições/ Exhibitions 
1111980 Berlin; Praga 
1111981 !li Intemational Biennial of 
Sculpture; Montreal; Estocolmo; 
Belgrado 
1111982 Art Decorative, IErfurt; Haia 
1111983 Estados Unidos; Londres 
1111984 Unesco, Bucareste 
1111986 IErfurt 
1111988 IH Intemational BienniaR 
lEurope-Asia; Anlk3r3 
1111989 Viena 
• 1990 Munique 

Prêmios/ IPrizes 
1111961 Prize foI' SculptulI'e, Fine Arts 
Union 
1111911 1st Prize, Intemationai 
Simposyum of Sculpture, Cranslko 

Os trabalhos escolhidos pelo 
escultor Iliescu Gheorge Calinesti 
para a Bienal de São Paulo são 
ilustrativos de seus mais recentes 



estudos sobre revelação simbólica 
da luz, dos raios solares, das 
ondas e do movimento inefável em 
sua própria e paradoxal 
materialidade e quietude das 
formas esculturais. 

Essas composições nos trazem 
à lembrança o vigor e a plenitude 
sensual de seus volumes 
anteriores, bem como de suas 
construções mais recentes, 
graciosas e aéreas, dotadas de um 
delicado e imponderável equilíbrio. 

Trata-se de uma maneira de 
envolver o imaterial e a 
recordação da cor derramada pela 
luz sobre as coisas, numa 
insinuante expressão metafísica. 

Seus trabalhos vibram num 
equilíbrio secreto e majestoso, 
unindo-se ao movimento infinito 
dos mundos terrestre e celeste. 

ComeI Radu Constantinescu 

The works which the sculptor 
Iliescu Gheorghe Calinesti chose 
for the São Paulo Biennial 
illustrate his most recent studies 
regarding the symbolic revelation 
ofthe light, ofthe sun rays, ofthe 
waves and of the ineffable 
movement in its very paradoxical 
materiality and stillness of the 
sculptural shapes. 

These compositions remind us 
of the vigour and sensual 
plenitude of his former volumes 
and also of his most recent 
constructions which are graceful, 
airy in a delicate and 
imponderable equilibrium. 

This is a way to involve the 
immaterial and the remembrance 
of the colour which the light lays 
over things in a insinuating 
metaphysicallook. 

Ris works vibrate in a 
secret and majestic balance 

fraternizing with the infinite 
movement of the terrestrial and 
celestial worlds. 

Obras Apresentadas!Works in tl1le 
Exhibition 
1. Transcendent, 1990 
Madeira/wood, 235x40x40 em 
2. Solar Portrait, 1991 
Madeira/wood, 200x60x60 em 
3. Solar Waves, 1990 
Madeira/wood, 170x70x45 em 
4. Sign I, 1990 
Madeira/wood, 198x30x40 em 
5. Sign 11, 1991 
Madeira/wood, 150x70x50 em 
6. Magnetic Sign, 1989 
Madeira/wood, 170x40x41 em 
7. Sign 11,1991 
Madeira/wood, 80x40x40 em 

1@ltlij il ~ IMij il ,*li' 
Nasceu em Cluj, Romênia, em 1956 
Graduou-se pelo Instituto de Belas 
Artes lon Andreescu, Cluj. 
Bom in C/uj, Romani, in 1956. 
Graduated from the 101'1 Andreescu 
8nstitute of Fine Arts, Cluj. 

Exposições! Exhibitions 
Timisoara, Oradea, Baia Mare e 
Bucareste, Rumenia 
lIliII1990 Szombathely, Hungria 

A pintura como metáfora 
Através de longas e 

silenciosas expectativas, lon 
Muresan alcança aquelas 
essências silenciosas e sensíveis 
que traduzem sua efervescência 
espiritual e dão origem à metáfora 
por intermédio da palavra ou da 
cor. 

Podemos perceber, em suas 
pinturas, uma maneira pessoal de 
fomentar a substância, também 
ansiosa, agredida e tensionada, 
provida de relevos e sedimentos, 
uma vida em que existem ilhas de 
tranqüilidade e cataclismos, com 
delírios, temores e ressurreições, 
num fascínio pelo meio de seus 
acontecimentos. 

O ciclo VIA DOLOROSA 
apresenta espaços abertos, 
oferecendo a oportunidade de 
alcançar as profundezas e 
conquistar um amplo eco; o 
esforço torna-se um poema épico e 
dissolve o Universo compacto em 
enigmáticas ansiedades, 
substituindo as sólidas estruturas 
do mundo por obsessões 
profundas e pela tentação do 
devaneio. 

Diálogo com Maria Zints 

Painting as metaphor 
By long and silent 

expectations, Ion Muresan 
reaches those silent sensible 
cores which translate his spiritual 
effervescence and gives birth to 
metaphor by means of word or of 
colour. 

You can find in his paintings a 
personal way of foment the 
substance, and anxious 
substance, aggressed, tensioned, 
with reliefs, sediments, a life with 
islands of quiets and cataclysms 
with reveries and fears and 
resurrections, fascinated by the 
mean of its happenings. 

The cycle VIA DOLOROSA 
brings open spaces, givÍI).g the 

chance to reach the depths and 
gain an ample echo; the strain 
becomes an epic poem and 
dissolves the compact Universe 
into enigmatic anxieties, 
replacing the world firm 
structures by deep obsessions and 
the temptation of day-dreaming. 

Obras Apresentadas!Works in the 
Exhibition 
1. Cicie Via Dolorosa 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 115x115 em 
Série de 14 trabalhos/Series of 14 works 

Nasceu em Campos, Brasil, em 1949. 
Estudou com Robert Newman e 
cursou a faculdade de Belas-Artes 
do Rio de Janeim. 
Bom in Campos, Brazil, in 1949. 
Studied with Robert Newman and ai 
the Col8ege oI Fine Arts in Rio de 
Janeiro. 

Exposições! Exhibitions 
lIliII1914 50 Anos de Artes Gráficas no 
Brasil, NNEA, Espanha; Novos e 
Novíssimos Gravadores, Museu de 
Arte Contemporânea, EI SalvadoR' e 
México 
lIliII1915 Signals-Dessages Missions, 
SELB, Alemanha 
lIliII1978 15 Jovens Artistas do Brasil, 
Museu de Arte Moderna, Buenos 
Aires!Museu de Arte Brasileira, Sáo 
Paulo 
lIliII1979 15" Bienal internacional de 
São Paulo 
I11III 198116ª Bienal Internacional de 
São Paulo 
I11III1982 Arteder 82, Bilbao; Coleção 
Gilberto Chateaubriand, Fundação 
Gulbenkian, Portugal 
I11III1984 Moderne Kunst, Mônica 
filgueiras de Almeida Galeria de 
Arte, São Paulo; Exposição 
Frankfurt; Viva München, Maeder,. 
Bienal de Havana; IV Bienal 
Ibemamericana de Arte, México 
I11III1985 Galeria Casa do Brasil, 
Palácio Doria Pamphilli, Embaixada 
do Brasil, Roma 
lIliII1986 Kunst in Schloss Thum und 
laxis, Deutschland; Galerie Debret, 
Embaixada do Brasil, França; V 
Bienal Mexicana de Arte, México 
lIliII1987 GaUerie am Moritzplatz, 
Berlin 
I11III 1988 IntematioK1lal Galle!'y, New 
York 
I11III1989 Feira de los Ange'es 
lIliII1990 I Trienal de Osaka; KlI"amel' 
Galeria de Arte, São Paulo 

Prêmios! Prüzes 
l1li Melhor Ilustrado!' do Ano, Editora 
Abril,1990 
lIliII Prêmio Aquisição, I Trienal de 
Osaka 

A exposição póstuma 
conceitual de Granato 
Granato é um dos raros 

artistas brasileiros que 
compreendeu o sentido maior do 
gesto na arte conceitual, que 
representa uma comunicação de 
importância excepcional entre o 



artista e a sociedade, podendo 
alcançar uma dimensão profética. 

Com a sua intuição de artista, 
Granato sentia há vários anos que 
a década de 60 representara o 
término de todo um período 
histórico, talvez o último da 
civilização ocidental. Sofria 
intensamente o esvaziamento 
cultural e a perda de sentido do 
que se chamava de arte. 

Compreendeu então que a 
única comunicação válida que lhe 
restava seria a do fim de toda uma 
arte e do seu enterro museológico. 
Foi assim levado à idéia de 
organizar a sua exposição 
póstuma, diferente das inúmeras 
outras que são realizadas 
inconscientemente por artistas 
não falecidos em todas as partes 
do mundo. 

Assumiu em relação aos seus 
trabalhos a atitude de um 
restaurador de museu e planejou 
uma retrospectiva póstuma no 
museu mais tradicional do Brasil. 
Procurou assegurar a duração de 
uma produção que fora 
eminentemente ligada à arte 
efêmera e de inspiração intuitiva 
do momento. Enquadrou 
desenhos, feitos 
descuidadamente em papel de 
embrulho, em molduras 
imponentes e passou a cuidar da 
publicidade conveniente de uma 
tal exposição, por meio de um 
pôster multicolorido, como os que 
são usados em retrospectivas de 
artistas consagradíssimos, e 
estabeleceu preços 
adequadamente elevados para as 
obras. Com surpresa sua, as obras 
restauradas passaram a despertar 
o interesse dos colecionadores 
inteligentes, na redescoberta de 
um grande artista desconhecido, 
em processo de museificação. 

A exposição póstuma de 
Granato é um grito doloroso sob 
um disfarce humorístico, uma das 
manifestações mais autênticas e 
importantes da arte conceitual 
brasileira e o seu canto de cisne. A 
sua revelação aguda de uma 
decadência cultural, culminando 
no consumo milionário da arte 
museificada, é uma advertência 
histórica na vida cultural 
brasileira. 

Mário Schemberg 1969 
(Extraído de "Pensando a Arte", 

Ed. Nova Stella, 1988) 

Granato's Posthumous 
Conceptual Exhibition 
Granato is one of those rare 

Brazilian artists who understood 
the greater meaning of gesture in 
conceptua1 art, that represents 
communication of exceptiona1 
importance between the artist 
and society, even to attaining a 
prophetic dimensiono 

With his intuition as an artist, 
Granato, for severa1 years, felt 
that the decade of the 60s 
represented the end of all of a 
historic period, perhaps the 1ast of 
western civilization. He suffered 
intense1y for the cultural 
emptying and10ss of meaning in 
what was known as art. 

He, therefore, understood that 
the on1y va1id communication 1eft 
to him wou1d be an end to all of an 
art and its museo10gica1 buria1. So 
much so that he was 1ead to the 
idea of organizing a posthumous 
exhibition, different from 
count1ess others, that are 
unconscious1y he1d by artists that 
are not dead in every part of the 
wor1d. 

IIIIn re1ation to his work, he 
assumed an attitude of a restorer 
of a museum and p1anned a 
posthumous retrospective in the 
most traditiona1 museum in Brasil. 
He tried to ensure the duration of 
a production that had been 
eminent1y associated to 
ephemera1 art and to the intuitive 
inspiration of the moment. He 
framed drawings care1ess1y drawn 
on wrapping paper, in imposing 
frames, and started to take a 
persona1 interest in adequate 
publicity of a specific exhibition 
by means of mu1ti-co10red posters 
such as those that are used in 
retrospective exhibitions of 
acknow1edged artists and to set 
prices that were appropriate1y 
high. To his surprise, the restored 
works of art began to arouse the 
interest of intelligent collectors in 
the rediscovery of a great 
unknown artist in the process of 
museification. 

The Granato posthumous 
exhibition is a painfu1 cry, 
beneath a humoristic disguise, 
one ofthe most authentic and 
important manifestations of 
Brazilian conceptua1 art and its 
swan song. Its acute reve1ation of 

cultural decadence, cu1minating 
in the millionaire consumption of 
museified art, is a historica1 
warning in Brazilian cultura1life. 

Obras Apresentadas/ Worlcs ill1 the 
EJehibitioll1 
1. Poética Grafite. 1990 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 210x170 cm 
2. Transas, 1990 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 210x170 cm 
3. Margot, 1990 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 210x170 cm 
4. Cara, 1990 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 200x157 cm 
5. Figuras, 1990 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 200x157 cm 
6. Pie, 1990 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 200x400 cm 
7. Articulador, 1990 
Pintura sobre papel/painting on paper, 
70xl00 cm 
8. Central, 1990 
Pintura sobre papel/painting on pape r, 
70xl00 cm 
9. Pertinente, 1990 
Pintura sobre papel/painting on paper, 
70xl00 cm 
10. Bird, 1990 
Pintura sobre papel/painting on paper, 
70xl00 cm 
11. Corporal, 1990 
Pintura sobre papel/painting on pape r, 
70xl00 cm 
12. Descontração do Neo, 1990 
Pintura sobre papel/painting on paper, 
70xl00 cm 
13. Sardenho, 1990 
Pintura sobre papel/painting on paper, 
70xl00 cm 
14. 4 Tema, 1990 
Pintura sobre papel/painting on pape r, 
70xl00 cm 
15. Balé, 1990 
Pintura sobre papel/painting on paper, 
70xl00 cm 
16. Douglas, 1990 
Pintura sobre papel/painting on paper, 
70xl00 cm 

1 C. SIRRDNI 
Nasceu em São José do Rio Preto, 
Brasil, em 1950. 
Graduou-se arquiteto pela !Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Pal!.lIo. 
É cenógrafo e figurinista de teatli'o e 
televisão, artista plástico e produtor 
teatral. 
Bom ill1 São José do Rio Preto, Brazil, 
51111950. 
Graduated ill1 Architec#:ure from the 
College of Architec#:ure all1d 
IIJrball15sm of the IIJlI1iversity of São 
Paulo. 
Besides creat5111g scell1ery all1d 
costumes for theatre all1d te8evisioll1, 
he 5s also a visua6 artist all1d theatre 
producer. 

Atividades e Exposições/ Ac#:ivities 
all1d EJehibitions 
lIiii 1976, 84 IRTC - Rádio e Televisão 
Cultura, Departamento de 
Cenografia e Arte (coordenador) 
lIiii 1985, 90 !Fundação Nacional de 
Artes Cênicas, área de edifícios 
teatrais (consultor técnico) 
lIiii 1987 vn Quadrienal de 
Cenografia, Indumentária e 
Arquitetura de Praga (comissário 
geral pelo Brasil/Menção Honrosa) 



111989 20ª Bienallntemacional de 
São Paulo 
111991 VIII Quadrienal de 
Cenografia, Indumentária e 
Arquitetura de Praga. Centro de 
Pesquisas Teatrais do SESC Vila 
Nova, Grupo de Teatro Macunaíma, 
núcleo de Cenografia e Figurinos 
(responsável) 

Principais Trabalhos/ Main Works 
Cenografia e figurinos/Set Design 
and costumes: Ham/et e Sonhos de 
uma Noite de Verão, de William 
Shakespeare; Morie Acidental de um 
Anarquista e Um Orgasmo Adulto 
Escapa do Zoológico, de Dario Fó; 
Um Dibuk para Duas Pessoas, de 
Bruce Myers; Tariufo, de Moliére; 
Santa Joana, de Bemard Shaw; 
Katastrophé, de Samuel BeckeU; A 
Morie de um Caixeiro-Viajante, de 
Arthu!' Miller; Glovani, de James 
Baldwin; Nelson :2 Rodrigues e 
Paraíso Zona Norie, de Nelson 
Rodrigues; As Raposas do Café, de 
Antonio Bivar e Celso luis Paulini; 
Nova Velha História, adaptação do 
conto "Chapeuzinho Vermelho", por 
Antunes Filho 

Cenografia Viva 
A cenografia é por natureza 

uma forma-para, um objeto sem 
autonomia estética, seu 
significado está condicionado ao 
significado do conjunto a que 
pertence e com seus elementos 
(texto, atores, luz, encenação) se 
articula. Cenografia em Bienal 
estaria, desse modo, condenada a 
ser um objeto morto, porque foi 
privada do palco que lhe insuflava 
sentido. Realmente, a 
transposição de um cenário para 
uma sala de exposição condena-o 
ao empobrecimento de objeto 
imobilizado na vitrine. 

A instalação Cenografia Viva 
reconduz o cenário ao palco, ou 
melhor, a um espaço concebido 
como palco, por onde circulam 
espectadores que - ao interagir 
com o cenário -lhe conferem 
sentido. A instalação criada é 
movimento que provoca 
movimento. Convida o espectador 
a desvendar seus segredos, 
manipular seus mecanismos de 
contra-regragem, circular pelos 
níveis e passarelas dessa caixa
cênica, ou apenas - e inclusive -
contemplar suas vitrines que 
contam histórias. 

Além desta perspectiva 
interna (de quem está dentro do 
Prédio da Bienal e da instalação), 
há que se considerar outra: o 
ponto de vista exterior, do 
observador que se situa fora, nos 
jardins. A instalação se projeta 

como objeto de arquitetura, torre, 
construção que, montada no 
"palco" que é o próprio jardim que 
circunda o edifício da Bienal, 
interfere arquitetonicamente e 
dialoga com a paisagem. 

J. C. Serroni 

Live Scenograpl1Y 
By its very nature, 

scenography is an art form 
oriented toward an objective. 
Having no autonomous aesthetics, 
scenography acquires meaning 
according to its rô1e within the 
1arger context of stagecraft, with 
the e1ements (text, actors, 
1ighting, and mise-en-scêne) of 
which it joins to form a who1e. 
Thus, scenography at the Biennia1 
wou1d seem condemned to 
represent mere life1ess objects, 
having been deprived of the stage 
setting that might imbue it with 
significance. A stage set p1aced 
within an exhibition room does, in 
fact, condemn it to the 
meaning1ess bana1ity of a mere 
object immobilized in a showcase. 

The Cenografia Viva 
installation returns the set to the 
stage or, said more appropriate1y, 
p1aces it within a space conceived 
as if it were a stage, within which 
spectators circu1ate and, 
interacting with the scenery, 
impart meaning to it. The exhibit 
ho1ds within it movement that 
generates movement in turno It 
invites the spectator to unearth its 
secrets, manipu1ate its staging 
mechanisms, circu1ate across the 
scene and back-of-scene bridges 
of this scenic model. Or the visitor 
may a1so mere1y take in the 
showcases that tell a story. 

Apart from this interna1 
perspective (that is, of the visitor 
p1aced inside the Biennia1 
Building and within the 
installation itse1f), another 
perspective deserves 
consideration: the externa1 
viewpoint, that of the observer 
who is situated outside the 
exhibition, in the gardens. The 
installation projects itse1f as an 
architectura1 object, a tower that 
having been erected on the 
"stage" that is, in fact, the very 
garden which surrounds the 
Biennia1 edifice, both interferes 
architecturally and ho1ds a 

dialogue with the surrounding 
scenery. 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Cenografia Viva, 1991 
Instalação cenográfica com torre de estrutura 
metálica, 8x8 m de base, 16 m de altura, 5 
níveisjscenographic installation with tower in 
metal frijmework, base: 8x8m, height: 16m, 5 
leveis. 

JADIR FREIRE 
Nasceu em Salvador, Brasil, em 
1957. 
Bom in Salvador, Brazil, in 1.957. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
111979 Galeria do Departamento de 
Cultura de Petrópolis, Rio de Janeiro 
111980 Oficina de Arte Maria Tereza 
Vieira, Rio de Janeiro 
111982 Galeria Contemporânea, Rio 
de Janeiro 
111984 Galeria Cavalete, Salvado!'; 
GB Arte, Rio de Janeiro 
111986 GB Arte, Rio de Janeiro; 
Galeria Suzana Sassoun, São Paulo; 
Galeria Paulo Figueiredo, Brasília; 
Escritório de Arte da Bahia, Salvador 
111988 GB Arte, Rio de Janeiro; Arte 
e Fato, Porto Alegre; Escritório de 
Arte da Bahia, Salvador; Arte e 
Espaço, Recife 
111989 Galeria Rosenberg, 
Offenbach 
111990 Galerie Marcy Gaymu, Paris; 
Galeria Montesanti Roesler, São 
Paulo; Galeria Arte e Fato, Porto 
Alegre; Galeria Arte e Espaço, 
Recife; Galeria A 5, S. Tirso, Porto; 
Galerie Rosenberg, Offenbach 
111991 Teatro Romano Galeria de 
Arte, Lisboa; Galeria Anna Maria 
Niemeyer, Rio de Janeiro; Prova do 
Artista, Salvador 

Exposições Coletivas/ Col/ective 
Exhibitions 
111979 Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Rio de Janeiro; Salão 
Carioca, Rio de Janeiro 
111983 30 Anos de Arte no Brasil, 
Petrobrás, Rio de Janeiro 
111984 Desenho Brasileiro 
Contemporâneo, Palácio do 
Rtamaraty, Brasília/Museu Cidade do 
México / Museu Bogotá; Como Vai 
Você, Geração 80?, Escola de Artes 
Visuais do Parque lage, Rio de 
Janeiro; IV Salão Brasileiro de Arte; 
m Salão Paulista de Arte, São Paulo 
111986 V Bienal de Cali, Museo de la 
Tertulia 
111988 ISD Incol'porated, New \'011'1< 
111989 Galerie Municipal de Atenas; 
Brasilian Center Gallery, londres 
111990 Galerie Marcy Gaymu, Paris; 
Feira de los Angeles, Galeria 
Imagem, Rio de Janeiro 
111991 Art Chicago 91; Art Tol<yo; 
Galerie Marcy Gaymu, Paris 

Prêmios/ Pr;zes 
111984 Premio Cristovan Colól'l, 
Madrid; Prêmio Aquisição, VIII 
Exposição de Arte Brasil-Japão, 
Tokyo, Kyoto, Rio de Janeiro e São 
Paulo 

Bibliografia/Bibliography 
COSTA, Marcus de lontra. "Viagem 
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ao Centro do Olho", in Módulo, 92. 
PONTUAL, Roberto. Entre Dois 
Séculos - Arte Brasileria do Século 
XX. -. Explode Coração. 

La Nave Va 
A atual série de pinturas de 

Jadir Freire é o somatório das 
experiências profissionais e 
pessoais vividas pelo artista. De 
sua infância e adolescência 
vividas na capital da Bahia, Jadir 
herdou o cromatismo intenso; as 
festas populares foram a base 
primeira de suas experiências 
pictóricas. No Rio, Jadir descobriu 
a velocidade urbana. As multidões 
que se comprimiam nas festas de 
sua terra natal deram lugar a uma 
visão veloz, imagens que se 
sucedem através das janelas de 
um ônibus, nas janelas de um 
carro. O Rio de Janeiro deu a Jadir 
Freire a possibilidade de 
estabelecer uma ponte entre o 
popular e o erudito, entre a 
sensibilidade e a inteligência, 
entre o que pertence unicamente 
ao universo da arte e o que faz 
parte da angústia e dos prazeres 
cotidianos do homem 
contemporâneo. 

Há três anos Jadir reside em 
Frankfurt, Alemanha. Andarilho 
por natureza e vocação, a 
geografia européia permite-lhe 
deslocar-se com facilidade pelas 
cidades do Velho Mundo. As suas 
obras atuais não abandonam os 
seus compromissos iniciais: 
percebe-se nelas a herança dos 
fatos, a alma do artista e as 
delícias do trópico. Jadir não tem 
medo do folclórico; ao contrário, 
faz dele uma base de ação sobre a 
qual insere-se a sua artesania e a 
sensibilidade e o talento de um 
artista que intui visceralmente o 
universo plástico contemporâneo. 

As suas obras de grandes 
dimel}-sões falam da epopéia das 
descobertas e denunciam a 
destruição ecológica provocada 
pela ganância. As viagens 
heróicas dos povos ibéricos 
assemelham-se às suas próprias 
viagens; a caravela e o cais, o 
avião e o aeroporto, o ouro e a 
prata, a permanência da arte como 
instrumento atemporal de 
comunicação entre os povos, tudo 
isso perpassa a atual produção de 
Jadir. Consciente de "que o Tejo 
não é maior que o rio da minha 

aldeia", Jadir continuou o seu 
caminho construindo uma obra 
que fala do mundo e das coisas 
gerais sem que, para isso, 
abandone, em momento algum, os 
sentimentos modestos, porém 
grandiosos, contidos no afeto e na 
sinceridade dessa gente "bonita, 
elegante e sincera", que cria, 
todos os dias, uma história nova 
para o Brasil. 

Marcus de Lontra Costa 

La Nave Va 
The current paintings of Jadir 

Freire aggregate the professional 
and personal experiences of an 
artist. Ris childhood and 
adolescence in Bahia imbued him 
with the love of colors; folk feasts 
inspired his first pictorial 
experiences. Jadir discovered in 
Rio de Janeiro the fast pace of city 
Me. The jostling crowds that 
colored his homeland feasts were 
translated into the images that 
are swiftly glimpsed from the 
window of a speeding bus, or cal. 
The Rio experience taught to 
Jadir Freire how to span the gap 
between the folksy and the 
erudite, a bridge between 
sensitivity and inte11igence, 
between pure art and the daily 
sorrows and joys of urban life. 

Three years ago, Jadir moved 
to Frankfurt, Germany. By nature 
and vocation he wanders around 
European cities, and Old World 
scenarios. Ris current work does 
not dismiss his early 
commitments, remaining faithful 
to his heritage, to his soul and to a 
tropical ambience. Jadir does not 
despise folksy aspects, quite to 
the contrary, they are the lasting 
basis of the art, sensibilityand 
expertise dwe11, of an artist 
endowed with a viscera11y 
intuitive vision of the 
contemporary plasticity of the 
world. 

Ris larger works show the 
epics of discovery and the 
environmental degradation 
caused by greed. The heroic 
wanderings of Iberians refer to 
his own voyages - the caravel 
and the harbor, the plane and the 
airport, gold and silver, the 
permanence of art as an eternal 
means of communication among 
people - a11 of them are present 

in Jadir's works. Aware that the 
"Tagus is not larger than the 
brook in my village", Jadir 
serenely keeps to his own path, 
building a body of work involved 
with the world, with daily life, 
without in any moment forgetting 
the simple but sincere affection of 
the "beautiful, elegant and 
sincere" people that day by day 
write the new history of Brazil. 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Sem Título, 1991 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 260/300 cm 
2. Sem Título, 1991 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 260/300 cm 
3. Sem Título, 1991 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 260/300 cm 
4. Sem Título, 1991 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 260/300 cm 
5. Sem Título, 1991 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 260/300 cm 
6. Sem Título, 1991 
Acrílica sobre tela/acrylic on canvas, 260/300 cm 

JAE-EUN CNOI 
Nasceu na Coréia do Sul, em 1953. 
Estudou na Sogetsu School. 
Vive e trabalha no Japão. 
Bom in South Korea, in 1953. 
Studied at the Sogetsu School, 
Tokyo. 
Resides and works in lapan. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1984, 85 Sogetsu Kaikan, Tokyo 
.1987,88 Gallery Ueda, Tokyo 
• 1988 The National Museum of 
Contemporary Art, Kwachon 
• 1989 Gallery Koyanagi, lokio 
• 1990 Kyong-Dong Presbyterian 
Church, Seoul; Duson Gallery, Seoul 
• 1991 Galeria Milano, Milano 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1986 Seibu, lokyo 
.1987 Aoyama Spiral, lokyo 
• 1988 lhe Development of Lake 
Sagami, Fujimo-cho; L.A. Art Fair, Los 
.Angeles. 
• 1989 Deisgn Expo'89, Nagoya 
• 1990 GaBlel'y Q, Tokyo 
li 1991 lhe International Shoebox 
Sculpture, Hawaii 

Espaço para oração 
A instalação de Jae-Eun Choi 

na Igreja Presbiteriana Kyong
Dong inacabada teve como 
objetivo completar o conceito do 
arquiteto que a projetara, 800-
Geun-Kim, então falecido. 

800-Geun Kim dividira sua 
obra em três pisos: o térreo 
representava o relacionamento 
entre os homens, o primeiro andar 
mostrava a relação entre o homem 
e Deus, e o segundo, um espaço 
aberto, fora planejado para 



expressar a relação entre o 
homem e a natureza. Mas o 
espaço do segundo andar havia 
permanecido vazio. Choi fez então 
a instalação de bambu com vinte 
metros de altura, a que deu 
significação pluralística por meio 
da representação do sincronismo 
entre espaço e tempo. Mostrou 
não somente um efeito visual, mas 
também uma variada experiência 
artística. 

Tal espaço integra 
sinteticamente a natureza, "o que 
é feito pelo homem", e o próprio 
homem, além de estar conectado 
com o espaço urbano em que 
vivemos. 

Yi Kyong-Song 

Space for prayer 
The installation at the Kyong

Dong Presbyterian Church by Choi 
Jae-Eun was consequent1y 
realized the concept of the 
architect, the late Kim Soo-Geun 
who designed this church though 
it remains imcomplete. 

This architect divided the 
Kyong-Dong Presbyterian Church 
into three floors; the ground floor 
represented the relationship 
between human and human, the 
second floor showed the 
relationship between human and 
God, and the third flor, open 
space, was planned to express the 
relationship between human and 
nature. But the open space on the 
third floor has been left unused. 
Then, Choi made a bamboo 
installation of 20 meters' height in 
which the artist gave the 
pluralistic signification by 
representing synchronicity of time 
and space. And aIs o showed us 
not only visual effect but aIs o 
various artistic experience. 

Such space will synthetically 
integrate nature, "what man 
made", and human as well as it 
will be connected with our urban 
space. 

Obra Apresentada/ Work in the 
IExhibition 
Bamboo Nest, 1991 
Instalação/lnstaflation: bamboos 

JAIR CORREIA 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1956. 
É autodidata. 
Bom in São Paulo, Brazil, in 1956. 
Is a self-educated arlist. 

Exposições/ IExhibitions 
II1II1988 Out Door Art, Ribeirão Preto 
II1II1989 Esculturas e Grafites, Cia. 
das Pedras, Ribeirão Preto; Arte ao 
Ar Livre, Ribeirão Preto; A 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Sociedade Dante Alighieri, 
Ribeirão Preto 
II1II1990 15 Artistas de Ribeirão 
Preto, Galeria de Arte Athanase 
Sarantõpoulos, Ribeirão Preto; vm 
Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, São Paulo; XV 
Salão de Arte Contemporânea de 
Ribeirão Preto; Gravuras e Grafites, 
Espaço Cultural Eduardo Figueiredo, 
Ribeirão Preto 
II1II1991 Monumento ao Servente 
Desconhecido (instalação), Casa de 
Cultura de Ribeirão Preto 

Tapumes 
Tudo o que é alucinante 

ofusca nosso horizonte, sitia 
nossa esperança. Se os objetos do 
mundo aparente se desagregam, 
os reconstruímos de forma 
artística para prazer ou gozo. As 
informações que recebemos não 
são lineares e sim simultâneas e 
descontínuas e, primitivamente, 
as repassamos para o instinto que 
nos devolve adulterados em forma 
de signos. 

Jean Dubuffet, durante a 
última guerra, encheu os muros de 
Paris com imagens e mensagens 
desenhadas nas paredes, 
freqüentemente obscenas, 
montadas em papel e areia, 
combinadas com pôsters 
rasgados, num nítido sentido de 
denúncia e protesto. 

De lá pra cá, o mundo se 
encheu de rabiscos e a cidade de 
São Paulo não fugiria à regra. 
Pichações não mais de protesto ou 
denúncia, porém de caráter 
decorativo para enfeitar as 
cidades com mais alegria e 
participação, de conotação naiI. 
Virou metalinguagem. 

Ribeirão Preto não seria 
excluída e, como estamos sempre 
comprando um produto à nossa 
imagem e não às nossas 
necessidades, contratamos 
pichadores profissionais e artistas 
para grafitar nossos edifícios 
públicos, como é o caso do Sesc de 
Ribeirão Preto. Alex Vallauri aqui 
esteve e deixou sua marca. A 
grande preocupação, no momento, 
é como tornar perene e 
conservado um produto que 
nasceu efêmero. 

Jair Correia, ex-companheiro 
de Vallauri, sentou praça nesta 
cidade, se incorporou ao 

movimento de artes plásticas 
local, saiu às ruas para recolher 
material e rabiscar. Artista 
multimídia, de cineasta a cão de 
guarda, tinha de dar na Bienal de 
São Paulo, via Ribeirão Preto, via 
SARP - Salão de Arte de Ribeirão 
Preto. O SARP é o Salão ponta-de
lança em que muitos se 
delinearam, que, por mais que 
daqui seja, é o campo de prova 
para se chegar lá. 

Jair introduziu no atelier o 
detalhe do muro, o tapume para o 
cavalete, a estufa emoldurada. 
Intimista, fez da história em 
quadrinhos sua expressão gráfica 
e plástica, dominando a questão 
técnica numa forma narrativa 
perfeita, sensível, sem precisar de 
regras. 

Projeta no seu material, nos 
seus tapumes chamados de 
efêmeros, algo sensível, algo 
essencial que basta a si mesmo. 

Transforma seus tapumes 
cinza com as cicatrizes 
melancólicas da construção numa 
cortina alegre e dinâmica, sem 
clichês culturais que poderíamos 
chamar de conceitualismo 
materializado. 

Utilizando o spray, o 
equipamento básico do grafiteiro, 
moldando suas figuras clássicas 
extraídas da história da pintura, 
chega ao novo sem se preocupar 
com o novo e requestiona a 
questão prática da pintura. E, 
parodiando Marcel Duchamp, que 
coloca em dúvida o estatuto 
privilegiado do objeto de arte por 
ser um objeto fabricado à mão, 
Jair Correia fez do ready-made um 
trabalho transcendente e original, 
um produto que corresponde à 
nossa imagem e, por que também 
não dizer, às nossas 
necessidades. 

Francisco Amêndola 

Boardings 
Mirages shimmer in the 

horizon, the siege of our hopes. lf 
the objects of the apparent world 
disintegrate, we must reassemble 
them with art, for our enjoyment 
and pleasure. The inputs we 
receive aren't linear, but 
simultaneous and disjointed. We 
feed them to our instincts, which 
converts them into symbols. 

During World War II Jean 
Dubuffet filled the walls of Paris 



with images and messages that 
were often obscene, assemb1ed 
from paper, sand and torn posters, 
the symbo1s of protest and 
accusation. 

Since then, graftiti have 
co1ored the wor1d and here, in São 
Paulo, we cou1d not escape that 
fate. Scraw1s that no longer 
protest or accuse - just the 
beauty of 1ines and co1ors, naive1y 
painting the cities with a 1ive1y 
1ightheartedness. Graftiti became 
meta1anguage. 

Ribeirão Preto has had its 
share of graftiti. It is not for need 
that we a1ways buy products 
made into our images and this is 
why a professiona1 painter was 
commissioned to decora te our 
public buildings with graftiti, as is 
the case with the SESC Bilding in 
Ribeirão preto. A1ex Vallauri was 
there and 1eft his mark, while 
1eaving to us the concern and the 
doubt: how can something that 
was born ephemera1 be made to 
1ast? 

Jair Correia, Vallauri's friend 
and ex-companion, came to the 
City, joined the local artists and 
started to paint all he saw around 
him. A versatile artist, he runs the 
who1e gamut from cinema to any 
other form of art; his works 
became a must for the São Paulo 
Biennia1 by way of the Ribeirão 
Preto Art Sa10n - SARP, a pioneer 
testing ground for many artists. 

Jair took graftiti from the city 
walls into the studio, from 
masonry to the ease1 - a framed 
hothouse. He sought inspiration 
in comic strips, emp10ying a 
technique that.needs no ru1es but 
his perception and c1arity - a 
storyteller who charms us with his 
yarns. 

He projects into his material, 
transient, board screens, 
something essentia1 that suftices 
into itse1f, transforming the 
grayness of construction-scarred 
boards into a 1ive1y, dynamic 
curta in , without even mentioning 
the cultural c1iches of a so-called 
material conceptua1ism. 

Using spray, the basic 
equipment of graftiters, he draws 
c1assic images, derived from the . 
history of painting, without 
bothering with the new and once 
again questioning the practices of 

painting. Paraphrasing Marce1 
Duchamp who doubts the 
privi1eged statutes of art objects 
beca use they are handmade, Jair 
Correia turned ready-mades into a 
product that corresponds to our 
own image and why not, to our 
own needs. 

Obras Apresentadas/Works in tire 
Exlribition 
1. A Odalisca e a Escrava, 1991 
Spray (acrílico sintético) sobre ferrojspray 
(synthetic acrylic) on iron, 98x105 cm 
Cal. Alexandre Lacerda Biagi 
2. Angélica, 1991 
Spray (acrílico sintético) sobre ferrojspray 
(synthetic acrylic) on iron, 98x105 cm 
3. Danae, 1990 
Spray (acrílico sintético) sobre tapumejspray 
(synthetic acrylic) on boarding, 95x100 cm 
Cal. Alexandre Lacerda Biagi 
4. A Banhista de Valpinçon, 1990 
Spray (acrílico sintético) sobre tapumejspray 
(synthetic acrylic) on boarding, 112x89 cm 
Cal. Adriana G. Pacheco 
5. Drácula, 1990 
Spray (acrílico sintético) sobre esteira 
insdutrialjspray (synthetic acrylic) on industrial 
belt conveyor, 62x125 cm 
6. Arqueiro, 1990 
Spray (acrílico sintético) sobre esteira 
insdutrialjspray (synthetic acrylic) on industrial 
belt conveyor, 172x118 cm 
7. A Grande Odalisca IA Fonte), 1990 
Spray (acrílico sintético) sobre esteira 
insdutrialjspray (synthetic acrylic) on industrial 
belt conveyor, 118x156 cm 
Cal. Alexandre Lacerda Biagi 

JAN FABRE 
Nasceu em Antuérpia, Bélgica, em 
1958. 
Estudou na Academia Real de Belas
Artes e no Instituto de Artes e 
Ofícios, Antuérpia. 
Bom in Antwerp, Belgium, in 1958. 
Studied at tire Royal Academy of 
Fine Aris and at tire Aris and Grafts 
Institute, Antwerp. 

Exposições Individuais/Solo 
Exlribitions 
1111978 Bic-Dweilen en Wetspotten, 
Jordaenshuis, Antwerpen 
1111981 Bic-Art Room, Salon Odessa, 
Leiden 
1111984 Vrienden, ProvinciaaB 
Museum, HasseBt 
1111985 1ekeningen, Museum vau 
Hedendaagse Kunst, Gent 
1111988 Modellen 1977-85, Deweer 
Art Gallery, Otegemi Hé Wat een 
Plezierige ZoUgheid!, Galerie Ronny 
van de Velde, Antwerpen; Del' BRaue 
Raum, Künstlel'haus Bethanien, 
Berlin 
1111989 Vijfiekeningen &: één 
Sculptuur, Deweer Art GaDiery, 
Otegem; 1ekeningen, Objecten &: 
Modelien, Provinciaal Museum VOOi' 

Moderne Kunst, Oostende; Insecten 
en Ruimte, Museum Overholland, 
Amsterdam; Knipschaarhuis, Galle .. y 
Jack 1ilton, New \'orki Risbe, ModeBi 
&: Objekti, Museum of Modern Art, 
Ljubljana 
1111990 Das Gerãusch, KunsthaDie, 
Basel; Fabre's Insects, PaReis VOOl' 

Schone Kunsten, Brussel 
1111991 Zwei Objecten, Schirn 

Kunsthalle, Frankfurt; Jan Fabre, 
Kunstverein, Hannover 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exlribitions 
1111979 Arte Flamminga 
Contemporanea, Palazzo Rucellia, 
Firenze 
1111984 Biennale di Venezia 
1111985 Diálogo, Fundação 
Gulbenkian, Lisboa 
1111987 from the Europe of Old, 
Stedelijk Museum, Amsterdam 
1111988 Signaturen, Museum van 
Hedendaagse Kunst, Gent 
1111989 Open Mind, Closed Circuits, 
Museum van Hedendaagse Kunst, 
Gent 
1111990 Biennale di Venezia; Homage 
to Vincent van Gogh, Gemeente 
Museum, Den Haag 
1111991 MagriUe, Broodthaers, 
Panamarenko, Fabre, Watari-um, 
10kyo; Metropolis, Martin GD'opius
Bau, Berlin 

Outras Atividades/Otlrer Activities 
1111980 Theatre Written with a K Is a 
lomcat, AnkeD'lI'Uilheater, Autwerpen 
1111984 lhe Power of lheabical 
Madness, leatro Carlo GoRdoni, 
Biennale di Venezia 
1111987 lhe Dance Sections, 
Staatstheater, Documenta 8, Kassel 
1111988 Prometheus Landschaft:, 
KlIInstlerhallls lBethanien, Berlin 
1111990 Das Glas im Kopf wird vom 
Glas, De Vlaamse Opera, Antwerpen; 
lhe Sound of one Hand Clapping, 
BalleU Frankfurt, Stãdtischen 
Bíihnen, Frankfurt 

Bibliografia/ Bibliograplry 
BEEREN, Wim &: Baudson, Michel. 
From tire Europe of Old, Stedelijk 
Museum, Amsterdam, 1987. 
BUSSCHE, W. Van den; Coucke, .lo &: 
Jagt, Marijn Van der &: De Costel", 
Kristien. Tekeningen, Objecten & 
MOdellen, Provinciaal Museum voor 
Moderne Kunst, Oostende, 1989. 
KUSPll, Donald & Welish, Marjorie. 
Knipschaarhuis, Jack luton Gallery, 
New \'ork,1989. 
MAPPLElHORPE, Robert (photos); 
Acker, Kathy &: Celant, Germano 
(text). Tire Power of Tlreatrical 
Madness, ICA, London, 1986. 
NEWTON, Helmut (photos); Romero, 
Miguel &: Hruatiu, Emil (text). Tire 
Dance SectiolBs, imschoot Uitgevers, 
Gent, 1990. 

Fabre considera a si próprio 
como um artista que promove a 
síntese de todas as artes. Em suas 
peças teatrais, que combinam 
linguagem corporal, retórica e 
situações espaciais em "imagens 
temporais" poéticas, enigmáticas 
e herméticas, ele funciona, a um 
só tempo, como autor, ator, 
diretor, cenógrafo e iluminado r. 
Da mesma forma, em sua 
atividade como diretor de óperas e 
balés, como cineasta e escritor, 
Fabre cria imagens que 
amplamente se furtam a 
interpretações lingüísticas ou 
racionais. O método empregado 



em seus desenhos, em particular, 
depende da interação entre a 
experiência corporal direta e a 
autonomia do trabalho artístico. A 
cor azul está colocada no centro 
de seu trabalho: vestuário, 
corujas de porcelana, mobiliário, 
banheiras e - em suas 
instalações e trabalhos cênicos -
ambientes inteiros apresentam 
uma coloração azul. Nos 
desenhos, ele se vale de uma 
caneta esferográfica para formar 
planos" alucinatórios" , 
ritmicamente estruturados, que 
evocam um sentido de 
imaterialidade. Ao lado disso, 
Fabre empregou manchas usadas 
em testes de Rorschach para 
celebrar o entomologista Jean
Henri Fabre (1823-1915), 
formando desenhos de animais 
cujo propósito era o de reconciliar 
o conhecimento científico com a 
"ausência de linguagem". "A 
Hora Azul ainda existe, mas 
apenas para os insones como 
Fabre - seus desenhos têm 
origem no estranho estado de 
vigília que acompanha a insônia, 
um estado de vigília no qual o 
indivíduo está suscetível a 
alucinações -, que, ao 
representá-la artisticamente, 
empresta a ela uma nova vida 
interior. " 

Donald Kuspit 

Fabre sees himself as an artist 
who synthesizes a11 the arts. In his 
stage plays, which combine body 
language, rhetoric and spatial 
situations into poetic, enigmatic, 
hermetic "time images ", he 
operates as author, actor, director, 
set designer and lighting 
designer, a11 in one. Similarly, in 
his work as an opera and ba11et 
director, as a film-maker and as a 
writer, Fabre creates images that 
largely elude linguistic or rational 
interpretation. The method used 
in his drawings, in particular, 
depends on the interaction 
between direct bodily experience 
and the autonomy of the work of 
art. The colour blue stands at the 
core of his work: cloths, china 
owls, furniture, bathtubs and - in 
insta11ations and stage works -
whole rooms are coloured blue. In 
the drawings he uses a ballpoint 
pen to build up rhythmica11y 
structured, "ha11ucinatory" planes 

that evoke a sense of 
immateriality. Additionally, Fabre 
has used Rorschach test blots and 
has commemorated the 
entomologist Jean-Hemi Fabre 
(1823-1915) with drawings of 
animaIs intended to reconcile 
scientific knowledge with 
"absence of language ". "The Blue 
Rour still exists, but only for the 
insomniac like Fabre - his 
drawings come out of the strange 
wakefulness that comes with 
insomnia, a wakefulness in which 
one is susceptible to 
ha11ucinations - who in 
artistically embodying it, gives it 
a new lease on inner life. " 

Obras Apll'esentadas/Works in the 
Exhibition 
1. The Haur Blue, 1988 
Esferográfica sobre seda/ballpoint on silk, 
7x15 m 
Courtesy Deweer Ar! Gallery, Otegem, Belgium 
2. Hause af Flames /lI & IV, 1988-89 
Esferográfica sobre madeira/ballpoint on wood, 
200x290x170 
Courtesy Deweer Ar! Gallery, Otegem, Belgium 

JÁNDS SUGÁR 
Nasceu em Budapeste, Hungria, em 
1958. 
Estudou no departamento de 
Escultura da Academia Húngara de 
Belas-Artes, Budapeste. 
Bom in BUdapest, Hungary, in 1..958. 
Studied at the Sculpture deparlment 
of the Hungarian Academy of Fine 
Arls, Budapest. 

Exposições Individuais/ S080 
Exhibitions 
II1II1984 Bercsényi Klub, Budapest 
II1II1985 Adolf Fényes Galéria, 
Budapest 
II1II1986 Studio Galéria, Budapest 
II1II1987 Liget Galéria, Budapest 
I11III1988 REM Galerie, Viennai Institut 
Français, Budapest 
II1II1989 Salone vma Romana, 
lFirenzei Galerie Knoli, Vienna; 
Künstlerhaus, Dortmund 
II1II1990 Galerie KnoBl, Budapest; 
Lajos utca Kiallitõterem, Budapest 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collective Exhibitions and Prizes 
II1II1980 lextil lextil Nélkul, Galántai, 
Budapest 
I11III1981 Art Stamps, Fészek Klub, 
Budapest 
111982 Photo Biennial, IEsztergom 
111986 Digit Art, Szépmüvészeti 
Múzeum, Budapesti Plein Art 
Academy of Fine Arts, Budapest 
II1II1988 V Biennial of lEuropean 
Graphic Art, HeideDberg; I 
International lriennial of Patterns, 
Mücsarnok, Budapest 
II1II1989 Szimmetl'ia és Asszimetl'ia, 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; A 
Different View, IErnst Múzeum, 
Budapest; Kék lron, Duna Galéria, 
Budapest 
II1II1990 lriumf - lhe Uninhabitable, 
Mücsarnok, Budapest; Europaischen 
Werkstatt Ruhrgebiet, 

RUhrfestspiele Recklingshausen; 
Offene Grenzen, Kulturhaus, Graz; 
lhe Studios of Budapest, Magyar 
Nemezit Galéria, Budapest; 
International lriennial of Small 
Sculpture, Mücsarnok, Budapest 
(Grand Prize) 

As obras de János Sugár 
propõem questões embaraçosas: 
qual é a finalidade da arte? Qual é 
o significado da arte? 

Para que serve a arte? Hoje 
sabemos que não existe uma 
resposta direta para esta 
pergunta. O sentido de obras de 
arte conceitual não está apenas na 
forma material; a elaboração de 
uma instalação pós-conceitualista 
é mais misteriosa ainda. Tudo o 
que se pode afirmar é que se trata 
de uma obra de arte, maiores 
reflexões acarretam uma série de 
problemas. 

Sem dúvida, as instalações de 
János Sugár são obras de arte, 
confirmadas como tais pelas 
exposições. Ele não as teria 
elaborado, se as diversas 
instituições não lhe tivessem 
pedido essas obras: Sugár está 
utilizando deliberadamente a 
autorização do "mundo da arte". 
Mas esta é uma confirmação a 
priori e, dentro do seu paradigma, 
a obra é livre para atuar como bem 
entender. 

Não acreditamos que essas 
instalações contenham uma 
mensagem passível de 
verbalização; ou, se a contêm, 
está vedada ao observador: o que 
pode ser verbalizado é apenas 
uma parte do significado da obra. 

János Sugár recebeu uma 
formação tradicional de escultor 
na Academia Húngara de Belas
Artes, em Budapeste, mas, ao 
mesmo tempo, participou do 
grupo de Miklós Erdély, Indigó 
(Pensamento Interdisciplinar). 
Seus interesses são amplos e 
diversificados, de modo que 
trabalha com várias formas de 
expressão. Está envolvido com 
artes gráficas, cinema e vídeo, 
participa de composições 
musicais, escreve ensaios e 
realiza conferências (uma de suas 
primeiras instalações, em 1984, foi 
elaborada para servir de cenário 
em suas conferências). 

Seu vocabulário vem de áreas 
alheias às belas-artes, como 
caricatura, decoração de 



interiores, arranjo de vitrines, 
cartazes de filmes comerciais, 
ilustrações científicas etc.; assim, 
suas obras refletem um amplo 
espectro de significado, não são 
mudas nem autônomas - "A arte é 
a técnica de algo mais" . 

O traço mais característico de 
suas instalações é a aplicação 
espacial de certos signos 
relacionados, como círculos, 
números, setas, cruzes, vírgulas e 
aspas. Tais signos tornam-se 
"alienados" na mudança de 
contexto. Pode-se considerar essa 
técnica de transformação, ou 
transfiguração, um "novo 
processo abstracionista". Se as 
obras de arte têm 
necessariamente uma 
característica de signos, então até 
os signos têm uma função 
estética. As obras de János Sugár 
nos obrigam a ver os signos 
abstratamente. Esse processo 
torna o signo ilegível, apenas 
visível. Qualquer legibilidade 
percebida baseia-se no futuro 
hipotético, mas essas instalações 
não são mensagens para o futuro. 
Até o conceito de "novidade" é 
transfigurado e reinterpretado 
através dessa dinâmica. 

Embora a "autorização" seja 
necessariamente uma função do 
"passado", a obra atua no tempo 
futuro, definindo esse futuro não 
lhe dirigindo uma mensagem. A 
obra é não-utópica. 

Pode-se perceber isso na 
maneira como Sugár utiliza o 
conceito de tempo em seu filme 
Persian Wa1k. Aqui, atores do 
futuro caminham pelas ruas que 
(para nós) são da Budapeste 
contemporânea e comentam fatos 
que são contemporâneos deles. Às 
vezes, os fenômenos do passado, 
nosso presente, os surpreendem. 
Eles só se comportam 
naturalmente quando entram 
numa exposição de sua própria 
época, onde vêem a instalação de 
Sugár. Assim, para nós, os 
observadores, essa obra foi 
deslocada para o futuro. Por 
conseguinte, é nova. 

Lásló Beke e GáboI Bala 

The works of János Sugár 
pose such embarassing questions 
as, what is art for? What is its 
meaning? 

What is art good for? We know 
by now that there is no direct 
answer to this questiono The 
meaning of conceptua1 works of 
art does not 1ie on1y in the 
material form; the workings of a 
post-conceptua1ist installation are 
even more mysterious. The on1y 
possib1e to state is that it is a 
work of art, further reflections 
entails a mass of prob1ems. 

Doubt1ess1y, János Sugár's 
installations are works of art, their 
status as such has been confirmed 
through exhibition. He wou1d not 
have made them ifthe different 
institutions had not required 
these works of him: he is 
de1iberate1y using the 
authorisation ofthe "Art Wor1d". 
This however is an a priori 
confirmation, and within the 
paradigm of this confirmation, the 
work is free to operate as it will. 

We be1ieve that these 
installations do not contain a 
message that may be verbalised; 
or if they do, it remains occ1uded 
from the on100ker: that which can 
be verbalised is on1y part of the 
work's signification. 

János Sugár received 
traditiona1 education in scu1pture 
at the Hungarian Academy of Fine 
Arts, Budapest, but at the same 
time he a1so was invo1ved in the 
activities of Mik1ós Erdé1y's 
group, Indigó (Interdisciplinary 
Thinking). His interests are varied 
and wide ranging, therefore he 
works with severa1 types of 
media. He is invo1ved with 
graphics, film and video and 
contributes to the composition of 
music, writes essays and holds 
1ectures. (He ma de one of his first 
installations in 1984 as sets for his 
1ectures.) 

His vocabu1ary is drawn from 
areas outside fine art, such as 
caricature, interior design, disp1ay 
windows, commercia1 fi1m 
posters, scientific illustrations 
etc.; therefore his works reflect a 
wide spectrum of meaning, and 
are not mut and autonomous -
"Art is the technique of 
something e1se ". 

The most characteristic 
feature of his installations is the 
spatia1 app1ication of certa in 
re1ated signs, such as circ1es, 
numera1s, arrows, crosses, 

commas and quotation marks. 
These signs become 11 a1ienated" 
in the change of contexto This 
process of transformation, or 
transfiguration, may be seen as a 
"new abstractiona1" processo If 
works of art necessarily have 
sign-charasteristic, then even 
signs have some aesthetic 
function. János Sugár's works 
force us to 100k at signs 
abstract1y. This process makes 
the sign unreadab1e, on1y 
viewab1e. Any perceived 
readab1ity 1ies in the hypothetica1 
future: but these installations are 
not messages to the future. Even 
the concept of "nove1ty" is 
transfigured and reinterpreted by 
means of this dynamic. 

A1though the "authorisation" 
is of necessity a function of the 
"past" the work operates in the 
future tense, defining this future 
not addressing a message to it. 
The work is non-utopian. 

This can be seen in Sugár's 
use of the concept of time in his 
film, Persian Walk. Here actors 
from the future wa1k in streets, 
which are (for us) contemporary 
Budapest, whilst they comment 
on events which are 
contemporaneous to them. 
Occasionally they are surprised by 
the phenomena of the past (that is 
our present). They on1y behave 
naturally when they happen to 
wa1k into an exhibition space 
contemporary of their time, where 
they see Sugár's installation. It 
follows, that this work for us, the 
viewers, has been shifted to the 
future. Consequent1y it is new. 

Obra Apresentada/ Work in ihe 
lEexhibition 
The Practical Mass, 1989 
Instalação: madeira, terracota, bronze, 
ferrojlnstallation: wood, terracotta, bronze, iron, 
-2x2x3 m 

JIF OIlS 
Nasceu na Bélgica, em 1934. 
Vive e trabalha em Balen. 
Bom in Belgium, in 1934. 
Uves anti works in Balen. 

Pedi a Jef Geys que 
participasse da Bienal de São 
Paulo de 1991 porque ele é o único 
artista belga que tem nos 
mecanismos das exposições o 
motivo central de sua obra. 



Bienais como as de Veneza ou 
São Paulo constituem exemplos 
típicos desses mecanismos, e as 
recentes mudanças no 
regulamento da mostra paulista 
demonstram a necessidade de 
refletir sobre eles. 

A seleção de Jef Geys foi 
aprovada primeiramente pela 
Comissão Flamenga de Artes 
Visuais. 

Propus sua seleção à 
comissão, que a discutiu com mais 
outras três propostas. 

Há mais de um ano a seleção 
foi apresentada à Fundação da 
Bienal de São Paulo. 

A aprovação final veio em 5 de 
abril de 1991. 

O ritmo do processo mostra 
claramente que a aplicação rígida 
do regulamento impediria a 
realização do projeto; na verdade 
os primeiros preparativos de 
ordem prática tiveram de começar 
antes do final de 1990; sem isso a 
obra não poderia se materializar. 

Pela primeira vez a Bélgica 
(representada este ano pela 
Comunidade Flamenga) participa 
com um único artista. 

Entretanto, a proposta não é 
organizar uma mostra individual 
por motivos "estéticos" . 

Não é um apanhado histórico 
da carreira de um artista 
individual. Ao contrário, há 
apenas uma "obra" que atua em 
várias partes e em diversos 
lugares, dentro e fora de São 
Paulo: uma grande maquete na 
cidade de São Paulo, dezoito 
maquetes de tamanho médio no 
edifício da Bienal e dezoito 
maquetes pequenas expostas 
simultaneamente nas sedes 
futebolísticas de dezoito países 
europeus e latino-americanos. 

Todas as maquetes se referem 
a edifícios existentes, 
selecionados em função de sua 
qualidade arquitetônica. 

O número corresponde às 
dezoito estrelas da nomenclatura 
oficial de discriminação 
estabelecida pelos nazistas. 

Antes Jef Geys desenvolveu 
outros projetos em que investigou 
as implicações sociais e artísticas 
da arquitetura: por exemplo, sua 
casa de verão (1977) ou seu 
projeto-Passerelle em Le Magasin 
de Grenoble (1989). (Para um 

comentário mais extenso ver: L 
Leen, "The Aesthetic Sensation", 
in Kempes Informatieblad, Edition 
Spéciale Le Magasin Grenoble, 
fevereiro de 1989.) 

O projeto de São Paulo é 
concebido como um trabalho de 
equipe. 

O arquiteto Ruy Mertens 
selecionou os edifícios e projetou 
as maquetes junto com o artista. 

Uma referência importante 
foram as obras e teorias do 
arquiteto russo Nikolai 
Alexandrovich Ledovsky (Moscou, 
1881-1941). Seu programa de 
arquitetura racional estava ligado 
a questões levantadas pela 
psicologia da percepção. Seus 
métodos experimentais levariam a 
soluções satisfatórias de 
problemas na arquitetura. A 
tarefa do arquiteto consistiria não 
só em construir prédios, mas 
também em desenvolver novos 
"condensadores sociais" , capazes 
de ajudar a transformar a 
sociedade. 

Os estádios de futebol são 
provavelmente os exemplos mais 
característicos dessa implicação 
social da arquitetura. 

Como demonstra a história 
recente, sua estrutura 
condensada os torna 
perfeitamente adequados a 
finalidades muito diferentes como 
esportes, eventos culturais 
(concertos de rock) ou (ab)uso 
político (comícios, prisão, 
tortura). Desde o concerto da 
Anistia Internacional em 1990, o 
exemplo mais recente está 
no estádio de Santiago do 
Chile. 

O projeto São Paulo de Jef 
Geys reúne imagens de 
arquitetura, ideologia e esportes. 

Evidentemente não diferem 
da linguagem "artística" habitual. 

Pela ajuda e pelo apoio que 
deram gostaria de agradecer a: 
Christina Barros, Monique 
Beumers, Cathy de Zegher, 
Beatrice Geboers, Anna Kaepura, 
Greta Meert, Guy Châtel, Harry 
Der Kinderen, Jan De Wilde, Jean 
Goossens, Gabriel Bergmans, Jos 
Jamar, Frederic Leen, Jean Lint, 
Jan Noyens, Philippe-André 
Rihoux, Ad Roefs, Thomas Rygl, 
Ernest Van Buynder e Jos Van 
Laer. 

Sem eles este projeto teria 
ficado apenas na teoria. 

Piet Coessens 

I asked Jef Geys to participa te 
in the 1991 Biennial of São Paulo 
beca use he is the only artist in 
Belgium who takes the 
mechanisms of exhibitions as a 
central theme of his work. 

Biennials as those in Venice or 
São Paulo are typical examples of 
these mechanisms and the recent 
changes in the regulations of the 
São Paulo-event prove the need of 
a reflexion on them. 

Jef Geys' selection was first 
approved by a committee: the 
Flemish Commission for Visual 
Arts. 

I proposed his selection to the 
commission, where it was 
discussed with three other 
proposals. 

More than a year ago, it was 
presented to the Fundação Bienal 
de São Paulo. 

The final approvement came 
on April5, 1991. 

The timing of the procedure 
shows clearly that strict 
application of the regulations 
would prevent the realization of 
the project: in fact, the first 
practical preparations had to start 
before the end of 1990; if not, the 
work could not have been 
materialized. 

For the first time, Belgium 
(this year represented by the 
Flemish Community), participates 
with one artist. However, the 
purpose is not to organize a one
man show for "aesthetic" reasons. 

It is not a historical survey of 
the carreer of an individual artist. 
On the contrary, there is only one 
"work" which operates in several 
parts and on several places, in and 
out of São Paulo: one large-sized 
model in the city of São Paulo, 18 
medium-sized models in the 
Biennial-building, and 18 small
sized models, simultaneously 
shown in the Football
headquarters of 18 European and 
Latin-American countries. 

All models refer to existing 
buildings, selected for their 
architectural quality. 

The number corresponds with 
the 18 stars of the official 
discrimination nomenclature 



established by the German Nazis. 
Before, Jef Geys developped 

other projects in which the social 
and artisUc implications of 
architecture were investigated: 
e.g. his self-made summer house 
(1977) or his Passerelle-project at 
"LeMagasin" in Grenoble (1909). 

(For an extended comment. 
see: I. Leen, The Aesthetic 
Sensation, in: Kempens 
Informatieblad, Edition Spéciale Le 
Magasin Grenoble, February 1989.) 

The São Paulo-project is 
conceived as a team-work. 
Architect Ruy Mertens made the 
choice of the buildings and 
designed the plans for the models 
together with the artist. 

An important reference was 
given by the works and theories of 
the Russian architect Nikolai 
Alexandrovich Ladovsky 
(Moscow, 1881-1941). Ris program 
of rational architecture was linked 
with the questions exiged by the 
psychology of perception. 

Its experimental methods 
would lead to satisfactory 
solutions problems in 
architecture. The task of an 
architect was not just to erect 
buildings, but to develop new 
11 social condensers" that could 
help transforming society. 

Football-stadiums are 
probably the most typical 
examples for this social 
implication of architecture. As 
recent history shows, their 
condensed structure makes them 
perfectly fit for much different 
purposes as sports, cultural 
events (rock-concerts) or political 
(ab) use (meetings, imprisonment, 
torture). (Since the 1990 Amnisty 
International-concert, the ultimate 
example is provided by the 
Santiago de Chile-stadium). 

The São Paulo-project of Jef 
Geys combines images from 
architecture, ideology and sports. 

Obviously, they do not differ 
from the usual "artistic" 
language. For Their help and 
support I Would like to thank: 
Christina Barros, Monique 
Beumers, Cathy de Zegher, 
Beatrice Geboers, Anna Kaepura, 
Greta Meert, Guy Châtel, Rarry 
Der Kinderen, Jan De Wilde, Jean 
Goossens, Gabriel Bergmans, Jos 
Jamar, Frederic Leen, Jean Lint, 

Jan Noyens, Philippe-André 
Rihoux, Ad Roefs, Thomas Rygl, 
Ernest Van Buynder and Jos Van 
Laer. Without themJlH:s project 
would have remaiÍÍed theoretical. 

Obras Apresentadas/Works in file 
Exllibific{n 
Instalaçãojlnstallation, 1991 
18 maquetes em madeira de 18 construções 
situadas em 17 países diferentes da Europa e da 
América Latinaj18 models in wood of 18 
buildings situated in 17 different countries in 
Europe and Latin-America, 340 m2 

1. Hotel St. James-Bauliac, Bordeaux, France, 
1988 
Arquitetojarchitect: Jean Nouvel, 1988 
100x170x225 cm 
2. Casa en Bagui, La Coruna, Espana, 1979 
Arquitetojarehiteet: Josep Llinas 
90x130x300 
3. 2 Huizen in van der Venne Park, Den Haag, 
Holland, 1986 
Arquitetojarchitect: Alvaro Siza 
170x295x210 
4. Vi/la M. te Zedelgem, Loppem, Belgié, 1989 
Arquitetojarchiteet: Stephan Beel 
45x70x600 em 
5. Elephant House for Zoological Society, Regent 
Park, London, England, 1937 
Arquitetosjarchitects: Lubetkin; Tecton, 1937 
55x190x220 cm 
6. Casa Kalmann Locamo, Brionne, Suisse, 1974 
Arquitetojarehiteet: Luigi Shozzi 
85x50x280 cm 
7. M6/1er Haus, Wien, Osterreieh, 1928 
Arquitetojarehiteet: Adolf Loos 
170x170x170 em 
8. Casa Fascio, Como, Italia, 1936 
Arquitetojarehiteet: Giuseppe Terragni 
126x253x253 em 
9. Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Retiro 
Branch, Argentina, 1970 
Arquitetosjarehitects: Sanehez Gomez; Salsona; 
Vinoly 
300x130x200 em 
10. Woonhuis te Praag, Ceskoslovensko, 1985 
Arquitetojarehitect: Boeân 
160x200x155 em 
11. House for Luis Barragan, Taeubaya, México, 
1947 
Arquitetojarehiteet: Luis Barragan 
100x170x250 em 
12. Museu de Arte de São Paulo, Brasil, 1946 
Arquitetojarehiteet: Lina Bo Bardi 
110x180x275 em 
13. Workers Club on Lesny Street, Moseow, 
Russia, 1926 
Arquitetosjarehiteets: Gosolov Brothers 
100x90x275 em 
14. Vi/la Hoffmann, Budapest, Magyarország 
(Hungary), 1934 
Arquitetojarehiteet: Joseph Fischer 
120xl05x170 
15. Hause Lempke Weissensel, Berlin, 
Deutsehland, 1932 
Arquitetojarehiteet: L. Mies van der Rohe 
60x140x195 em 
16. Dubbelwoning Mol-Wezel, Balen-Neet, 
Belgium, 1983 
Arquitetojarchitect: FjP Wintermans 
60x60x353 cm 
17. Building in Montevideo, Uruguay 
300x70x250 em 
18. Building in Gdansk, Poland 
76x152x300 cm 

J. CASTILLA
BAMBARÉN 

Nasceu no Peru, em 1959. 
Estudou na Escola de Artes Plásticas 

da Universidade Católica e na Escola 
Nacional de Belas-Artes de Lima. 
Freqüentou o afe/ler de desenho de 
Cristina Galvez. 
Bom in Peru in 1959. 
5fuelieel af file 5ellool of P/asfie Arts 
of file Cafllolie Universify anel af file 
National 5ellool of Fine Arts, Lima. 
Affeneleel Crisfina Galvez' elesign 
sfuelio. 

Exposições Individuais/5010 
Exllibifions 
111981 De los Nicialopes, Galeria 9, 
lima 
111982 Historia Secreta, Galeria 9, 
Lima 
111985 Inmediaciones, Galeria 9, 
lima 
111986 Pinturas y Dibujos, Galeria 
Camino Brent, Lima 
111987 Pequeno Formato, Galeria la 
Estación, lima 
111988 Serie Negra, Galeria 
lrapecio , Lima; Pinturas, Galeria 
Forum, Lima 
111989 Pinturas, la Galeria, lima 
111990 En BRanco y Negro, Galeria 
Praxis, lima 

Exposições Coletivas/ C08lective 
Exllibifions 
111987 PrimeI' Encuentro de Arte 
Joven, Galeria Praxis, lima 
111988 Máscaras y Caretas, Museo 
de Arte de Lima; Animal Multimedia, 
la Galeria, Lima; Expresionismo Hoy, 
Galeria la Estación, Lima; I 
Encuentro Cultural de las 
Amazonias, Manaus; li Encuentro de 
Arte Joven, Galeria Praxis, lima; 
Artistas Peruanos, Fundación 
Guayasamin, Equador; Arte Erótico, 
Galeria la Estación, lima 
111989 Color y VOlumen, Galeria 
l'lmaginaire, Aliance Française, 
lima; I Aniversario, La Galeria, limai 
Near and Fali' Horizons, Metropolitan 
Museum and Art Center, Florida; 11 
Bienal Internacional de Pintura, 
Cuencaj Arte contra el Sida, Galeria 
Praxis, lima; XV Aniversario, Galeria 
Forum, lima 
111990 Castilla-Bambaren, Higa, 
Homero, Galeria Praxis, lima 
111991 Galeria Praxis, lima 

Qualquer texto fará rolar 
nossas cabeças 
Pinturas de J. Castil1a-Bambaren, 1990 

As pinturas que J. Castilla
Bambarén produziu em 1990 são 
parte de um processo de 
reconhecimento e reassimilação 
seletiva de seu credo artístico. Ao 
longo de dez anos de trajetória, 
esse credo se foi exteriorizando na 
forma de uma linguagem 
repres entacional-metafórica 
caracterizada pela convivência 
paradoxal de elementos 
provenientes de repertórios de 
diferente origem estilística. O 
risco de tal opção foi tornar 
ineficaz essa linguagem sob o 
peso de uma carga retórica 
excessiva. 

Na Serie Negra, Castilla
Bambarén reafirmou-se em seu 



caminho ao ter-se dedicado a 
medir os alcances da 
representação como realidade 
objetiva numa pintura por sobre o 
matérico, prestando especial 
atenção no que constitui o 
arcabouço intelectivo da resposta 
sensível. 

Para um artista plástico como 
ele, que, além de sua afinidade 
com certas propostas recentes na 
arte figurativa mundial, sempre 
sentiu fascínio por formas não
eruditas, não-ocidentais ou 
insanas de representar vivências, 
a Serie Negra é um olhar 
espreitante, dirigido, por 
inesperado que pareça, a certas 
maneiras clássicas da pintura 
realista. A frontalidade e o 
enquadramento de personagens 
isoladas que agora aparecem 
delatam um subtexto visual em 
que se intui o retrato de grupo 
realista clássico, inclusive na 
maneira em que sua natureza 
enganadoramente estática (a 
conexão com a fotografia é clara) 
compromete o observador. 

A paisagem também tem 
estado presente na obra de 
Castilla-Bambarén, mas, agora, 
como fundamento compositivo, 
remete à pintura um gênero 
mitológico ou alegórico. Inclusive 
a explosão do estático e a 
dissolução das figuras 
representadas num turbilhão de 
exacerbação pictórica levam, para 
lá do cunho expressionista, aos 
inícios da revolução romântica. 

Em certo sentido, na Serie 
Negra afloram, como se fossem 
atavismos da imaginação do 
pintor, certas ordens possíveis de 
"realidade objetiva" sobre 
superfícies planas. (" Qualquer 
texto fará rolar nossas cabeças" é 
quase o comentário disso, entre 
irônico e resignado, lançado a 
partir de um trabalho da série 
seguinte.) 

Contudo, esses 
convencionalismos pictóricos 
detectáveis são minados pela 
monstruosa natureza híbrida das 
personagens, que, ao ativar no 
observador a recordação da 
máscara ("um a modo de ponte 
lançada em direção a um reino 
puro" , para o poeta mexicano 
Xavier Villaurrutia) e sua função 
ritual em sociedades não-

ocidentais, instala um desafio 
radical aos padrões percebidos. 

Os quatro trabalhos da série 
seguinte pareceriam assinalar um 
retorno à representação de caráter 
"primitivo". Mas as conclusões 
extraídas da realização da Serie 
Negra visam uma distância crítica. 

São um retorno à cor siena 
queimada e a outros tons terra, 
ainda que o tratamento dado por 
Castilla-Bambaren lembre mais o 
caráter plano do estampado sobre 
pano. A idéia do enquadramento é 
mais exigente e revela o que 
aprendeu com a fotografia. A 
bipartição da tela permite-lhe 
tentar um comentário simultâneo 
ao representado no 
compartimento de tamanho maior. 
O comentário nasce na forma de 
outras figuras, ressaltando a 
geração fecunda de imagens, que 
sempre caracterizou a criação 
desse jovem pintor. 

Jorge Villacorta 

Any Words And Off With Our 
Heads 
The 1990 works of J. Castilla

Bambarén are part of a process of 
selective recognition and 
reassimilation of his artistic 
beliefs. Throughout a 10 year 
career such beliefs were gradua11y 
exposed by a representative and 
metaphoric language, featuring 
the paradoxical simultaneity of 
elements from varied sources of 
style. By that choice he incurred in 
the risk of speaking in a language 
made ineffective by an excessive 
rhetorical burden. 

In his Serie Negra, Castilla
Bambarén reaftirmed his choice 
path when measuring the scope of 
representation as an objective fact 
and making matter, in itself, the 
subject of works addressed to the 
inte11ectual framework of a 
sensible answer. 

In addition to his involvement 
with certa in recent artistic 
proposals of international 
figura tive art, he has always been 
fascinated by non-erudite, non
western, perhaps insane ways of 
presenting life. The Serie Negra, 
unexpected as it may be, is a like 
a watchful eye turned to certa in 
c1assical forms of painting. The 
frontal stance of isolated figures 
reveals a visual sub-text in which 

the classical form can be 
perceived, encompassing a 
deceiving stillness that is riveting 
to the beholder (a clear link with 
photography, of course). 

Landscapes also appear in the 
works of Castilla-Bambarén, but 
now as a composition basis that 
hints at the mythological, 
a11egoric school, including the 
expansion of static figures that, 
caught by the wind of pictorial 
exaltation are driven towards the 
expressionist art of the romantic 
revolution. 

In a certain sense, the Serie 
Negra includes some elements of 
objective reality, depicted on flat 
surfaces, as though they were 
atavistic images from the 
painter's fancy. Any Words And 
Off With Our Heads is a resigned, 
albeit ironic comment on this, that 
quotes a work of his next series. 

His easily detected pictorial 
conventions dissolve in the 
monstrous, hybrid nature of the 
figures, bringing to mind the mask 
and its ritual functions in non
western societies ("in a way, a 
bridge towards apure realm", in 
the words of Mexican poet Xavier 
Villaurrutia), defying a11 standards 
till then perceived. 

The four works of the next 
series apparently revert to 
primitivism, notwithstanding the 
conclusions drawn from the Serie 
Negra, which refer to a criticaI 
aloofness. 

They are a return to burnt 
Sienna color and other earthy 
tones, which Castilla-Bambarén 
uses to remind us of batik prints 
on cloth. The composition, 
however, reveals the 
photographic origin of the artist. 
By dividing his canvas the artist 
was able to make a simultaneous 
comment on the larger of the two 
halves, which was seemingly 
inspired by the shapes of other 
figures, enhancing a lush creation 
of images that has always been 
featured in the works of this 
young painter. 

Obras Apresentadas/ Works in fhe 
Exhibifion 
1. Sin Título, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 
141x190 cm 
2. Sin Título, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 
160xl77 cm 
3. Sin Título, 1990 



Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 
160x244 cm 
4. Sin Título, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 
171x188 cm 
5. Sin Título, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 
286x160 cm 
6. Sin Título, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 
160x250 cm 
7. Sin Título, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 
160x250cm 
8. Sin Título, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 
160x250 cm 
9. Sin Título, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 
160x250 cm 

JOSEF SVOBODA 
Nasceu em Cáslav, TChecoslováquia, 
em 1920. 
Graduou-se em Arquitetura pela 
Escola Superior de Artes Industriais, 
Praga. 
Born in Cáslav, Czechoslovakia, in 
1920. 
Graduated in Architecfure from the 
Industrial Arls Superior Scho08 of 
Praga. 

Atividades/ Acfivities 
II1II1946, 51 Teatro 5 de Maio, Praga 
(chefe de cenografia) 
II1II1950, 70 Teatro Nacional, Praga 
(chefe de relaçóes técnicas e de 
encenação) 
II1II1973 Lanterna Magika (diretor) 
II1II Já trabalhou como cenógrafo na 
Metropolitan Opera, New Yorkj 
Grande Ópera, Parisj Royal Opera 
House, Convent Garden, Old Vic, 
London; Staatsoper, Kammerpiele, 
Münchenj Staatsoper, Hamburgj 
Opernhaus, Frankfurt; Opernhaus, 
Sahauspielhaus, Zurichj Teatro alia 
Scala, Piccola Scala, Picollo Teatro, 
Milano; Teatro La Fenice, Veneziaj 
Opera Montreal; Deutsche Oper, 
Komische Oper, Schillertheater, 
Berlin; Teatro de Ópera e Ballet, 
Leningrado; Akademie Theater, 
Burgtheater, Wien; Teatro Stabile, 
Torino; Teatro de Arte, Moscou. 

Atividades Didáticas/ Didactical 
Activities 
II1II1954 Academia das Artes 
Musicais, Praga 
II1II1962 Faculdade de Filosofia, 
Universidade Carlos, Praga (Cátedra 
de História do Teatro) 
II1II1963 Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São 
Paulo (Cátedra de Arquitetura); 
Maison de france, Rio de Janeiro 
II1II1964 Sociedade Austríaca de 
literatura, Viena 
II1II1965 Piccolo Teatro, MiRano 
II1II1966 Festival Mundial de Teatro 
Universitário, Nancy; Maison de ia 
Culture, Amiens; The Vasa Seminal', 
Oslo 
II1II1967 m, Helsinque; Royai 
Institute of British Architects, 
london; University of Birmington; 
Museu de Morávia, Brno 
II1II1968 Tomei Museum, Amsterdam; 
Instituto de Teatrologia, Moscou 
II1II1969 Kunsthalle, Nürnberg; 
Academia de Artes, Berlim 

II1II1969, 88 Atelier de Arquitetura, 
Escola Superior de Artes Industriais, 
Praga 
II1II1970 Colloquium Teatrale, Firenze 
II1II1972 Northwestern University, 
USA (Master-class); University of 
lIIinois at Albany (Master-class); 
California State University (Master
class); University of Texas; 
University of PiUsburghj Yale 
University (Master-class); Brooklyn 
College of City University, New York; 
Dallas Centerj PraU Institute 
II1II1973 Instituto Estatal de 
Teatrologia, Teatro de Artes, Moscou 
II1II1974 Yale University (Master
class) 
II1II1975 CBC Radio, Canada (Master
class); Dalhousie University (Masterr
class) 
II1II1976 Banff School of Fine Arts 
(Master-class) 
II1II1977 Banff School of fine Arts 
(Master-class); Instituto Estatal de 
Teatroiogia, Teatro de Artes, 
Moscou; Stages de scénographie, 
Paris 
II1II1978 The Juilliard School, New 
York (Master-class) 

Prêmios/ Prizes 
lIIIIII1954 Prêmio Estatal Klemen'l: 
GoUwald 
II1II1958 Membro Benemérito do 
Teatro Nacional; Grande Prêmio da 
Lanterna Magika, Expo BI'Wlxelas 
II1II1961 Melhor cenógrafo 
estrangeiro, 6ª Bienal Internacional 
de São Paulo 
II1II1967 Melhor cenógrafo do ano, 
Prêmio da Crítica Inglesa 
II1II1969 Prêmio De Nederlandse 
Sikkensprijs, Holanda; Doutor 
honoris causa, Royal Art College of 
Arts, London 
II1II1970 Prémio da crítica pela arte 
gráfica, As Três Irmãs, de Anton P. 
Tchekov, direção de laurence 
Olivier, Los Angeles 
II1II1976 m, International Theatre 
Award 1976, New York; Cavalheiro 
da Ordem das Artes e Letras, Paris 
II1II1978 Doutor honoris causa, 
Denison University, Granville 
II1II1985 Doutor honoris causa, 
Western Michigan Universityj Prémio 
Internacional de cenografia e 
costumes, Théatre de I'Europe 
II1II1988 Medalha de Ouro, Quadrienal 
de Praga 
II1II1990 Prêmio quadrivio de 
cenografia, Itália 
II1II1991 Xiii Premio Efebo d'OI'O, 
Agrigento 

Mais de seiscentos 
espetáculos em quarenta anos de 
atividade criativa. Seu nome nos 
cartazes de Praga e Boston, de 
Moscou e Bruxelas, de Berlim, 
Viena ou Toronto, de Londres e 
Milão. Josef Svoboda é um dos 
mais célebres cenógrafos da 
atualidade. 

O que impressiona, de 
imediato, é a surpreendente 
variedade de sua produção, um 
extraordinário poder de invenção 
e uma imaginação sempre ativa. 
Para ele, todo espetáculo 

representa criação e experiência. 
Não é de espantar, portanto, que 
sua carreira seja a história de uma 
pesquisa permanente, cuja 
finalidade é tão-somente tirar 
partido das aquisições da arte e 
da técnica no sentido de adaptar a 
linguagem cênica às 
preocupações e à visão do homem 
contemporâneo. É essa busca 
artística e técnica que confere ao 
trabalho de Josef Svoboda sua 
significação profunda e sua 
unidade. 

Os cenários criados por 
Svoboda não visam, de modo 
algum, ornamentar o drama; o 
artista se inspira diretamente no 
drama, em sua ação, em suas 
motivações principais e na 
filosofia da cultura que o viu 
nascer. 

Obra pessoal e ao mesmo 
tempo coletiva, sua criação 
cenográfica implica uma série de 
intercâmbios; para que o 
espetáculo usufrua de uma vida 
profunda e real é preciso o 
estabelecimento de uma 
colaboração íntima e dialética 
entre seus diversos elementos, na 
verdade uma fusão. 

Svoboda está longe de ser um 
homem de um único estilo; sua 
obra está voltada para todas as 
formas de espetáculo, do drama à 
ópera, do balé à televisão e até o 
cinema. 

Para ele, todos os meios de 
expressão são válidos; todas as 
técnicas são úteis quando se trata 
de conferir ao drama sua eficácia 
máxima. Sua única preocupação é 
a de dotar cada obra do melhor 
recurso comunicativo com o 
espectador. Seu realismo não 
guarda relação alguma com o 
naturalismo; o cenógrafo impõe a 
si mesmo escolher as cores e as 
formas (ainda que arbitrárias), os 
materiais e as técnicas (ainda que 
as mais surpreendentes) que 
melhor possam expressar a idéia 
fundamental e o universo da obra. 

As técnicas modernas 
modificaram profundamente a 
sensibilidade do espectador e 
seria absurdo não ter presente tal 
transformação. Para Svoboda, a 
técnica não é um fim, mas um 
meio e um auxílio. Esta jamais 
deveria se mostrar como um 
obstáculo entre a obra e o público, 



devendo, ao contrário, facilitar a 
percepção e o entendimento do 
drama por parte do espectador. 

O espaço e a iluminação, 
elementos complementares, são, 
efetivamente, um dos terrenos em 
que a originalidade de Svoboda se 
manifesta com maior intensidade. 

Espaço estruturado, espaço 
musical, construção e expressão, 
espaço também fragmentado, 
multiplicado e desmultiplicado. 
Svoboda amplia ainda mais as 
possibilidades de expressão 
espacial de seu cenário 
recorrendo, por vezes, a espelhos, 
que introduzem uma nova 
dimensão ou um elemento 
sobrenatural, que permitem a ele 
brincar com a duplicidade. 

Svoboda sabe que a 
iluminação constrói o espaço, ela 
o anima ou o desmaterializa, cria 
uma ambientação ou sugere uma 
presença. 

Essa iluminação pode, 
igualmente, ser a fonte de 
projeções fixas ou móveis, sendo a 
projeção, juntamente com o 
espaço e a cinética, o meio através 
do qual Svoboda se entrega a suas 
pesquisas mais audaciosas. Sua 
originalidade não consiste em ter 
recorrido ao cenário projetado, 
ainda que lhe tenha multiplicado 
infinitamente a força expressiva e 
as técnicas, mas sim em ter 
conseguido que a projeção 
múltipla fragmentasse as 
estruturas tradicionais do espaço, 
promovendo uma nova percepção. 
Em 1958, para a Exposição 
Internacional de Bruxelas, ele 
criou o Polyécran e a Lanterna 
Magika. O Polyécran, um sistema 
de projeção simultânea sobre uma 
série de telas distribuídas pelo 
espaço; a Lanterna Magika, que 
alia a projeção cinematográfica 
(três projetores de 35 mm, telas 
múltiplas e variáveis), a projeção 
fixa (projetores), o som 
estereofõnico, o jogo do ator vivo, 
a dança ... O palco se torna um 
organismo pluriespacial onde o 
ator é confrontado, de forma 
inédita, consigo mesmo, bem 
como com o mundo dos objetos, 
enquanto as telas se integram à 
composição plástica do universo 
cênico. 

Svoboda desenvolve esse 
percurso e essas técnicas, seja no 

âmbito do drama, da ópera ou da 
Lanterna Magika. 

A arte teatral se alimenta de 
um perpétuo intercâmbio entre a 
obra e os meios de expressão 
cênica. Se é verdade que a obra 
dramática pede por determinados 
estilos de representação, é 
igualmente verdadeiro que o palco 
e os meios de expressão 
estimulam e influenciam a 
atividade criativa do autor; a 
história do espetáculo, na 
verdade, é a história dessa relação 
dialética. A originalidade de 
Svoboda consiste em saber 
utilizar as fórmulas 
contemporâneas a serviço da 
dramaturgia do passado e do 
presente, sempre em busca de 
uma pesquisa que não separa o 
técnico do artístico; que nos 
propõe os elementos de uma 
linguagem cênica radicalmente 
nova, permitindo que novas 
formas de espetáculo sejam 
divisadas. 

Denis Bablet 

With the production of more 
than six hundred works over forty 
years of creative activity, Josef 
Svoboda's name has been 
featured on placards in Prague 
and Boston, from Moscow to 
Brussels, in Berlin, Vienna and 
Toronto; as well as in London and 
MiJan. Josef Svoboda is one of the 
most celebrated contemporary 
scenographers. 

An immediately impressive 
feature of his production is its 
surprising variety, its 
extraordinary inventive power 
and ever-active imagination. To 
Svoboda, every show represents 
creativity and experience. No 
wonder, therefore, that his career 
reflects a hístory of continuous 
research, the single aim of which 
is to exploit the existing 
storehouse of art and technique in 
arder to adapt the scenic 
language to the concems and 
fancies of contemporary mano It is 
this artistic and technical quest 
that imparts to Josef Svoboda 's 
work its deep significance and 
unity. 

The sets created by Svoboda 
in no way seek to omament the 
drama; the artist directly inspires 
himself in the drama, in its action, 

major motivations and in the 
phiJosophy of the culture within 
which the spectacle was 
conceived. 

WhiJe simultaneously a 
personal and collective work, 
Svoboda 's creative scenography 
implies a series of interchanges. 
In order that the play may enjoy 
real and profound life, an intimate 
and dialectical collaboration must 
be established among its various 
elements; in fact, a veritable 
merger must occur. 

Svoboda's work is far from 
being expressive of a single style; 
his oeuvre is oriented toward alI 
manner of scenic expression, from 
drama to opera, from ballet to 
television - even the cinema. 

AlI the means of expression 
are valid to Svoboda and alI 
techniques are useful when the 
issue is to endow drama with its 
maximum efficiency. Ris sole 
concem is to invest each work 
with the best possible resources 
with which to communicate with 
the spectator. Svoboda's realism 
holds no brief for naturalismo The 
scenographer imposes on himself 
the selection of colors and forms 
(even though these may be 
arbitrariJy chosen), and the 
materiaIs and techniques (no 
matter how startling they may bel 
that may best express the basic 
idea and the particular universe of 
the performance. 

Modem techniques have 
deeply altered the spectator's 
sensibiJity and it would be absurd 
to ignore such a transformation. 
To Svoboda, technique represents 
no end in itself but rather a means 
and an aid. Technique ought 
never to interpose itself as an 
obstacle between the work and 
the publico Technique, on the 
contrary, must facilitate the 
spectator's perception and 
understanding of the drama. 

The complementary elements 
of space and lighting are aspects 
of Svoboda 's oeuvre in which his 
originality is most intensively 
manifested. 

Space is here structured, 
music ma de spatial, space 
constructed and expressed -
fragmented toa, even multiplied 
and factored. Svoboda expands 
the possibilities of spatial 



expression yet further in his sets, 
at times relying on minors that 
introduee a new dimension ar 
unreal ingredient, allowing him to 
play with deeeptive duplieation. 

Svoboda knows that lighting 
builds up spaee. Light gives life to 
spaee ar immaterializes it, ereates 
an environment ar merely 
suggests a presenee. 

Sueh lighting may even be the 
souree of fixed ar movable 
projeetions, these being the 
means, jointly with spaee and 
kin em a ties, with whieh Svoboda 
eonduets his most daring 
researeh. Ris originality does not 
eonsist in having had reeburse to 
the projeeted seenery, in spite of 
having infinitely multiplied sueh 
seenery's expressive and 
teehnieal powers, but rather in 
having aehieved the feat of 
making multiple projeetions 
fragment the traditional 
struetures of spaee, eausing a new 
pereeption to emerge. In 1958, 
Svoboda ereated the Polyécran 
and the Lanterna Magika shows 
for the International Exhibition at 
Brussels. In the Polyécran, he 
devised a system of simultaneous 
projeetions on a seIies of sereens 
distributed aeross spaee. And, in 
Lanterna Magika, Svoboda joined 
einematographie projeetion (three 
35mm projeetors, multiple and 
variable sereens), the projeetion of 
slides, stereophonie sound, the 
play of aetors, and daneing. Rere, 
the stage turns into a multispatial 
organism on whieh the player is 
eonfronted, in an innovative 
manner, with himself as well as 
with the world and its objeets, 
while the sereens integrate with 
the plastie eomposition of the 
seenie uni verse. 

Svoboda runs the gamut of 
this eourse and these teehniques, 
whether in the eontext of drama, 
opera ar the Lanterna Magika. 

Theatrieal art is fueled by a 
perpetual interehange between 
the work and seenie means of 
expression. The faet 
notwithstanding that the dramatie 
oeuvre requires speeifje 
representational styles, a no less 
important faet is that the stage 
and the means of expression 
stimulate and influenee the 
author's ereative aetivity. The 

history of stageeraft refleets, in 
faet, the story of this dialeetieal 
relationship. Svoboda 's originality 
eonsists in his knowing how to 
make use of these 
eontemporaneous formulas in the 
serviee of past and present 
dramaturgy, being always in 
seareh of an exploration that does 
not separate the teehnieal from 
the artistie. Cenographer Josef 
Svoboda 's researeh proposes the 
elements of a radieally new seenie 
idiom, enabling the diseovery of 
new forms of drama. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. Tchaika (Tchecov) 
Foto de cenário/scenery photo. 38x60 cm 
2. L'Échange (Claudel) 
Fotos de cenário/scenery photos, 42x60 cm 
Série de 4 unidades/series of 4 units 
3. Relações Perigosas/Dangerous Liaisons, de 
Hampton (adapt.) 
Fotos de eenário/scenery photos, 25x40 em 
Série de 2 unidades/series of 2 units 
4. O Circo Mágico/The Magical Circus (Schorm) 
Fotos de cenário/scenery photos, 27x40 cm 
Série de 3 unidades/series of 3 units 
5. Salome (Richard Strauss) 
Fotos de cenário/scenery photos, 38x60 cm 
Série de 3 unidades/series of 3 units 
6. Dreigroschenoper (Brecht) 
Fotos de cenário/scenery photos, 30x48 cm 
Série de 3 unidades/series of 3 units 
7. Die Verkaufte Braut (Smetana) 
Fotos de cenário/scenery photos, 20x30 cm 
Série de 4 unidades/series of 4 units 
8. Die Verkaufte Braut (Smetana) 
Foto de cenário/scenery photo, 41x60 cm 
9. Idomeneo, Re di Greta (Mozart) 
Fotos de cenário/seenery photos, 36x60 em 
Série de 9 unidades/series of 9 units 
10. Ulysses (Sehorm) 
Fotos de eenário/seenery photos, 50x60 em 
Série de 3 unidades/series of 3 units 
11. Ulysses (Sehorm) 
Foto de eenário/seenery photo, 41x60 em 
12. Ulysses (Sehorm) 
Fotos de cenário/seenery photos, 30x40 em 
Série de 2 unidades/series of 2 units 
13. Ulysses (Sehorm) 
Foto de eenário/seenery photo, 25x40 em 
14. Le Bourgeois Gentilhomme (Moliêre) 
Fotos de cenário/seenery photos, 28x40 em 
Série de 6 unidades/series of 6 units 
15. Pelikanen (Strindberg) 
Fotos de eenário/seenery photos, 25x60 em 
Série de 4 unidades/series of 4 units 
16. Der Ring des Nibelungen (Wagner) 
Fotos de eenário/seenery photos, 50x60 cm 
Série de 3 unidades/series of 3 units 
17. Der Ring des Nibelungen (Wagner) 
Foto de cenário/scenery photo, 44x60 em 
18. Der Ring des Nibelungen (Wagner) 
Foto de cenário/seenery photo, 42x60 em 
19. Die Fran Ohne Sehatlen (Richard Strauss) 
Fotos de cenário/scenery photos, 30x40 cm 
Série de 7 unidades/series of 7 units 
20. Sei Personnaggi in Cerca d'Autore (Pirandello) 
Fotos de cenário/scenery photos, 30x40 cm 
Série de 10 unidades/series of 10 units 
21 La Forza dei Destino (Verdi) 
Fotos de cenário/scenery photos, 30x40 cm 
Série de 3 unidades/series of 3 units 
22. Faust (Goeth) 
Fotos de cenário/scenery photos, 30x40 cm 
Série de 3 unidades/series of 3 units 
23. Tristan und Isolde (Wagner) 
Fotos de cenário/scenery photos, 48x69 cm 

Série de 2 unidades/series of 2 units 
24. Partage de Midi (Claudel) 
Fotos de cenário/scenery photos, 33x50 cm 
Série de 2 unidades/series of 2 units 
25. Rusalka (Dvorák) 
Foto de cenário/scenery photo, 50x60 cm 
26. Rusalka (Dvorák) 
Fotos de cenário/scenery photos, 26x31 cm 
Série de 6 unidades/series of 6 units 
27. As Vou Like It (Shakespeare) 
Fotos de cenário/scenery photos, 40x60 cm 
Série de 2 unidades/series of 2 units 
28. A Mulher do Mar/The Sea Woman (Ibsen) 
Fotos de cenário/scenery photos, 40x60 cm 
Série de 2 unidades/series of 2 units 
29. La Traviata (Verdi) 
Foto de cenário/scenery photo, 40x60 cm 

JOSÉ LIMA 
Nasceu no Recife, Brasil, em 1934. 
Estudou gravura no Liceu de Artes e 
Ofícios, Rio de Janeiro, e fez curso 
livre de pintura no Museu de Arte 
Moderna, sob orientação de Ivan 
Serpa. Aperfeiçoou-se em gravura 
em metal com Friedlander e Edith 
Behring. 
Bom in Recife, Brazil, in 1.934. 
Studied engraving at the Arts and 
Crafts Lyceum in Rio de Janeiro and 
took a free course in painting at the 
Modern Art Museum, under Ivan 
Serpa. Specialized in metal 
engraving under Friedlander and 
Edith Behring. 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1958, 62 Salão Nacional de Arte 
Moderna 
• 1959 5" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1961 6" Bienal Internacional de 
São Paulo; Biennale de Paris 
• 1962 I Concurso Latino Americano 
de Gravura, Havana 
• 1963, 65 Bienal Americana de 
Gravura, Santiago do Chile 
• 1963 Arte da América e da 
Espanha, cidades da Europa; I Salão 
de Abril Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro (I" Prêmio de Gravura) 
• 1967 9" Bienal Internacional de 
São Paulo, Bienal de Ljubljana; Três 
Gravadores Brasileiros, Hotel Hilton, 
New York; Concurso Internacional de 
Gravura de Vancouver; Trienal de 
Gravura em Cor, Grenchen 
• 1968 11 Salão Esso de Artistas 
Jovens (I" Prêmio de Gravura); I 
Bienal Internacional de Gravura de 
Florença; Sete Gravadores 
Brasileiros, Genebra; XXIII Salão de 
Arte Moderna de Belo Horizonte (I" 
Prêmio de Gravura) 
• 1969 I Salão de Transporte Museu 
de Arte Moderna, Rio de Janeiro (I" 
Prêmio de Gravura) 
• 1978 11 Salão Carioca de Arte (2" 
Prêmio de Desenho) 
.1980 IV Salão Carioca de Arte (I" 
Prêmio de Gravura) 

Há dez anos o gravador José 
Lima não expunha gravuras. Sua 
penúltima mostra, realizada na 
antiga GB Arte, data de 1978 e 
enfocava o futebol, então no auge 
da paixão nacional. 

Nesse ínterim, muita coisa 
mudou na gravura brasileira: nova 



geração foi surgindo, núcleos se 
formando, sempre, porém, com a 
efetiva participação desse 
gravador nascido no Recife em 
1934 e radicado no Rio desde os 4 
anos de idade. E não foi surpresa 
quando, em 1979, conquistou o 
Prêmio de Viagem ao Exterior, 
com gravuras, e o Primeiro Prêmio 
de Desenho do Salão Carioca, 
linguagem que domina tanto 
quanto a gravura que o tornou um 
dos nossos melhores professores. 

Gravura e desenho sempre se 
complementaram na obra do 
artista. Foi como desenhista que 
José Lima se apresentou, em 
1984, na Galeria Cândido Mendes, 
com uma excelente série de 
trabalhos sobre a postura do corpo 
humano, um prolongamento de 
enfoque por ele mesmo 
apresentado na Galeria do Banerj 
em 1980, e que mereceu acurado 
estudo do crítico Clarival do Prado 
Valladares. 

Esta presente mostra do 
artista na Bienal afigura-se um 
retorno com a abstração, que 
anteriormente exercitava no 
atelier de gravura do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro no 
seu período de maior ebulição, 
após a presença, entre nós, do 
gravador Friedlander. 

Mais do que imagens 
abstracionistas, o que nos propõe 
José Lima, como gravador, são 
possibilidades gráficas de formas 
geométricas, como a 
circunferência, justapostas a 
variações de díspares técnicas, 
como água-forte, relevo, tudo em 
função de uma textura que se nos 
apresenta táctil. 

Não é aleatoriamente que o 
autor intitula sua obra de Temas e 
Variações. São muitas as entradas 
da matriz na prensa antes do 
resultado final da gravura e, nesse 
aspecto, conhecem-se as 
exigências de José Lima, cujo 
trabalho sempre primou pela 
perfeccionismo. 

Parcimonioso na cor, uma vez 
que é intenção valorizar o branco 
e preto, sem dúvida muito mais 
atraente graficamente, José Lima 
não só renova como gravador 
como também corrobora o 
prestígio que nela desfruta 
merecidamente. 

Geraldo Edson de Andrade 

It is ten years since José Lima 
last exhibited his engravings. Ris 
next but last presentation, held at 
the GB Arte Gallery, dates back to 
1978, and focuses on soccer, at the 
time the greatest of Brazilian 
passions. 

In the meanwhile, much has 
changed in Brazilian engraving, a 
new generation has come to the 
forefront, several groups have 
been set up, always, however, 
with the active participation of 
this artist, bom in Recife in 1934 
and established in Rio de Janeiro 
since he was 4. It came as no 
surprise when he won the Foreign 
TraveI Prize in 1979, with his 
engravings and, at the Rio de 
Janeiro Saloon, the First Prize for 
Drawing, a language of which he 
has a command just as 
noteworthy as engraving, and 
which has made him into one of 
our best mentors. 

Engraving and drawing have 
always been complementary in 
the work of this artist. It was his 
drawings who lead him to 
present, in 1984, at the Cândido 
Mendes Gallery, an excellent 
series of works on the bearing of 
the human body, an extension of 
an approach which he first 
introduced at the Banerj Gallery, 
in 1980, and which inspired a 
detailed criticaI study by Clarival 
do Prado Valladares. 

José Lima' s contribution to 
the Biennial may be typified as a 
retum to abstraction, which he 
had formerly developed at his 
engraving studio at the Rio de 
Janeiro Modem Art Museum, 
under its period of greatest vigor, 
after the stay of Friedlander. 

More than abstractionist 
images, José Lima's engravings 
suggest graphic possibilities of 
geometrícal forms, e.g. the 
circumference, juxtaposed to 
variations of differing techniques, 
e.g. etching, relief, always related 
to a tactile texture. 

Not by mere chance, the 
author has named his work 
Themes and Variations. The 
matrix is entered on the press a 
number of times before the final 
engraving results, and, in this 
respect, José Lima is well known 
for his perfectionism. 

Sparing with color, since his 

intent is to enhance the black and 
the white, which beyond doubt 
are much more attractive in 
graphic art, José Lima not only 
renews his engraving work but 
corroborates his well earned 
prestige. 

Obras Apresentadas/Works in fhe 
Exhibifion 
1. Tema e Variação, 1991 
Água-Iorte/Etehing, 100x60 em (6), 
60xl00 em (4) 
Série de 10 gravuras/series 01 10 prints 

KATSUHITO NISHIKAWA 
Nasceu em Tóquio, em 1949. 
Estudou na Universidade Keio, 
Tóquio, na Academia de Arte 
Munique e na Academia de Arte de 
Düsseldorf. 
Bom in Tokyo, Japan, in 1949. 
Sfudied af fhe Keio Universify in 
Tokyo, af fhe Munich Academy of 
Arts and fhe Dusseldorf Academy of 
Arts. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibifions 
• 1981 Kunstforum der Stãdtischen 
Galerie im Lenbachhaus, München; 
Frankfurter Kunstverein, Frankfurt 
• 1982 Galerie Schmela, 
Düsseldorf; Stãdtischen 
Kellergalerie, Düsseldorf 
.1983 Schmitz & Becker, Duisburg 
• 1985 Galerie Philippe Casini, 
Paris; M+R Fricke, Düsseldorf; 
Annette Gmeiner, Kirchzarten; 
Gallery Shimada, Yamaguchi 
• 1987 M+R Fricke, Düsseldorf 
.1988 Gatodo Gallery, Tokyo; 
Padiglione d'Arte Contemporanea, 
Milano 
• 1989 Galerie Philippe Casini, 
Paris; Galerie J. Friedrich, Dortmund; 
Gallery Shimada, Yamaguchi; Karin 
Bolz Galerie, Kõln; Kunst Raum 
Falkenstein, Elke Drõscher, Hamburg 

Exposições COletivas/ Collecfive 
Exhibifions 
• 1977 Kunstmuseum, Düsseldorf 
• 1979 other Child Book, Warsaw 
• 1980 Perspective 2, Kunstverein 
für die Rheinlande und Westfalen, 
Düsseldorf; Plastiche Versuche, 
Rheinisches Landesmuseum, Bonn 
• 1981 Junger Westen 81, 
Kunsthalle, Recklinghausen 
.1982 (0211), Kunstmuseum, 
Düsseldorf 
• 1983 Musée Historique, 
Strasbourg; Natur Zeichen Raum, 
Skulpturenpark Seestem, 
Düsseldorf 
• 1984 De Zaak, Groningen 
• 1985 Abstract Sculpture and 
Drawings, Gallery Shimada, 
Yamaguchi; Kunstcentrum Limburg, 
Maastrich 
• 1986 Stãdtische Galerie 
Peschkenhaus, Moers; Gatodo 
Gallery, Tokyo; Goethe-Institut, 
Kyoto; Das andere Land, Berlin 
• 1987 Bundesgartenschau, 
Düsseldorf; SYNOPSIS, Cora Hõlzl, 
Düsseldorf 
.1988 Farbe+Raum, Elke Drõscher, 
Hamburg; Aperto 88, Biennale di 
Venezia 
.1989 Shigeru Yokota Inc., Tokyo 



Anagorisis 

"Mas, que fosse ele, ninguém podia 
sabê-lo." (Odisséia, Livro 24) 

É fato que Ulisses ao 
regressar não pode ser 
reconhecido e deverá conquistar o 
reconhecimento uma vez mais. Tê
lo reconhecido significaria, em 
última instância, obstar sua volta 
ao lar. Sua formação e sua história 
o definem como a figura 
publicamente identificada. O 
objeto de tal reconhecimento 
deveria ser: racional, organizado 
segundo as linhas de 
características específicas, 
inequívoco. 

Ulisses, que partira tantos 
anos antes, por razões quaisquer, 
jamais teria conseguido 
reencontrar seu verdadeiro 
caminho de volta ao lar, caso sua 
esposa, seu filho (que nunca o 
conhecera) ou seu povo o 
reconhecessem ou dessem por sua 
presença. Para se ver capaz de 
voltar para casa, será necessário 
tornar-se re-reconhecível. E o 
reconhecimento - anagorisis -
que primeiro facilita a volta do 
sujeito. É disso que depende o 
exorcismo do sinistro presente no 
rastro do tempo. Os outros, os que 
permaneceram no lar, decidirão se 
os feitos do ausente devem 
transformar-se ou não em história 
e se essa história poderá remetê
los às raízes da mesma. 

Entretanto, o reconhecimento 
não é racional, mas 
idiossincràtico. Ele abarca aquilo 
que não é histórico, que não é 
idêntico nem está vinculado ao 
sujeito. A anagorisis busca aquilo 
que possa deflagrar a obstrução 
do racional. É precisamente 
através disso que ela discerne no 
objeto o traço do subjetivo, da 
construção e do histórico. O 
reconhecimento indica a possível 
convergência entre história e 
natureza. Ulisses foi o primeiro 
mortal ao qual foi concedida a sina 
literária que lhe facultou a 
necessária estatura para ser 
reconhecido como uma 
personalidade inconfundível. 
Portanto, não deveria causar-lhe 
espanto o fato de que o veredicto 
olfativo de seu cão ("Este é 
Ulisses") fosse idêntico ao 
veredicto histórico de sua aia ou o 
de sua mulher. 

A anagorisis desdenha uma 
certa hierarquia de faculdades 
cognitivas, tornando ineficaz, 
assim, a primazia ocidental da 
experiência visual. Não menos 
sufocada por isso, encontramos a 
mais grandiosa tentativa moderna 
por re-estabelecê-Ia enquanto um 
pré-requisito de nosso 
reconhecimento. A "Rekognition" 
de Kant pode apenas resultar em 
conceito - não porque a idéia de 
reconhecimento no processo 
básico da percepção fosse 
reduplicativa, mas sim porque, 
uma vez estabelecida aqui, 
representaria, para a filosofia 
transcendental, um intolerável 
retrocesso rumo à natureza. Dessa 
forma, Kant teve humor suficíente 
para colocar o cão para esboçar 
uma teoria. 

O reconhecimento pode se 
dar, todavia, na esfera visual, é 
uma prova da resistência 
daquelas forças de nossa espécie 
que equivalem à ausência de uma 
organização instintiva. O 
reconhecimento que tem lugar 
visualmente, despido de todo e 
qualquer interesse, que nos 
atinge como um raio, impossível 
de ser relegado segundo uma 
escala de utilidade ou mero 
prazer, nos torna sinestéticos, 
quer nós o desejemos, quer não. 

Para o homem civilizado, 
dotado de sentidos apropriados 
para cada situação, certamente 
seria difícil arcar com a percepção 
de que os parentes malquistos 
desses sentidos também foram 
convidados. Quem está disposto a 
fazer uso de seu sentido do olfato 
quando acredita que deveria usar 
a visão? E quem poderia tolerar a 
sensação de escutar o sentimento 
de estar apoiado num chão 
desnivelado? Quem tomaria, 
então, o caminho de casa, em 
busca de seus espinheiros ou 
madalenas? 

Se, neste ponto, não 
conseguirmos um entendimento, 
seria aconselhável que você não 
se aventurasse pelo Pátio de 
Sintra. 

ChrÍstÍan SchneÍder 

Anagorisis 
"Bu! lha! it was he, nobody could teU." 

(Odyssey, Book 24) 

It is indeed so that the 
returning Odysseus cannot be 

recognised and that he must 
achieve recognition once more. To 
have recognised him wou1d 
u1timate1y have meant to debar 
him from his homecoming. His 
background and history define 
him as the pub1ic1y identified 
figure. The object of such 
recognition wou1d be so: rationa1, 
organised a10ng the lines of 
specia1 characteristics, 
unequivocal. 

Odysseus, who had 1eft so 
many years ago, for whatever 
reasons cou1d never have found 
his true way home again had hif 
wife, his chi1d (who had never 
known him) or his peop1e 
recognised or acknow1edged him. 
In order to be ab1e to return home 
it is necessary to become re
recognisab1e. It is recognition -
anagorisis - first which 
facilitates the subject's 
homecoming. Upon this depends 
the exorcism ofthe uncanny 
present in the time gone by. The 
others, those who stayed at home, 
decide whether the deeds of the 
one absent shou1d become 
history, or not, and whether this 
history can return them to its 
roots. 

But recognition is not rationa1, 
it is idiosyncratic. It embraces 
that which is not historie, not 
identica1 or connected to the 
subject. Anagorisis seeks that 
which sets out to obstruct 
rationa1e. It is precise1y through 
this that it discerns of the object 
the trace of the subjective, the 
construction, the historica1. 
Recognition pinpoints the 
possib1e convergence between 
history and nature. Odysseus was 
the first mortal allotted the 
1iterary fate which allowed him 
the constitution to be recognised 
as an unmistakab1e persona1ity. 
He shou1d not therefore have been 
surprised that the olfactory of his 
dog ("This is Odysseus") was 
equa1 to the historica1 one of his 
nurse or that of his wife. 

Anagorisis desdains a 
hierarchy of the cognitive 
facu1ties, thus making ineffective 
the Western primacy of optica1 
experience. Sufferingnot 1east 
under this is the most grandiose 
modern attempt to re-estab1ish it 
as a requisite form of our 



recognition. Kant's "Rekognition" 
may only ensue in concept - not 
beca use the idea of recognition in 
the basic process of perception 
would be reduplica tive, but 
beca use, established here, it 
would represent to transcendental 
philosophy an intolerable 
regression to nature. Therefore 
Kant possessed enough humour to 
make the dog serve to outline a 
theory. 

That recognition can, 
however, take place in the visual 
sphere, is proof of the resilience of 
those powers of our species, the 
equivalent of a lacking instinctual 
organisation. Recognition which 
takes place visua11y, without a11 
interest, like being hit by a flash 
of recognition which cannot be 
relegated according to scale of 
usefulness or merely pleasure, 
makes us synaesthetic, whether 
we want to be or noto 

Certainly, for civilized man, 
endowed with senses appropriate 
to situations, it would be hard to 
bear the knowledge that their 
unwanted relatives have been 
invited too. Who desires to use his 
sense of sme11 when he believes 
he should see, and who could 
tolera te through the sense of 
hearing the feeling of standing on 
unleveled ground? Who would 
then turn homeward, for a11 the 
hawthorn or madeleines? 

If, by now, we have achieved 
no understanding you would be 
advised not to set foot upon the 
Courtyard of Sintra. 

(Translation Heather Eastes) 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Courtyard X, 1990 
Madeira, gesso, tinta/wood, plaster, paint, 
50x560x560 em 

KEIICHI TANAKA 
Nasceu em Sapporo, Japão, em 
1953. 
Graduou-se pelo Departamento de 
Belas-Artes da Universidade de 
Educação de Hokkaido, Japão. 
Born in Sapporo, Japan, in 1953. 
Graduated from Hokkaido University 
of Education, Fine Arts Department. 

Exposições e PrêmiosjExhibitions 
andPrizes 
• 1983 High Technology Art, Gallery 
Gekkoso, Tokyo 
• 1985 High Technology Art, 
Shibuya, Tokyo 
• 1986 111 Omni Art Compe; VI NAAC 

Exhibition; Convergence li, Montreal 
• 1987 VII Hara Annual, Hara 
Museum of Contemporary Art, Tokyo; 
Image du Futur, Montreal; Summer 
Museum, Hokkaido Museum of Art, 
Sapporo 
• 1988 Luminous Live Concert, 
Tsukuba Expo Center; Japan 
Hightechnology Art Exhibition, 
Taiwan Museum of Art; 
Environmental Art Competition 
(Excellent Prize) 
• 1989 Imaginative Scene for the 
Future: Monument for Oimachi 
Higashiguchi Redevelopment Project 
• 1990 Winter Cities Showcase, 
Tromso, Kirin Plaza Osaka 
Contemporary Art; Light Live 
Concert, International Garden and 
Greenery Expo, Osaka 
• 1991 Light and Fish: Wonder 
Swimming Exhibition, Ikebukuro 
Acuarium 

o laser, um feixe de luz 
altamente condensada, não existe 
na natureza, e tem sido utilizado 
preponderantemente em um 
espaço celebrativo, em certo 
sentido, que é frio, cortante, 
inorgânico e estimulante. 
Considerando por outro ângulo, o 
laser exige um processo de 
aceitaçâo do observador, fazendo 
renascer sua sensibilidade, 
podendo ser usado de forma 
específica sobre uma superfície 
fria que penetra o observador com 
luz. 

Com sua inteligência, os seres 
humanos restringem as 
capacidades do laser à de cortar 
fragmentos de gelo, tornando seu 
brilho ainda mais cortante e frio. O 
termo "controle" não é adequado 
para o relacionamento entre o 
trabalho e o raio laser. Ele antes 
descongela lenta e naturalmente a 
luz que foi congelada numa 
condição fora da natureza. Em 
outras palavras, partículas de luz 
são liberadas num estado 
sincopado com sua figura 
essencial. Em seguida, a energia 
concentrada passa a vibrar a 
velocidades e direções 
inesperadas, rumo a uma nova 
percepção. 

Estando onipresente, num 
tempo diverso daquele do relógio, 
deslocando-se pela confortável 
corrente do passado em direção ao 
futuro, o observador poderá 
descobrir a diferente dimensão do 
tempo, imbuído da rica 
consciência ambiental, 
desprovida de peso, e permitindo 
o acesso a seu espaço interior. 

As luzes nos convidam à 
região fundamental da 

consciência, pondo em vibração 
nosso sentido de tempo e espaço, 
como se fossem moléculas 
determinando sua própria 
estrutura e multiplicando-se de 
maneira independente. 

As luzes desaparecem e se 
fragmentam infinitamente na 
relação com a pequena corrente a 
repetir seu movimento espiral e 
seus suaves fragmentos não 
formados. 

Trata-se de uma relação 
interativa do tempo contínuo, 
muito semelhante a partículas 
cristalizadas de recordações, 
tempos e espaços que ocorrem a 
todo momento. A situação, à qual 
os observadores podem ter livre 
acesso e orientar a nova 
percepção, aparece ali. Ela produz 
a introspecção do processo de 
estacionar e desviar 
abruptamente os olhos, que se 
movem para frente e para trás 
enquanto partilham a tão serena 
corrente do tempo. 

Keiichí Tanaka 

The lazer, a bundle of light 
condensed in high density, 
doesn 't exist in nature, and has 
been mostly used at celebration 
space, in a sense, which is cold, 
sharp, inorganic and exciting. 
Looking from another angle, lazer 
requires viewer's system of 
acceptance for the resonance of 
their sensitivity, and a certain 
way of using the lazer, it could 
have a coldhearted surface which 
pierces viewers with brilliance. 

Human beings try to hold it 
down with their in tte11igence only 
to crash the fragment of ice, and 
they even shine more sharp and 
colder. The word "controi" isn't 
appropriate for the relationship 
between the work and lazer. It 
rather defreezes the light 
natura11y and slowly what has 
been frozen in far apart from the 
nature. In other words, they 
release particles of the lights in a 
syncopic state to their essential 
figure. Then, the concentrated 
energy starts fluttering with 
unexpected speeds and direction 
towards the new perception. 

Being omnispresent in a 
different tense of the clock, 
touring the comfortable stream 
from the passed to the future, the 

11· 



viewer might disco ver the 
different dimention of the time, 
awared of the rich weightless 
environmental consciousness, and 
they let themselves in their inner 
space. 

The lights invite us to the 
fundamental place of 
consciousness by vibrating our 
sense of time and space, as if the 
molecules determine their own 
structures and multiply 
independently. 

The lights disapper and split 
infinitely, in the relation with the 
little stream repeating the spiral 
movement and unformed soft 
fragments. 

That is an interactive relation 
of the continuous time, which is 
just like crystallized particles of 
the memories, times and spaces in 
every momento The situation, to 
which the viewers could freely 
acess and guide the new 
perception, appears there. It 
introspects the process of 
stopping and jumping of the eyes, 
which go back and forth and they 
share the very calm stream of the 
time. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Luminous, 1991 
Instalação: laser, projetor de vídeo, 
computador /installation: laser, video projector, 
computer, 4,50x7x3,50 m 

KEITH ARNATT 
Nasceu em Oxford, Inglaterra, em 
1930. 
Estudou na Escola de Arte de Oxford 
e na Academia Real, em Londres. 
Born in Oxford, England, in 1930. 
Studied at the Oxford School of Arts 
and the Royal Academy, London. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1989 Keith Arnatt: Rubbish and 
Recollections, Photographers' 
Gallery, LondonjOriel Mostyn, 
LlandudnojCambridge Darkroom and 
Whitworth Art GalleryjUniversity of 
Manchester 

Exposições Coletivasj Collective 
Exhibitions 
• 1987 Inscriptions and Inventions: 
British Photography in the 80's, 
Belgium e Luxembourg 
• 1988 Mysterious Coincidences: 
New British Colour Photography, 
Photographers' Gallery, London 
• 1989 Anima Mundi: Still Life in 
Britain, Canadian Museum of 
Contemporary Photography jStills 
Gallery, EdinburghjMaison de la 
Culture, Montreal 
• 1990 DeComposition, Latin 
America; Kunst Europa, Badischer 
Knustverein, Karsruhe 

Bibliografiaj Bibliography 
CORK, Richard. "Refuse Assurance", 
in The Listener, 22 jun. 1989. 
SMITH·CAIGER, Martin. "Convulsive 
Landscapes", in Keith Arnatt: 
Rubbish and Recollections, 
Photographers' Gallery, London, 
1989. 
STATHATOS, John. "Keith Arnatt", in 
ART monthly, jul.·ago. 1989. 
"Representation and Metaphor: 
Photography in Britain during the 
1980's", European Photography n" 
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Surgindo de um 
incomensurável "buraco negro" 
para nos confrontar com uma 
objetividade desconfortável, os 
objetos de depósito de lixo de 
Keith Amatt podem ser 
confundidos com criaturas 
extraterrestres ou mutantes de 
algum holocausto pós-nuclear. 
Sempre cauteloso em manter seus 
pés no mundo real, Amatt deixa 
um mínimo necessário de pistas 
para tornar possível ao observador 
reconstruir as funções originais 
dos objetos. Em um espírito que 
poderia ser interpretado como 
morfológico, os objetos 
selecionados por Amatt tendem a 
ser feitos de plástico, um material 
que ele prefere por suas sedutoras 
qualidades estéticas. Moldados 
originalmente em várias formas, 
com uma considerável perícia, 
estes bens duráveis consumistas 
parecem ter sido abandonados em 
um monte de lixo, não muito 
tempo após vencida sua "data de 
validade" . Metáforas que não 
podem escapar do ciclo de vida, 
maturidade e morte, elas também 
nos fazem lembrar as infindáveis 
possibilidades de metamorfose e 
transformação atingíveis através 
da própria fotografia. 

Desde que Niepce e Fax 
Talbot fizeram sua revolucionária 
descoberta do poder da luz sobre 
o papel tratado quimicamente, 
artistas criativos têm sido 
cativados pela habilidade da 
câmera em tornar visível o que, de 
outra forma, poderia continuar 
invisível. Embora atraído por 
acasos e acidentes como 
geradores de significado em sua 
obra, Amatt reconhece que deve 
manter algum senso de controle 
direcional em seu trabalho, uma 
estratégia que poderia ser vista 

como um legado de seus dias de 
artista conceitual. Quando coloca 
os objetos em frente à sua câmera 
fotográfica 6 x 7", Amatt toma 
tanto cuidado quanto um 
retratista de estúdio tomaria ao 
posicionar seu modelo, para 
certificar-se que o tema - seja ele 
um papel mata-moscas, ou 
brinquedos de criança cobertos de 
geléia - seja colocado 
cuidadosamente em seu pedestal, 
de forma a receber a quantidade 
correta de luz natural, 
experimentando longa e 
arduamente a distância focal para 
atingir o resultado desejado. Mas, 
algumas vezes, o que não foi 
planejado ou atencipado - o 
inesperado - parece oferecer o 
melhor resultado. 

Explorando técnicas de 
iluminação sedutora, as cores 
ricas e grandes proporções usadas 
na propaganda, estes objetos 
incomodam, em vez de 
tranqüilizar, caindo em algum 
lugar entre os gêneros dos ícones 
consumistas e a natureza morta 
tradicional/vanitas pintura. Assim 
como Chardin (um pintor 
admirado por Amatt) infundia 
uma nova dignidade e poesia em 
objetos comuns de uso diário, 
Amatt também ressuscita os 
refugos descartados de nossa 
opulenta sociedade consumista, 
dando a eles a chance de uma 
nova vida. Embora mais velho que 
a geração de escultores britânicos 
(Bill Woodrow e Tony Cragg), que 
tomou-se famosa durante os anos 
80 por ressuscitar objetos 
domésticos e descartados, a 
abordagem de Amatt é bastante 
semelhante à deles, pelo menos 
em seu mordaz senso de humor. 

Desde o princípio, com seu 
Self Burial, uma seqüência de 
nove fotografias "documentando" 
o desaparecimento do artista que 
deu margem a um comentário 
irônico nos debates em torno da 
arte conceitual, até suas séries 
Walking the Dog e Gardeners, 
durante os anos 70, Amatt tem 
procurado subverter as 
hierarquias tradicionais que 
separam a fotografia vemácula da 
artística, a paisagística da 
retratista, e a publicitária da 
documental. A mudança da 
monocromia à fotografia em cores, 



em 1986, foi um passo 
essencialmente pragmático, que 
propiciou a ele um novo meio para 
continuar a explorar o tema que 
mais o havia preocupado desde 
meados da década de 70 - a 
forma como nossa visão da 
paisagem foi moldada pelas 
convenções históricas da arte de 
retratar. 

Lixo abandonado casualmente 
em uma rua e, mais tarde, um 
depósito de lixo, fizeram com que 
ele fosse capaz de estender este 
tema, resultando em sua 
memoravelmente sutil Polythene 
Samuel Palmers e na turneresca 
Synthetic Landscapes. Mais 
recentemente, o interesse de 
Arnatt pela paisagem do sublime 
e do pitoresco foi transformado em 
um interesse pela exploração do 
poder e da ressonância 
emocionais de um simples objeto 
escultural em seu pedestal. As 
ricas colocações e referências às 
pinturas barroca e romântica 
deram passagem a um mundo 
mais ameaçador, no qual o poder 
efetivo do objeto paira em algum 
lugar entre a abstração e o mundo 
real. 

Brett Rogers 

Looming up out of a an 
immeasurable black hole to 
confront us with an uncomfortable 
directness, Keith Arnatt's objects 
from a rubbish tip might be 
mistaken for extra-terrestrial 
creatures or mutants from some 
post-nuclear holocaust. Ever 
cautions to maintain his hold on 
the real world, Arnatt leaves the 
viewer with just enough c1ues to 
enable him/her to reconstruct the 
original function of the objects. In 
a spirit which could be construed 
as morphological, the objects 
selected by Arnatt tend to be 
made from plastic, a material 
prefered beca use of its seductive 
aesthetic qualities. Origina11y 
moulded into various forms with 
considerable ski11, these consumer 
durables seem to have been 
consigned to the rubbish heap, 
not long aftertheir "se11 by" date. 
Inescapable metaphors for the 
cycle of birth, maturity and death, 
they aIs o remind us of the endless 
possibilities for metamorphosis 
and transformation achievable 

through photography itselff. 
Ever since Niepce and Fox 

Talbot ma de their revolutionary 
discovery of the power of light on 
chemica11y treated paper, creative 
artists have been enthra11ed by 
the camera 's ability to render 
visible what might otherwise 
reamain unseen: Whilst attracted 
to chance and accident as 
generators of meaning in his 
work, Arnatt recognises that he 
must maintain some sense of 
directorial control of the work, a 
strategy which might be regarded 
as a legacy from his days as a 
conceptual artist. In setting up his 
objects in front of his 6 x 7" pIa te 
camera, Arnatt takes as much care 
as a studio portraitist does in 
pampering his model to ensure 
that the subject - be it a f1y paper 
or jam-embedded child 's toy - is 
carefu11y placed on its plinth so as 
to receive the right degree of 
naturallight, experimenting long 
and hard with the focallength to 
achieve the desired resulto But as 
often as not, what is not planned 
or anticipated - the contingent
seems to offer the best resulto 

Exploiting the rich colour, 
large scale and seductive lighting 
tecniques of advertising, these 
objects disturb rather than 
reassure, fa11ing somewhere 
between the genres of consumer 
'icon' and traditional sti11 
life/vanitas painting. As Chardin 
(a painter admired by Arnatt) 
infused humble, everyday objects 
with a new dignity and poetry, so 
toa does Arnatt resurrect the 
discarded refuse of our aftluent 
consumer society, giving it the 
chance of a new life. Although 
senior in age to the generation of 
British sculptors (Bi11 Woodrow 
and Tony Cragg), who gained a 
reputation during the 80s for 
resuscitating domestic and 
discarded objects, Arnatt's 
approach shares many 
similarities, not least in its 
mordant sense of humour. 

From his eariy SeU Burial, a 
sequence of nine photographs 
"documenting" the disappearance 
of the artist, which offered an 
ironic commentary on the debates 
surrounding conceptual art to his 
Walking the Dog and Gardeners 
series during the 70s, Arnatt has 

been keen to subvert the 
traditional hierachies which 
separa te vernacular from fine art 
photography, landscape from 
portraiture, advertising from 
documentary. Moving from 
monochrome into colour 
photography in 1986 was an 
essentia11y pragmatic move, 
offering him a fresh medium 
through which to continue to 
explore the subject which has 
preoccupied him most since the 
mid 70s - the way in which our 
view of Landscape has been 
constructed by the historical 
conventions of picturemaking. 

Rubbish casua11y abandoned 
along a country lane and later a 
rubbish tip enabled him to extend 
this subject, resulting in his 
remarkably subtle Polythene 
Samuel Palmers and Turneresque 
Synthetic Landscapes. More 
recently, Arnatt's interest in the 
landscape of the Sublime and the 
Picturesque has been transformed 
into an interest in exploring the 
emotional power and ressonance 
of the single sculptural object on 
its plinth. The rich layering and 
references to romantic and 
baroque painting have given way 
to a more menacing world in 
which the affective power of the 
object hovers somewhere 
between abstraction and the real 
world. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. The Sleep of Reason, 1980 
Fotograliajphotography, 75x75 em 
Série de 12 lotosjseries 01 12 photos 
2. The Tears of Things, 1989-91 
Fotograliajphotography, 75x75 em 
Série de 12 lotosjseries 01 12 photos 
3. Canned Sunsets, 1990 
Fotograliajphotography, 60x60 em 
Série de 5 lotosjseries 01 5 photos 
4. Painter's Cans, 1990 
Fotograliajphotography, 60x60 em 
Série de 5 lotosjseries 01 5 photos 
5. Industrial Gloves (Fingers and Thumbsj, 1991 
Fotograliajphotography, 120x140 em 
Série de 7 lotosjseries 01 7 photos 

KELD MOSEHOLM 
Nasceu na Dinamarca, em 1936. 
Estudou na Academia Real 
Dinamarquesa de Belas-Artes. 
Bom in Denmark, in 1936. 
Studied at the Royal Danish 
Academy of Art. 

Exposições e Prêmios/ Exhibitions 
andPrizes 
.1983-1989 International. 
Exhibition of Contemporary Art, 
Monaco, (Prix Fondation Florence J. 

li 



Gould, 87); International Exhibition 
of Humour and Satire in the Art, 
Bulgaria, (prize Winner em 83) 
• 1984, 86, 88 Sculptures in 
Kongens Have, Copenhagen 
• 1985 Danish-Norwegian Sculpture, 
Stavanger; Sport in the Art, Brandts 
Klaedefabrik, Odense 
• 1988 Bildhauergalerie Messe .... 
Ladwig, Berlin; Gallery Bergman, 
Stockholm 
• 1989 Gallery Prospecttive d' Arte, 
Hamburg 
• 1990 Art Hamburg; Stadsbeelden, 
Emmen, lhe Art Museum, Odense; 
Gállery Bergman, Karlstad and 
Goteborg 
• 1991 11 Danes in Colonata, 
Gallery L Grupp; Gallery Bergman, 
Stockholm 

Com um toque de 
pessimismo, negro como a 
noite ... 
O humor e a crítica do poder. 
A galeria Bergman, de 

Karlstad, apresenta o escultor 
dinamarquês Keld Moseholm. 
Trata-se de um artista com duas 
facetas nitidamente 
diferenciadas. A primeira faceta 
de suas esculturas possui pureza 
clássica e concentração na forma. 
Ele normalmente molda o corpo 
humano, de maneira a irradiar 
requinte e uma grande beleza. 

A segunda faceta das 
esculturas de Moseholm é 
humorística, senão burlesca. 
Figuras pequenas e robustas, 
dispostas em diferentes situações 
violentas, e esquemas que visam 
provocar uma reflexão. O 
denominador comum de suas 
diferentes formas de expressão é 
o fato de o artista identificar, de 
maneira feliz, o peculiar existente 
na postura e na ação das figuras. 

A exposição é dominada pelas 
divertidas esculturas de 
Moseholm. O humor é usado como 
uma defesa contra o absurdo de . 
nossa existência. As esculturas 
recordam-nos de nossa 
insignificância e da inutilidade de 
todos os nossos esforços. No 
entanto, a situação torna-se 
tolerável quando nos vemos 
capazes, simultaneamente, de rir 
de nós mesmos. As esculturas, 
contudo, não são completamente 
inequívocas. Às vezes, o riso 
estanca numa máscara facial 
congelada. Porque por trás do 
humor encontra-se a implacável 
análise do modo de ser do homem, 
não isento de um subtom de 
pessimismo negro como a noite. 
As figuras se interpõem no 

caminho umas das outras, 
montam umas nas outras como 
insetos e, se não se autodestroem, 
sâo destruídas por um poder 
externo. O tema das esculturas de 
Moseholm freqüentemente se 
refere ao relacionamento do 
indivíduo com o poder e as 
estruturas de poder. O muro ou os 
obstáculos entre as pessoas 
também são uma parte delas. 
Quer tenham consciência disso 
quer não, elas perpetuam aquilo 
de que estão procurando escapar. 
Mesmo quando o homem 
consegue criar um espaço onde 
pode respirar, o muro permanece 
pairando sobre sua cabeça como 
uma ameaça, de modo que o 
sentido de segurança poderá ser 
esmagado a qualquer momento. 

Talvez alguns considerem que 
haja um excesso de caricatura 
baseada numa idéia, e muito 
pouca atenção ao aspecto 
escultural em si. Existe um risco 
evidente de que esse tipo de 
escultura perca sua força com o 
passar do tempo, se a anedota for 
repetida com grande freqüência. 
Moseholm, no entanto, jamais 
perde seu sentido da forma, o que 
garante que suas esculturas não 
sejam uma experiência 
imediatista. Para aqueles que 
pensam que a arte atual se 
enrijeceu pretensiosamente, que é 
convencional e maçante, a 
exposição de Moseholm 
representa uma bem-vinda 
mudança e um impulso de 
criatividade. Trata-se de uma 
exposição muito estimulante; 
portanto, curvem-se enfadados 
suecos e "nós que entendemos de 
arte" . Eis aqui um escultor de 
talento, munido de seu fascinante 
temperamento e profundidade de 
pensamento dinamarqueses. 

Bertil Bengtsson 

With a tOuch of pessimism as 
black as night ... 
Humour and criticism of 
Power. 
Ga11ery Bergman in Karlstad 

presents the Danish sculptor Keld 
Moseholm. He is a sculptor with 2 
clearly separate faces. The one 
face of his sculptures is classica11y 
pure and concentrated in its formo 
He often forms the human body so 
that it radiates refinement and 

great beaut. The other face of 
Moseholm's sculptures is 
humorous, if not burlesque. Sma11, 
fat figures arranged in different 
violent situations and thought 
provoking projects. The common 
factor for his different forms of 
expression is that he successfu11y 
pinpoints that which is typical in 
the posture and action of the 
figures. 

The exhibition is dominated 
by Moseholm's playful sculptures. 
The humour is used as a defense 
against our absurd existence. The 
sculpturs remind us of our 
insignificance and the 
hopelessness in a11 of our efforts. 
The situation becomes tolerable 
though, when we are able to 
laugh at ourselves at the same 
time. But the sculptures are not 
completely unequivocal. 
Sometimes the laughter stops in a 
frozen facial mask. Because 
behind the humour there is a 
merciless analysis of Man 's way of 
being, not without an undertone 
of pessimism as black as night. 
The figures get in each other's 
way, crawl on each other like 
insects, and if they do not destroy 
themselves, they are destroyed by 
a power from without. The theme 
for Moseholm's sculptures is often 
the individual's relationship to 
power and structures of power. 
The wa11 ar the invisible 
hindrances between them is also 
a part of them. With ar without 
their knowledge they perpetuate 
that which theyare trying to 
escape. When Man has 
successfu11y created a breathing 
space for himself, the wa11 sti11 
floates over his head like a threat 
and the feeling of security could 
be crushed at any moment. 

Perhaps one might feel that 
there is toa much caricature 
basead on an idea and toa little 
attention to the sculptural itself. 
There is an obvious risk that this 
kind of sculpture loses its power 
with time if the joke is told toa 
often. Moseholm never loses his 
sense of form though, and this 
guarantees that his sculptures are 
not a one off experience. For those 
who think that Art today has 
stiffened pretentiously, is 
conventional and boring, 
Moseholm's exhibition is a 



weJcome change and a shot of 
inspiration in the armo It is a very 
stimulating exhibition, so bow 
down alI vou sulking Swedes and 
"we who understand art". Here 
comes a talented sculptor with his 
charming Danish temperament 
and depth of thought. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. The Wafl in Memory, 1990 
Bronze, aço, concreto/bronze, steel, concrete, 
20x30x34 cm 
2. The Wafl in Memory, 1990 
Bronze, aço, concreto/bronze, steel, concrete, 
45x80x20 cm 
3. The Wafl in Memory, 1990 
Bronze, 30x34x18 cm 
4. Untitfed, 1990 
Bronze, concreto/bronze, concrete, 145x150 cm 
5. Untitled, 1989 
Bronze,10x47,5x33 cm 
6. Untitled, 1991 
Bronze, aço, bronze, sttel, 16x55x16 cm 
7. Untitled, 1991 
Bronze, 25x29x13 cm 
8. Untitled, 1991 
Bronze, 25x15xl1 cm 
9. Untitled, 1990 
Bronze, 27x55x36,5 cm 

LASAR SEGALL 
Nasceu em Vil na, Lituânia, no dia 21 
de julho de 1891. Cursou a Academia 
Imperial de Belas-Artes em Berlim, 
mudando-se em seguida para 
Dresden. Participou ativamente do 
movimento Expressionista alemâo, 
destacando·se na fundação da 
Secessão de Dresden - Grupo 1919. 
Em 1913 veio ao Brasil. Realizou 
duas exposições, em São Paulo e 
Campinas, consideradas as 
primeiras manifestações de arte 
moderna no país. Retornou em 1923, 
fixando-se em São Paulo, onde se 
casou com Jenny Klabin Segall e 
naturalizou·se brasileiro. Integrou·se 
ao movimento Modernista, tendo 
papel fundamental no seu processo 
de construção e afirmação. Morreu 
em 2 de agosto de 1957. 
Lasar Segall realizou numerosas 
exposições na Alemanha, Brasil, 
França, Itâlia e Estados Unidos. 
Deixou uma vasta obra de pintura, 
desenho, gravura e escultura, sendo 
considerado um dos mais completos 
e importantes artistas plâstícos da 
primeira metade do século no Brasil. 
Lasar Sega" was bom on July 21, 
1891, in Vilna, Lithuania. He 
attended the Imperial Aeademy of 
Fine Arts, in Berlin, before moving to 
Dresden, in 1910. Sega" partieipated 
aetively in the German Expressionist 
movement and helped found the 
Dresden Seeession Group 1919. 
In 1913 Lasar Sega" trave/ed to 
Brazil where he showed individua"y 
in São Paulo and Campinas. These 
shows are eonsidered to be the first 
exhibitions of modem art held in the 
eountry. In 1923 he moved to São 
Paulo, where he married Jenny 
Klabin and took up the Brazilian 
citizenship. Sega" joined the 
Modemist movement, in the 
foundation and assertion of whieh he 
played a fundamental role. He died in 

São Paulo, on August 2, 1957. 
Lasar Sega" showed many times in 
Brazil, Germany, Franee, Italy and the 
United States. His legaey ineludes a 
vast labor of painting, drawing, 
engraving, design and seulpture, that 
plaees him as the most 
aeeomplished and important anist in 
Brazil in the first half of the 20th 
eentury. 

A exposição Lasar Segall 
Cenógrafo 
A exposição "Lasar Segall 

Cenógrafo" recupera uma faceta 
pouco conhecida da produção 
artística de Segal!. Através de 
projetos, fotografias, maquetes e 
alguns cenários originais 
remanescentes, esta mostra traça 
um panorama dos diversos 
trabalhos desenvolvidos pelo 
artista, no Brasil, no campo da 
cenografia. 

Logo ao mudar-se 
definitivamente para sua pátria de 
adoção, em 1923, Segall foi 
convidado a executar os cenários 
para um "Baile Futurista" no 
Automóvel Club de São Paulo, 
realizado no ano seguinte. Ainda 
em 1924, executou a decoração do 
Pavilhão de Arte Moderna de 
Dona Olívia Guedes Penteado, 
situado no jardim da residência da 
rua Conselheiro Nébias. A 
inauguração do Pavilhão, em 
junho de 1925, mereceu um 
entusiasmado artigo de Assis 
Chateaubriand, em que reproduz 
declaração de Segall: "A missão 
da pintura decorativa consiste em 
encher o espaço vazio de uma 
peça criada pela arquitetura, isto 
é, fundi-la organicamente com 
este espaço para com ele formar 
uma unidade." (O Jornal, Rio de 
Janeiro, 7 jun. 25). 

No início da década 30, à 
frente do grupo de intelectuais e 
artistas congregados na SPAM
Sociedade Pró-Arte Moderna-, foi 
o autor dos projetos cênicos dos 
dois bailes de carnaval 
promovidos por aquela 
organização. 

O baile de 1933 foi realizado 
nos Salões do Trocadero, 
localizado atrás do Teatro 
Municipal, e denominou-se 
Carnaval na Cidade de SPAM. Um 
relatório da diretoria da SP AM de 
1934 o descreveu: "sob projeto e 
direção geral de Lasar Segall, foi o 
ambiente transformado numa 
autêntica cidade, com seus 

prédios, de janelas e portas 
abertas para a praça pública, 
através das quais surpreendiam
se aspectos da vida doméstica dos 
moradores. Na decoração, longo e 
paciente trabalho tomaram parte, 
além do autor do projeto, os srs. e 
sras.: Vittorio Gobbis, Paulo Rossi 
Osir, Arnaldo Barbosa, John Graz, 
Anita Malfatti, Ester Bessel, 
Regina G. Graz, Mussia Pinto 
Alves, Washt Rodrigues, Hugo 
Adami, Jenny K. Segall, Anita 
Burman, Waldemar Gerschow e 
Paulo Mendes de Almeida, os 
quais conseguiram surpreendente 
efeito artístico, sem dúvida um 
dos motivos preponderantes do 
extraordinário êxito. Não foi, pois, 
apenas um baile carnavalesco, 
sendo principalmente uma fina 
nota de arte. Um majestoso 
cortejo, organizado com 
elementos da nossa melhor 
sociedade, acompanhava o 
príncipe Carnaval à sua chegada à 
praça pública da cidade. Os trajes 
desse cortejo foram feitos sob 
figurinos de Lasar Segall, Ester 
Bessel, Jenny K. Segall e John 
Graz. Um corpo coral fez-se ouvir, 
entoando o Hino da SP AM, de 
autoria de Camargo Guarnieri, e 
sob sua direção, assim como um 
conjunto de bailarinas, dirigidas 
por Chinita Ullman, executou 
números de inteiro agrado da 
numerosíssima assistência. " 

O baile de 1934 foi realizado 
em um rinque de patinação 
situado na rua Martinho Prado, e 
denominou-se Expedição às 
Matas Virgens de Spamolândia: 
"toda a vasta pista de patinação 
da rua Martinho Prado foi 
transformada numa bárbara selva, 
onde animais da fauna pré
histórica pululavam ao lado de 
outros cujo aparecimento a 
cronologia ainda não relatou. Foi 
sem dúvida uma obra gigantesca 
no gênero, em que predominou o 
senso artístico, e que provocou 
grande curiosidade não só na 
imprensa e nas classes mais 
elevadas, como também no 
público em geral- o que não foi 
difícil constatar, dada a 
insistência das visitas com que 
nos honraram -; sendo todos 
concordes no afirmar tratar -se de 
uma realização excepcional, em 
que a nota de um justo equilíbrio 



artístico predominava. Seu 
projeto, bem como sua direção 
geral, foi de autoria do pintor 
Lasar Segall, cujos esforços 
constituíram-se, sem favor, o eixo 
central do extraordinário sucesso 
alcançado e que a imprensa 
registrou(transcrito do relatório 
acima indicado). 

Já no final da década, em 
1938, Segall realizou, para a 
Companhia de Balé de Chinita 
Ullman, os cenários para o balé 
Sonhos de uma Noite de Verão, 
com música de Mendelssohn, 
encenado no Teatro Municipal de 
São Paulo. Em 1945 projetou os 
cenários para a peça Dos Groisse 
Guevins de Scholem Aleichem, 
encenada pelo Grupo de Teatro da 
Biblioteca Scholem Aleichem no 
Teatro Ginástico do Rio de 
Janeiro, em 1946, sob direção de 
Zygmut Turkow. Finalmente, em 
1954, Lasar Segall executou os 
projetos para cenários e figurinos 
do balé O Mandarim Maravilhoso, 
com música de Béla Bartók. 
Encenado pela Companhia do 
Ballet IV Centenário de São Paulo 
com coreografia de Aurelio 
Milloss, e Lia Dell'Ara e Eduardo 
Sucena nos papéis principais, este 
foi o último trabalho de cenografia 
de Segall. Uma obra que, em seu 
conjunto, se destaca por sua 
extrema criatividade, reforçando 
ainda mais o papel fundamental 
desempenhado por Lasar Segall 
no panorama das artes plásticas 
brasileiras. 

Marcelo Mattos Araújo 

Lasar Sega 11, Set Designer 
The show entitled "Lasar 

Segall, Set Designer" reveals a 
little known facet of Segall 's art 
production. Through project 
layouts, photos, mock-ups and a 
few original sets that still remain, 
the exhibition draws a picture of 
the extensive labor of set design 
created by the artist in Brazi1. 

As soon as he was settled in 
his new country, in 1923, Segall 
was invited to design the sets for 
"Baile Futurista" (Futuristic Ball), 
to be featured the following year 
at the Automóvel Club de São 
Paulo. In 1924 he designed wall 
decorations for the Pavilion of 
Modern Art erected in the gardens 
of Olívia Guedes Penteado's 

home, on Conselheiro Nébias 
Street. The inauguration of the 
Pavilion, in June 1925, deserved 
an enthusiastic article written by 
Assis Chateaubriand, in which he 
transcribed Segall's quotation: 
"The mission of decorative 
painting consists in filling the 
empty space in an element 
created by architecture, in other 
words, blend it organically with 
space so that they may form a 
unity". (O Jornal, Rio de Janeiro, 
June 7, 1925). 

In the early 1930s, when he 
headed the group of artists and 
intellectuals that gathered at the 
SPAM - the Society Pro Modern 
Art, Segall designed the sets for 
the two Carnival balls sponsored 
by that organization. 

The 1933 Carnival ball 
entitled Carnival in the City of 
SPAM was held at the Trocadero 
Salons, located behind the 
Municipal TheateI. A report 
published in 1934 by the Society's 
board of directors contained the 
following description: "Lasar 
Segall's design and general 
direction, transformed the hall 
into an authentic city, with 
buildings the windows and doors 
of which opened to the main 
square, offering a glimpse of the 
domestic scenes of their 
residents. The long, painstaking 
work of interior design was 
carried out by the author assisted 
my Messrs. and Mesdames 
Vittorio Gobbis, Paulo Rossi Osir, 
Arnaldo Barbosa, John Graz, 
Anita Malfatti, Ester Bessel, 
Regina G. Graz, Mussia Pinto 
Alves, Washt Rodrigues, Rugo 
Adami, Jenny K. Segall, Anita 
Burman, Waldemar Gerschow and 
Paulo Mendes de Almeida, who 
obtained an astonishing artistic 
effect, undoubtedly one of the 
prevailing reasons for such an 
extraordinary success. Therefore, 
the event wa-?, not merely another 
Carnival ball, but principally a fine 
note of art. A majestic procession 
gathering members of our best 
society accompanied Prince 
Carnival at his arrival to the main 
square. The costumes worn at the 
procession were designed by 
Lasar Segall, Ester Bessel, Jenny 
K. Segall and John Graz. A choraI 
group sang the SPAM hymn, 

written by Camargo Guarnieri, 
who also conducted the choir and 
a group of dancers, directed by 
Chinita Ullman, in the execution 
of musical pieces that fully 
pleased the large audiel)ce. " 

The 1934 ball entit1ed 
Expedition to the Wild Jungles of 
Spamland was held at a roller
skate rink located on Martinho 
Prado Street. "The vast skating 
rink of Martinho Prado Street was 
entirely transformed into a wild 
jungle where pre-historic animaIs 
teemed next to others the 
knowledge of which has not been 
reported to date. It was 
undoubtedlya gigantic work of 
the genre in which the artistic 
sense prevailed. Furthermore, it 
stirred a great curiosity not only 
on the part of the press media and 
the upper class, but also the 
general public - as was easily 
demonstrated by the number of 
people that honored us with their 
visito They unanimously found it 
to be an outstanding production in 
which the touch of a forthright 
artistic balance was predominant. 
The design, as well as the general 
direction, was entrusted to 
painter Lasar Segall, whose 
efforts constituted the central 
shaft of the extraordinary success 
reported by the press. " 
(transcribed from the above
mentioned report. 

By the end of the decade, in 
1938, Segall designed for Chinita 
Ullman 's dance company the sets 
for A Midnight Summer Dream, 
Mendelssohn 's ballet presented at 
the Municipal Theater in São 
Paulo. In 1945 he designed the 
sets for Scholem Aleichem 's play 
Dos Groisse Guevins presented by 
the Drama Group of the Scholem 
Aleichem Library at the Ginástico 
Theater in Rio de Janeiro, in 1946, 
with direction by Zygmut Turkow. 

Finally, in 1954 Lasar Segall 
designed the sets and the 
costumes for Béla Bartók's ballet 
Miraculous Mandarin presented 
by the Ballet IV Centenário de São 
Paulo, with Aurelio Miloss as 
choreographer and featuring Lia 
Dell'Ara and Eduardo Sucena in 
the leading roles. This was Lasar 
Segall's last commission as a set 
designeI. Ris labor in this field 
demonstrates his outstanding 



creativity and reenforces even 
further the artist's fundamental 
role in the Brazilian art scene. 

Exposição Organizada 
por/ Exhibition organized by: 
Museu Lasar Segall - Instituto 
Brasileiro do Patrimônio Cultural -
IBPC - Secretaria de Cultura da 
Presidência da República 
1. Projeto de Cor para Decoração do 
"Baile Futurista do Automóvel Clube", 
1924 
Aquarela, grafite e tinta preta a 
penajwater colour, pencil and China 
ink, 23,5x65 cm 
2. Projeto de Cor para Decoração do 
"Baile Futurista do Automóvel Clube ", 
1924 
Aquarela, grafite e tinta preta a 
penajwater colou r, pencil and China 
ink, 25x68 cm 
3. Projeto de Cor para Decoração do 
"Baile Futurista do Automóvel Clube". 
1924 
Aquarela, grafite e tinta preta a 
penajwater colour, pencil and China 
ink, 20,5x36,5 cm (33x48cm) 
4. Projeto de Cor para Decoração do 
"Baile Futurista do Automóvel Clube ", 
1924 
Aquarela, grafite e tinta preta a 
penajwater colour, pencil and China 
ink, 20,5x23cm (33x24 cm) 
5. Projeto de Cor para Decoração do 
"Baile Futurista do Automóvel Clube ", 
1924 
Aquarela e grafitejwater colou r and 
China ink, 21x23 cm (33x23 cm) 
6. Projeto de Cor para Detalhe da 
Decoração do "Baile Futurista do 
Automóvel Clube", 1924 
Aquarela e grafitejwater colou r and 
pencil, 21x23 cm (33x23 cm) 
7. Projeto de Cor para Detalhe da 
Decoração do "Baile Futurista do 
Automóvel Clube", 1924 
Aquarela e grafitejwater colou r and 
pencil, llxl0,5 cm 
8. Projeto de Cor para Detalhe da 
Decoração do "Baile Futurista do 
Automóvel Clube", 1924 
Aquarela e grafitejwater colou r and 
China ink, 9,5x9,5 em 
9. Projeto de Cor para Detalhe da 
Decoração do "Baile Futurista do 
Automóvel Clube", 1924 
Aquarela e grafitejwater colou r and 
pencil, 10,5x5,5 em 
10. Projeto de Cor para Detalhe da 
Decoração do "Baile Futurista do 
Automóvel Clube", 1924 
Aquarela e grafitejpencil, 9,5x7,8 cm 
11. Projeto de Cor para Detalhe da 
Decoração do "Baile Futurista do 
Automóvel Clube", 1924 
Aquarela e grafitejwater colour and 
pencil, 12,5x5,5 em 
12. Projeto de Cor para Detalhe da 
Decoração do "Baile Futurista do 
Automóvel Clube", 1924 
Aquarela e grafitejwater colour and 
pencil, 10,5x7,7 em 
13. Projeto de Cor para Detalhe da 
Decoração do "Baile Futurista do 
Automóvel Clube ", 1924 
Aquarelajwater colou r, 9,5x9 cm 
14. Projeto de Cor para Detalhe da 
Decoração do "Baile Futurista do 
Automóvel Clube ", 1924 
Aquarela e grafitejwater colour and 
pencil, 10,5x9 cm 
15. Estudo de Cor para Decoração do 
Teto do "Pavilhão de Arte Moderna de 
Dona Olívia Guedes Penteado", 1925 
Guache, grafite e tinta 

metalizadajgouache, penei I and 
enamel, 12,7x36,5 cm (31x56 em) 
16. Dois Estudos de Cor para 
Decoração do Teto do "Pavilhão de Arte 
Moderna de Dona OIMa Guedes 
Penteado", 1925 
Guache, tinta metalizada e 
grafitejgouache, enamel and pencil, 
9,3x26 cm, 10,5x25,5 em (30x46 cm) 
17. Estudo de Cor para Decoração do 
Teto do "Pavilhão de Arte Moderna de 
Dona OIMa Guedes Penteado ", 1925 
Guache, aquarela e tinta 
metalizadajgouache, water colour and 
enamel, 20x54 cm 
18. Estudo de Cor para Decoração do 
Teto do "Pavilhão de Arte Moderna de 
Dona Olivia Guedes Penteado ", 1925 
Guache. aquarela, tinta metalizada e 
lápis de corjgouache, water colou r, 
pencil, enamel and colour pencil, 
18,5x51,5 cm (39x58,5 em) 
19. Projeto de Cor para Decoração do 
Teto do "Pavilhão de Arte Moderna de 
Dona OIMa Guedes Penteado ", 1925 
Guache. aquarela e grafitejgouache. 
water colour and peneil. 38,5xl03 cm 
(70x131 em) 
20. Estudo de Motivo Decorativo para o 
"Pavilhão de Arte Moderna de Dona 
OIMa Guedes Penteado ", 1925 
Aquarela, guache e papeljwater colour, 
gouache and paper, 14x13,5 em 
21. Estudo de Motivo Decorativo para o 
"Pavilhão de Arte Moderna de Dona 
OIMa Guedes Penteado", 1925 
Aquarela e guachejwater colou r and 
gouache, 13x13,3 cm 
22. Estudo de Motivo Decorativo para o 
"Pavilhão de Arte Moderna de Dona 
OIMa Guedes Penteado ", 1925 
Aquarela, papel e tinta pretajwater 
colour. paper and black ink, 
13,3x19,4 cm 
23. Projeto para Decoração da Entrada 
do "Pavilhão de Arte Moderna de Dona 
OIMa Guedes Penteado ", 1925 
Aquarela e grafitejwater colour and 
pencil, 21x43,5 em (36x48 em) 
24. Estudos de Cor para Decoração da 
Parede do "Pavilhão de Arte Moderna 
de Dona OIMa Guedes Penteado ", 
1925 
Guache, aquarela e grafitejgouache, 
water colour and pencil, 23x27,5 cm, 
15x18 cm (39x62,5 cm) 
25. Projeto de Cor para Decoração do 
Baile de Carnaval da SPAM, 1933 
Aquarela e grafite sobre papel 
vegetaljwater colour and penei I on 
paper, 28x51 em 
26. Projeto de Cor para Decoração do 
Baile de Carnaval da SPAM, 1933 
Aquarela e grafite sobre papel 
vegetaljwater colour and pencil on 
paper, 25x40 em (36x53 em) 
27. Projeto de Cor para Decoração do 
Baile de Carnaval da SPAM, 1933 
Aquarela e grafite sobre papel 
vegetaljwater colou r and pencil on 
paper, 34,5x89 cm 
28. Projeto de Cor para Decoração do 
Baile de Carnaval da SPAM, 1933 
Aquarela e grafite sobre papel 
vegetaljwater colour and pencil on 
paper, 31x87,5 em 
29. Projeto de Cor para Decoração do 
Baile de Carnaval da SPAM, 1933 
Aquarela e grafite sobre papel 
vegetaljwater colour and penei I on 
paper, 27x99 em 
30. Projeto de Cor para Decoração do 
Baile de Carnaval da SPAM, 1933 
Aquarela e grafite sobre papel 
vegetaljwater colour and pencil on 
paper, 27,5x99,5 em 
31. "O Porta-bandeira" - Projeto de Cor 

para Figurino do Baile de Carnaval da 
SPAM,1933 
Aquarela e grafite sobre papel 
vegetaljwater colour and pencil on 
pape r, 27,5x99,5 em 
32. "O prefeito" - Projeto de Cor para 
Figurino do Baile de Carnaval da SPAM, 
1933Aquarelajwater colour, 
28,7x21,6 em 
33. "Autoridade" - Projeto de Cor para 
Figurino do Baile de Carnaval da SPAM, 
1933 
Aquarelajwater colour, 28x21,5 cm 
34. "Autoridade" - Projeto de Cor para 
Figurino do Baile de Carnaval da SPAM, 
1933 
Aquarelajwater colour, 28x21,5 cm 
34. "Janela de Máscaras" - Detalhe da 
Decoração Original do Baile de Carnaval 
da SPAM, 1933 
Guachejgouache, 150x120 em 
35. "Janela de Máscaras" - Detalhe da 
Decoração Original do Baile de Carnaval 
da SPAM, 1933 
Guachejgouache, 150x120 cm 
36. Estudo para Painel "O Circo ", da 
Decoração Original do Baile de Carnaval 
da SPAM, 1933 
Guachejgouache, 135,5x120 cm 
37. "O Circo ", Decoração Original do 
Baile de Carnaval da SPAM, 1933 
Guachejgouache, 690x715 cm 
38. "Jardim Zoológico" Decoração 
Original do Baile de Carnaval da SPAM, 
1933 
Guachejgouache, 470xl000 cm 
39. Projeto de Cor para Decoração do 
Baile de Carnaval da SPAM, 1934 
Aquarela e guachejwater colour and 
gouache, 31,4x66,2 cm 
40. Projeto de Cor para Decoração do 
Baile de Carnaval da SPAM, 1934 
Guache e aquarelajgouache and water 
colour. 24,5x65 cm 
41. "Figura com Ancinho" - Projeto para 
Alegoria do Baile de Carnaval da SPAM, 
1934 
Aquarela e tinta preta a penajwater 
colour and China ink, 33x22,5 cm 
42. "Figura com Bastão" - Projeto para 
Alegoria do Baile de Carnaval da SPAM, 
1934 
Aquarela e tinta preta a penajwater 
colour and China ink, 33.5x22,5 
43. "Figura com Cachimbo" - Projeto 
para Alegoria do Baile de Carnaval da 
SPAM,1934 
Aquarelajwater colour, 29.5x22,5 em 
44. "Máscara" - Projeto para Alegoria 
do Baile de Carnaval da SPAM, 1934 
Guachejgouache, 47x35,5 em 
45. "Coqueiro com Macacos" - Projeto 
para Alegoria do Baile de Carnaval da 
SPAM,1934 
Guache e aquarelajgouache and water 
colour, 50x32,5 cm 
46. "Pássaro 111" - Projeto para Alegoria 
do Baile de Carnaval da SPAM, 1934 
Aquarela e tinta sépia a penajwater 
colou r and sepia, 29,5x22,5 em 
47. "Macacos I" - Projeto para Alegoria 
do Baile de Carnaval da SPAM, 1934 
Aquarela e tinta preta a penajwater 
colour and China ink, 29,5x22,5 cm 
48. "Macacos li" - Projeto para Alegoria 
do Baile de Carnaval da SPAM, 1934 
Guache e tinta preta a penajgouache 
and China ink, 29,5x22,5 cm 
49. "Coruja" - Projeto para Alegoria do 
Baile de Carnaval da SPAM, 1934 
Guache, aquarela e grafitejgouache, 
water colour and China ink, 29,5x22,5 
cm 
50. "Escaravelho" - Projeto para 
Alegoria do Baile de Carnaval da SPAM, 
1934 
Aquarela e tinta sépia a penajwater 
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colour and sepia, 29,5x22,5 cm 
51. "Morcego" - Projeto para Alegoria 
do Baile de Carnaval da SPAM, 1934 
Aquarela e tinta preta a penajwater 
colour and painting in black ink, 
22,5x29,5 cm 
52. "Borboleta" - Projeto para Alegoria 
do Baile de Carnaval da SPAM, 1934 
Aquarela e tinta preta a penajwater 
colour and painting in black ink, 
29,5x22,5 cm 
53. "Animal com Duas Cabeças"
Projeto para Alegoria do Baile de 
Carnaval da SPAM, 1934 
Aquarela e tinta sépia a penajwater 
colour and sepia, 22,5x29,5 em 
54. "Avestruz" - Projeto para Alegoria 
do Baile de Carnaval da SPAM, 1934 
Aquarela e tinta preta a penajwater 
eolour and painting in blaek ink, 
29,5x22,5 em 
55. "Rinoceronte" - Projeto para 
Alegoria do Baile de Carnaval da SPAM, 
1934 
Aquarela e tinta sépia a penajwater 
colou r and sepia, 22,5x29,5 em 
56. Projeto de Cor para Cenário do Balé 
"Sonho de uma Noite de Verão", 1938 
Guache e detalhes a tinta 
prateadajgouaehe and details in 
enamel, 38,5x51,5 em (47x57,5 em) 
57. Projeto de Cor para Cenário do 
Balé "Sonho de uma Noite de Verão", 
1938 
Guache e detalhes e detalhes a tinta 
prateadajgouaehe and details in 
enamel, 36,5x46,7 em (46x64,7 em) 
58. Projeto de Cor para Cenário do Balé 
"Sonho de uma Noite de Verão", 1938 
Aquarela e guaehejwater eolour and 
gou2ehe, 50x69,5 em 
59. Projeto de Cor para Detalhe do 
Cenário do Balé "Sonho de uma Noite 
de Verão", 1938 
Guaehejgouaehe, 15,4x58,6 em 
(52x70,5 em) 
60. Projeto de Cor para Detalhe do 
Cenário do Balé "Sonho de uma Noite 
de Verão", 1938 
Guachejgouaehe" 15,4x58,6 cm 
(52x70,5 em) 
61. Projeto de Cor para Detalhe do 
Cenário do Balé "Sonho de uma Noite 
de Verão ", 1938 
Guaehejgouache, 44,8x45 em 
(56,5x59,5 em) 
62. Projeto de Cor para Detalhe do 
Cenário do Balé "Sonho de uma Noite 
de Verão ", 1938 
Guache e grafitejgouaehe and China 
ink, 52x25 em 
63. Projeto de Cor para Detalhe do 
Cenário do Balé "Sonho de uma Noite 
de Verão ", 1938 
Guache e grafitejgouaehe and pencil, 
70,6x26 em 
64. Projeto de Cor para Cenário do 
Primeiro Ato da Peça "A Sorte Grande", 
1946 
Guache e tinta preta a pena sobre papel 
colado em eartãojgouaehe and painting 
in blaek ink on papel glued on 
eardboard, 14,7x18 em 
65. Projeto de Cor para Cenário do 
Segundo Ato da Peça "A Sorte Grande", 
1946 
Tinta preta a pena, aguada e 
grafitejwater colour and China ink, 
24x36 em 
66. Projeto de Cor para Cenário do 
Segundo Ato da Peça "A Sorte Grande", 
1946 
Guache e tinta preta a pena sobre papel 
colado em eartãojgouaehe and painting 
in black ink on paper glued on 
eardboard, 18, 7x36,3 em 
67. Projeto de Cor para Cenário do 

Terceiro Ato da Peça "A Sorte Grande ", 
1946 
Guaehejgouaehe, 19,7x24 cm 
68. Projeto de Cor para Figurino da 
Peça "A Sorte Grande", 1946 
Aquarela, guache e grafitejwater eolour, 
gouache and peneil, 21x11,2 em 
69. Projeto de Cor para Figurino da 
Peça "A Sorte Grande ", 1946 
Aquarela, guache e grafitejwater eolour, 
gouaehe and peneil, 21x10 em 
70. Estudo para Cenário do Balé "O 
Mandarim Maravilhoso", 1954 
Tinta preta a pincel e aguadajpainting 
in blaek ink and water eolour, 
24,5x30,8 em (30x37 em) 
71. Projeto de Cor para Cenário do Balé 
"O Mandarim Maravilhoso", 1954 
Guache e grafitejgouaehe and peneil, 
30x38,5 em (35x48 em) 
72. Projeto de Cor para Detalhe do 
Cenário do Balé "O Mandarim 
Maravilhoso ", 1954 
Guachejgouaehe, 31,2x38,6 em 
73. Projeto para Cenário do Balé "O 
Mandarim Maravilhoso", 1954 
Grafite e aguada sépiaj penei I and 
sepia water colour, 31,8x40 em 
(35x43 em) 
74. Estudo de Personagens do Balé "O 
Mandarim Maravilhoso", 1954 
Tinta preta a pena e aguadajpainting in 
blaek ink and watereolour, 
39,5x29,5 em 
75. "O Mandarim", - Projeto de Cor 
para Figurino do Balé "O Mandarim 
Maravilhoso", 1954 
Guache e detalhes em tinta 
prateadajgouaehe and details in 
enamel, 40x29,5 em 
76. "O Mandarim", - Projeto de Cor 
para· Figurino do Balé "O Mandarim 
Maravilhoso ", 1954 
Guache, aguada e detalhes em tinta 
prateadajgouaehe, water colou r and 
details in enamel, 36,2x23,3 em 
77. "Velho Cavalheiro", - Projeto de Cor 
para Figurino do Balé "O Mandarim 
Maravilhoso", 1954 
Guache e grafitejgouaehe and peneil, 
36,2x23 em 
78. "A Jovem", - Projeto de Cor para 
Figurino do Balé "O Mandarim 
Maravilhoso", 1954 
Guache, aguada, grafite e detalhes em 
erayon, sanguínea e tinta 
prateadajgouaehe, water eolour, peneil 
and details in erayon and enamel, 
38x24 em 
40x29,5 cm 
79. Estudo para "A Jovem" e o "Velho 
Cavalheiro" do Balé "O Mandarim 
Maravilhoso ", 1954 
Tinta preta a pena e pineeljpainting in 
blaek ink, 30,7x22,7 em 
80. Estudo para "A Jovem" e "O 
Estudante" do Balé "O Mandarim 
Maravilhoso", 1954 
Tinta preta a pincel e aguadajpainting 
in blaek ink and water eolour, 
30,5x22,8 cm 
81. Estudo para "A Jovem" e "O 
Malfeitor" do Balé "O Mandarim 
Maravilhoso", 1954 
Guache e grafitejgouaehe and peneil, 
30,6x22,7 em 
82. "O Malfeitor", - Projeto de Cor para 
Figurino do Balé "O Mandarim 
Maravilhoso", 1954 
Aquarela e guachejwater eolour and 
gouaehe, 31x23 em 
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Cage for Walter de Maria, 1990 
Aço inoxidável e salame com instalação de 
somjstainless steel and salami with sound 
installation, - 2,50xO,35xO,35 m 

LEX ELSEVIER 
Nasceu na HOlanda, em 1960. 
Graduou-se pela Academia de Belas
Artes, Arnheim. 
Born in the Netherlands in 1.960. 
Graduated from the Academy of Fine 
Arts, Arnheim. 
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• 1986 Jonge Monumentalen, 
Arnhem; V Bienal de Vila Nova de 
Cerveira 
• 1987 Eindexamententoonstelling 
A.B.K., Arnhem 
• 1988 Galerie Galerie, Rotterdam; 
Galerie Halfmanashof, 
Gelsenkirchen; BBk'69, Amsterdam 
• 1989 Arturodam, Den Haag 
.1991 Oogbaden, De Nieuwe Meer, 
Amsterdam 

Quando trabalhava em 
projetos esculturais de grande 
porte visando o contexto urbano, 
Elsevier desenvolveu um 
interesse pela aparência do texto 
enquanto elemento espacial, 
possuidor, também, de uma 
dimensão sonora. Fascinado pela 
capacidade das formas simples e 
estruturais das 26 letras do 
alfabeto em evocar uma 
associação dupla, a nível tanto 
visual quanto sonoro, o artista 
explorou o tema através de uma 
série de esculturas" de letras" . 

Nas esculturas "tautológicas" 
de palavras, apresentadas na 21 ª 
Bienal de São Paulo, Elsevier 
avança mais um passo nessa 
direção, reunindo, em um único 
Objeto, uma palavra e um exemplo 
de algo ao qual a mesma possa 
designar. Tal justaposição, por 
estranho que pareça, nos obriga a 
dissociar a palavra de seu 
significado, percebendo a ambos 
enquanto entidades separadas, 
atreladas uma à outra de modo 
mais ou menos arbitrário. 

Em Ba1ustrade (1990), temos 
esse aspecto nitidamente 
demonstrado, através de dez 
letras em metal que nos informam 
o que elas são. 

Box without B, O & X (1990) 
consiste em três caixas de formas 
semelhantes e tamanhos 
diferentes, uma das quais está 
aberta, exibindo três espaços 
livres para letras que, 

aparentemente, estão faltando. As 
duas caixas fechadas estão 
suspensas acima desta, dando a 
impressão de poderem conter 
valiosos instrumentos, 
necessários a uma atividade 
profissional. Nesse contexto, a 
linguagem é apresentada 
enquanto uma importante 
ferramenta. 

Logo (1990) é um trabalho 
altamente pessoal, no qual 
Elsevier presta uma homenagem 
ao artista alemão Wolff, também 
conhecido como Imi Knoebel. 
Empregando materiais baratos e 
desmembrando a palavra Imi, 
Elsevier expressa sua admiração, 
mas igualmente sua 
individualidade, uma vez que o 
trabalho pode ser lido como I'm I. 

Seu trabalho mais recente, 
Show-Window(1991), consiste em 
uma vitrine na qual cinco 
expositores de jóias exibem 
algumas letras, apresentadas 
como jóias, e que formam a 
palavra badge (distintivo). Neste 
trabalho, o artista faz uso do 
desejo que nutrimos por nos 
distinguir freqüentemente através 
do consumismo. Nós não apenas 
consumimos o que consumimos 
por sermos quem somos; do 
mesmo modo, também somos o 
que somos em razão daquilo que 
consumimos. 

À parte seu caráter 
tautológico, os trabalhos 
compartilham um mesmo aspecto 
visual, de elementos homogêneos 
e acabados, assemelhando-se aos 
produtos de fabricação em série 
que fazem parte de nosso 
cotidiano, em vez de a artefatos 
artísticos únicos. 

Para a Bienal de São Paulo, 
Elsevier criará uma instalação 
específica, trabalhando com grafia 
fonética. Em um mundo que 
progressivamente se torna 
acessível através de avançados 
recursos tecnológicos de 
comunicação, o estado nacional se 
torna cada vez mais obsoleto. 
Enquanto as culturas se mesclam, 
fertilizando-se umas às outras nos 
mais diversos níveis, a linguagem 
parece ser um dos últimos 
baluartes da identidade nacional, 
impedindo uma comunicação 
verdadeiramente global. A grafia 
fonética, através da transcrição da 

linguagem escrita para o som, 
identificável em todas as culturas, 
proporciona um sistema unificado 
de comunicação; ainda que os 
sons não tenham significado 
idêntico em todas as partes, eles 
soam de maneira idêntica. A volta 
ao som significa também uma 
volta às raízes da comunicação. 

A Bienal de São Paulo, 
enquanto ponto de encontro de 
pessoas oriundas de todas as 
partes do mundo, forma o 
contexto e a inspiração deste 
trabalho. 

Bregtje M. van der Haak 

When working on 1arge-sca1e 
scu1ptura1 projects in an urban 
setting, E1sevier deve10ped an 
interest in the concrete 
appearance of text as a spatia1 
e1ement, wich a1so suggests 
sound. Fascinated with the 
capacity of the simp1e scu1ptura1 
shapes of the 261etters of the 
a1phabet to evoke a doub1e 
association, both on a visual and 
an audib1e 1eve1, he exp10red this 
theme in a series of "letter" 
scu1ptures. 

In the "tauto1ogicaJ" word 
scu1ptures exhibited at the 21" 
São Paulo Biennia1 E1sevier takes 
his experiment one step further, 
uniting in one object a word and 
an examp1e of what may be 
described by it. This juxtaposition 
strange1y enough forces us to 
dissociate word and meaning and 
to see them as separa te entities, 
more or 1ess arbitrari1y cJung 
together. 

In Balustrade (1990) this is 
most c1ear1y demonstrated by ten 
1etters of metal telling what they 
are. 

Box without B, O & X (1990) 
consists of three cases of similar 
shape and different sizes, one of 
which is open and shows three 
free spaces for 1etters that are 
apparent1y missing. The two 
c10sed cases are suspended over it 
and look as if they may ho1d 
va1uab1e instruments needed for 
professiona1 activity. In this 
context 1anguage is presented as 
a precious too!. 

Logo (1990) is a high1y 
persona1 work in which the artist 
pays hommage to the German 
artist Wo1ff, a1so known as Imi 



Knoebel. Using cheap materia1s 
and spe11ing the word Imi, 
E1sevier expresses his admiration 
but his individua1ity as we11, since 
the work can a1so be read I 'm L 

His most recent work, Show
Window (1991), is a window in 
which five jewe1ry disp1ays exhibit 
1etters presented as jewe1ry, 
forming the word "badge". In this 
piece the artist p1ays on our desire 
to distinguish ourse1ves, often 
through consumerism. We not on1y 
buy what we buy because we are 
who we are; we a1so are who we 
are beca use of what we buy. 

Apart from their tauto10gica1 
character, the works share a slick, 
finished 100k, resemb1ing mass
produced items that are a part of 
dai1y 1ife, rather than unique, 
artistic artefacts. 

At the São Paulo Biennia1 
E1sevier wi11 create a site specific 
insta11ation working with phonetic 
script. In a wor1d that is ma de more 
and more accessib1e through 
techno10gica11y advanced means of 
communication the national state is 
becoming increasing1y outdate. 
While cu1tures merge and cross 
fertilize on many 1eve1s, 1anguage 
seems to be one of the 1ast 
strongho1ds of national identity, 
impeding true1y global 
communication. Phonetic script, by 
transcribing written 1anguage to 
sound which is recognizab1e in a11 
cu1tures, provides a unified 
communication system; even 
though sounds do not mean the 
same everywhere, they do sound 
the same. The return to sound a1so 
means a return to the roots of 
communication. 

The São Paulo Biennia1 as a 
meeting p1ace for peop1e from a11 
over the wor1d forms the context 
and inspiration for this piece. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. Balaustrade, 1990 
aço/steel, 70x330x165 em 
2. Box without B.O. & X, 1990 
Laminado de plástieo/thermosetting plastie, 
200xl00x60 em 
3. Logo, 1990 
Madeira/wood, 140x200x5 em 
4. Show-Window, 1991 
Compensado, vidro, plástieo/playwood, glass, 
plastie, 70xl05x35 em 

LlVIO ABRAMO 
Nasceu em Araraquara, Brasil, em 
1903_ 
Born in Araraquara, Brazil, in ~903_ 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1944 Atelier de Clóvis Graciano, 
São Paulo 
.1948 Studio d'Arte Palma, Roma 
• 1950 Retrospectiva, Museu de 
Arte Moderna, São Paulo 
• 1951 Desenhos e Aquarelas, 
Galeria Domus, São Paulo 
• 1954 Retrospectiva, Araraquara 
• 1955 Desenhos e Gravuras, Museu 
de Arte Moderna, São Paulo 
• 1956 Gravuras e Desenhos, 
Galeria Bonino, Buenos 
Aires/Instituto Cultural Brasil
Paraguai, Assunção 
• 1957 Livio Abramo, Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro/Galeria 
Ambiente, São Paulo 
• 1960 Desenhos e Gravuras, Centro 
Cultural Brasil-Israel, São Paulo 
• 1967 Retrospectiva de Desenhos 
e Gravuras, Missão Cultural Brasil
Paraguai, Assunção 
• 1970 Retrospectiva, Galeria Ars 
Móbile, São Paulo 
• 1972 Retrospectiva, Museu de 
Arte Moderna, São Paulo 
.1974 Livio Abramo, Missão 
Cultural Brasileira, Assunção 
• 1976 Retrospectiva de Livio 
Abramo, Bienal Nacional, São 
Paulo/Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro 
• 1977 Livio Abramo, Galeria Sanos, 
Assunção 
• 1979 Desenhos de Livio Abramo, 
Galeria Graphus, São Paulo 
• 1982 Desenhos de Livio Abramo, 
Missão Cultural Brasil-Paraguai, 
Assunção 
• 1983 Centro Cultural São Paulo; 
Biblioteca Municipal Mário de 
Andrade, São Paulo 
• 1984 Livio Abramo: Registros de 
um Percurso, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo 
• 1985 Galeria Saramenha, Rio de 
Janeiro 
• 1990 Museu Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro; Museu da 
Gravura, Curitiba 
• 1991 Livio Abramo-Xilogravuras, 
Espaço Cultural do Banco Francês e 
Brasileiro, Porto Alegre 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1935 11 Salão Paulista de Belas
Artes, São Paulo 
• 1937, 38, 39 Salão de Maio, 
Esplanada Hotel, São Paulo 
• 1939 V Salão cio Sindicato dos 
Artistas Plásticos, São Paulo 
• 1941 I Salão da Feira Nacional de 
Indústrias, São Paulo 
• 1948, 50 Salão Nacional de Belas
Artes (Prêmio Viagem ao Exterior 
em 50) 
• 1949, 54, 55 Salão Bahiano de 
Belas-Artes, Hotel da Bahia, 
Salvador 
• 1950 XXV Biennale di Venezia 
• 1951, 53 Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1952 International Art Exhibition, 
Mainichi Newspapers, Tokyo 
• 1954 Gravadores Brasileiros, 
Museu Rath, Genebra; XXVII 
Biennale di Venezia 
• 1955 Incisioni e Desegni 
Brasiliani, Vila Ciani, Lugano 
• 1956 50 Anos de Paisagem 
Brasileira, Museu de Arte Moderna, 
São Paulo 
• 1958 XXIX Biennale di Venezia 
• 1961 Atelier Abramo-Bonomi 

• 1963 7" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1967 Gravura-Exposição Didática, 
Museu Estadual, Goiânia 
• 1973 12" Bienal Internacional de 
São Paulo 
.1974 Gravura Brasileira, Fundação 
Bienal, São Paulo 
• 1976 Bienal Nacional, São Paulo 
• 1987 Galeria Açu-Açu, Blumenau 
• 1989 Francisco Amighetti y Livio 
Abramo, 11 FLAAC, Conjunto Cultural 
da Caixa Econômica, Brasília 

Outras Atividades/ Other Activities 
• 1933, 34 Colabora com desenhos 
e gravuras para Homem Livre e 
Vanguarda Socialista 
• 1934 Faz decoração para Teatro 
da Experiência, Clube de Arte 
Moderna 
• 1939 Ilustra Negros e Folclore 
Brasileiro, de Hekel Tavares 
• 1942 Ilustra Rosa, Rosa de Amor, 
de Vicente de Carvalho 
• 1944 Participa de álbum com 
trabalhos de Aldo Bonadei, Clóvis 
Graciano, Carlos Scliar, Manoel 
Martins, Oswaldo de Andrade Filho e 
Walter Levy; xilogravuras para 
História Poética do Brasil, de Jamil 
Almansur Haddad 
• 1948 Xilogravuras para Pelo 
Sertão, de Afonso Arinos 

Os Frisos do Parthenon -
São Paulo 
A muitos esses desenhos 

simples e despojados parecerão 
pobres e sem particular interesse: 
é que foram executados como 
quem toma uma anotação 
apressada, de algo que 
presenciou. Cada um deles é o 
produto imediato, sem nenhuma 
prévia preparação, de um 
particular momento emotivo. Daí 
as mais que evidentes diferenças 
existentes entre os vários 
trabalhos, do momento que não 
houve da minha parte nenhuma 
preocupação em desenhar com um 
estilo, no caso, se existe, o meu ... 

As imagens foram saindo da 
pena naturalmente, como algo que 
acontece de repente. Quando o 
resultado não era bom, era logo 
destruído. É que desde há muito 
perdeu-se o hábito de ver e 
desenhar a realidade essencial 
das coisas como elas são, sem 
exotismos inúteis - já que 
considero o desenho como a 
própria "escrita" da arte quando 
executado com emoção, como 
quem escreve num momento de 
tensão e não atenta para a forma 
da letra. 

Daí a maneira desimportante 
desses desenhos: cada um deles é 
o registro urgente, sem intenções 
estilísticas - no caso, inúteis de 
uma realidade presenciada. Quero 



esclarecer, também, que não 
pretendo lançar nenhuma nova 
moda artística. 

Essas são algumas das 
múltiplas imagens de São Paulo: 
existem e são reais e os 
sentimentos que me levaram a 
fixar sobre o papel essas cenas 
simbólicas são tão nobres quanto 
os que exaltam a "beleza" da 
megalópolis paulistana. 

As desigualdades sociais e 
humanas e a maneira agônica em 
que vive e vegeta a maior parte 
dos habitantes das grandes 
metrópoles modernas - e São 
Paulo é uma das mais 
impressionantes delas com a sua 
enormidade e sua gigantesca 
selva de arranha-céus e fábricas-, 
assim como outras realidades que 
habitualmente não aparecem nas 
estatísticas oficiais nem nas obras 
de arte dos cultores do ufanismo 
local, são por demais evidentes 
para serem ignoradas. 

Assim, se há beleza no 
espetáculo da altura dos edifícios 
e no poderio econômico de São 
Paulo, não é possível evitar olhar 
para baixo - nas ruas, nas favelas, 
debaixo das pontes e nos rincões 
esquecidos da enorme cidade 
onde vivem, vegetam e se 
acabam, - irmanados pelo 
infortúnio e por um desesperado 
espírito de solidariedade - os 
vencidos da vida. 

Essas imagens desagradarão, 
evidentemente, a muitos dos que 
só olham para cima, mas elas 
mostram, também, o reverso 
daquela grandeza que as gerou e 
é preciso que se as conheça pela 
pungente carga emocional que 
delas emana. 

Assim como em certa época da 
arte moderna abandonou-se o 
"belo" como suprema virtude 
artística e o "feio" foi aceito como 
uma das "realidades" 
merecedoras de serem 
consideradas artisticamente pela 
carga emocional que encerram -
veja-se o caso do Expressionismo 
-, certas realidades do mundo 
atual são tão gritantes que se 
tornaram temas de arte. 

O desenho improvisado dos 
motivos apresentados nessa série 
provém do conceito que norteou a 
sua execução: um registro sem 
pretensões estilísticas formais. 

Fixar apenas uma "imagem
verdade". O desenho nesses frisos 
é apenas um instantãneo fixando 
um momento de vida. Ficarei feliz 
se forma e conceito estiverem um 
à altura do outro. 

Essas intermináveis filas de 
cansados cidadãos que esperam e 
esperam são um dos símbolos 
desta nossa civilização mundial 
trituradora do homem e, por um 
inevitável sentimento de 
oposição, fizeram-me lembrar 
aquelas maravilhosas procissões 
pagãs gregas que Fidias e seus 
alunos esculpiram nos frisos que 
coroam as paredes internas do 
templo de Parthenon, em Atenas, 
há mais de 1.600 anos, símbolos 
eternos de harmonia e beleza e de 
uma cultura da qual somos 
descendentes ... 

Talvez meus trabalhos 
pareçam fora de lugar nesta 
grande mostra de arte atualizada, 
mas essas filas são as procissões 
de hoje e se me perguntarem por 
que eu escolhi um dos aspectos 
feios da vida para mostrá-los 
nesses trabalhos, eu responderia: 
Não é a arte o espelho da vida? .. 

Livio Abramo 

The friezes of Parthenon -
São Paulo 
To many people these plain 

and simple drawings may seem 
poor and not particularly 
interesting. They were produced 
in shorthand form of something 
witnessed. Each of them is the 
immediate product, without any 
previous planning, of a particular 
emotive moment. Hence the more
than-evident differences 
perceived between the various 
works, since I was not, at any 
time, concemed with drawing 
according to a style that, in the 
case that it exists at a11, should be 
myown ... 

The images flowed natura11y 
from the drawing pen, like some 
sudden happening. lf the result 
tumed out bad, it was soon 
destroyed. Long ago I had lost the 
habit to observe and draw the 
essential reality of things just like 
it is, without any useless 
exoticism. I view drawing as the 
spontaneous writing of art 
whenever it is dane out of 
emotion, as if someone was to 

write at a moment of stress 
without paying attention to the 
letter designo 

Hence the unimportant 
delivery of these drawings. Each 
ofthem is an urgent record dane 
without any concem with style -
which, in this case, would 
uselessly reflect a witnessed 
reality. Furthermore, I want to 
make clear that I have no 
intention to launch any new art 
trend. 

These are some ofthe 
multiple images of São Paulo. 
Theyexist, they are real, and the 
feelings that drove me to depict 
on paper such symbolic scenes are 
as noble as those that exalt the 
beauty of that megalopolis. 

Due to its enormous size and 
its fantastic cement jungle of 
factories and skyscrapers, today 
São Paulo ranks among the 
world's most impressive, modem 
metropolises. The greater part of 
its population live and vegeta te in 
an agonic manner, side by side 
with social and human 
inequalities as we11 as other 
realities that ordinari1y are not 
shown in official data nor in the 
art works made by partisans of 
local pride - a11 of them toa 
evident to be ignored. 

Thus, despite the beauty of 
São Paulo's skyline and the city's 
soaring eçonomic might, one 
cannot keep from looking down on 
the streets, in theshantytowns, 
under the bridges and in the far
off, wooden huts forgotten by the 
gigantic city where the defeated 
live, vegeta te, and end up joined 
by their misfortune and a 
devastating sense of solidarity. 

These images wi11 seem 
unpleasant, without any doubt, to 
many of those who only look up. 
They reflect the antithesis of the 
grandeur that generated them, 
and one must observe them for 
the pungent emotionalload they 
emanate. 

Just as at a certain period of 
modem art beauty was set aside 
as the suprem e artistic virtue and 
ugliness was accepted as a reality 
deserving to be artistica11y 
considered for its emotionalload 
- take the case of Expressionism, 
for example -, certain realities of 
today's world are so clashing that 



they serve as art themes. 
The impravised drawing of 

the motifs featured in this series 
originated fram the concept that 
guided its making: a record 
without any concern with formal 
style. The only intention was to 
secure a truthful image. In these 
friezes the drawing is simply a 
snapshot of a living momento I will 
be happy to see that form and 
concept are at a par level with 
each other. 

These endless lines of weary 
citizens who wait and wait 
constitute one of the symbols of 
our man-shredding world 
civilization. Thraugh an 
unavoidable feeling of opposition, 
they reminded me of those 
marvelous Greek pagan 
pracessions that Phideas and his 
disciples sculpted in the friezes 
crawning the inside walls of the 
Athenian Parthenon, some 1,600 
years ago. They are perpetual 
symbols of harmony and beauty of 
a culture fram which we 
descend ... 

My works may seem out of 
place in this great show of 
updated art, but these lines 
represent today's pracessions. 
Should anyone ask me why I chose 
such an ugly aspect of life to 
depict in my works, myanswer 
would be: "Isn't art the mirrar of 
lite?" ... 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(Transporte, Um Dever do Estado. Um 
Direito do Cidadão), 1988 
Nanquim sobre papel/China ink on 
paper. 46x61 em 
2. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(Transporte ... Espera ... Um Direito ... ), 
1988 
Crayon sobre papel/erayon on paper. 
46x61 em 
3. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(Transporte ... Um Dever do Estado .. .), 
1988 
Crayon sobre papel/erayon on paper, 
46x61em 
4. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(Transporte ... Dever do Estado ... Direito 
do Cidadão), 1988 
Crayon sobre papel/erayon on paper, 
45x61 em 
5. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(São Paulo - Mito e Angústia - Para 
Quê? Para Onde?), 1988 
Lápis sobre papel/peneil on paper, 
32x53 em 
6. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(Unânime Consenso), 1988 
Nanquim sobre papel/China ink on 
paper, 29x47 em 
7. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(Transporte: os Direitos ... os Direitos ... ), 
1988 

Nanquim sobre papel/China ink on 
paper, 28x40 em 
8. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
( ... Filas ... Filas ... ), 1988 
Nanquim sobre papel/China ink on 
pape r, 28x40 em 
9. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(Transporte, Um Dever do Estado - do 
Cidadão, Direito â Espera .. .), 1988 
Nanquim sobre papel/China ink on 
paper, 27x46 em 
10. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(São Paulo - o Sal de Cada Dia .. .), 
1988 
Nanquim sobre papel/China ink on 
paper, 32x45 em 
11. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(I.P.S. - a Valorosa Paciência), 1988 
Nanquim sobre papel/China ink on 
paper, 20x29 em 
12. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(Transporte ... Somente Um Direito ... ), 
1988 
Nanquim sobre papel/China ink, 29x38 
em 
13. Os Frisos do Parthenon - Sâo Paulo 
( ... É Hora de Trabalhar ... ), 1988 
Nanquim sobre papel/China ink, 
45x30 em 
14. Os Frisos do Parthenon - Sâo Paulo 
(Sâo Paulo - Pressa - o Mito .. .), 1988 
Crayon sobre papel/erayon on paper, 
45x62 em 
15. Os Frisos do Parthenon - Sâo Paulo 
(Da Caatinga à Avenida Paulista - Fim 
do Sonho), 1988 
Estilográfiea azul e aguada sobre 
papel/blue stylographie and water eolour 
on paper, 28x45 em 
16. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
Os Frisos do Parthenon Sâo Paulo 
(Luz Verde - os Lobos ... ), 1988 
Crayon sobre papel/erayon on paper, 
47x60 em 
17. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(Faixa de Segurança ... Sua Garantia .. .), 
1988 
Nanquim sobre papel/China ink on 
pape r, 38x50 em 
18. Os Frisos do Parthenon - São Paulo 
(Atropelada na Faixa de Segurança Tem 
Direito à Indenização), 1988 
Nanquim sobre papel/China ink on 
paper, 39x56 em 
19. Os Frisos do Parthenon - Sào Paulo 
( ... Em Vez de Manta, uma Folha de 
Jornal ... - C.B.H.), 1988 
Nanquim sobre papel/China ink on 
paper, 43x61 em 
20. Sob as Pontes de São Paulo 
Tambêm Hâ Vida ... , 1989 
Lápis sobre papel/peneil on paper, 
25x37 em 
21. Sob as Pontes de Sâo Paulo 
Tambêm Hâ Vida ... ,1989 
Lápis sobre papel/penei I on paper, 
34x26 em 
22. Sob as Pontes de São Paulo 
Tambêm Há Vida ... ,1989 
Nanquim sobre papel/China ink on 
paper, 22x32 em 
23. Sob as Pontes de São Paulo 
Tambêm Há Vida ... ,1989 
Lápis sobre papel/penei I on paper, 
24x35 em 
24. Sob as Pontes de Sâo Paulo 
Também Há Vida ... ,1989 
Lápis sobre papel/peneil on paper, 
19x36 em 
25. Sob as Pontes de São Paulo 
Também Há Vida ... ,1989 
Lápis sobre papel/peneil on paper, 
37x24em 
26. Sob as Pontes de São Paulo 
Também Há Vida ... ,1989 
Lápis e nanquim sobre papel/peneil and 
China ink on paper, 22x33 em 

LOIS WEINBERGER 
Nasceu em Stans, Suíça, em 1947. 
Nacionalidade austríaca. 
Austrian bom in Stans, Switzerland, 
in 1947. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
.1982 Galerie I. Peter, Basel 
.1983,85,89 Galerie Krinzinger, 
Innsbruck 
• 1983 Galerie Nãchst St. Stephan, 
Wien 
• 1986, 90 Neue Galerie am 
Landesmuseum Joanneum, Graz 
• 1986 Galerie Marie Loise Wirth, 
Zürich 
.1987 Galerie Altnõder, Salzburg; 
Galerie Janine Mautsch, Kõln; 
Galerie Museum, Bozen 
• 1988 Galerie CC, Graz 
.1989 Galerie Krinzinger, Wien 
• 1990 Neue Galerie Studio, Graz; 
Musee d'Art et d'Histoire, Fribourg 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibifions 
• 1980 Künstlerhaus Graz '15, 
Internationale Malerwochen 
.1982 Neue Skulptur, Galerie 
Nachst St. Stephan, Wien 
• 1984 Neue Galerie am 
Landesmuseum Joanneum, Graz; 
Sezession, Wien; Neue Wege des 
Plastischen Gestaltens in 
Osterreich, Museum Bochum; 
Tendenzen 84, Bozen, SchloB 
Maretsch, Tiroler Kunstpavillon, 
Innsbruck; 
• 1985 Konfrontation mit 
Landschaft, Universitãt Innsbruck; 
Los Angeles Summer - Styrian 
Autumn, Municipal Art Gallery, Los 
Angeles 
• 1986 Aug um Aug, Galerie 
Krinzinger, Wien; De Skulptura, 
Wiener Festwochen; Das Blld vom 
Ich, Perspektive ART Basel 86; Neue 
Wege des Plastischen in Osterreich, 
Galerie Maerz, Linz; Schweiz 
Mensch, Stiftung Trudelhaus, Baden 
• 1987 Klelnplastik Biennale 
Budapest; Sdandort 87, Neue 
Secession Darmstadt; Pawilon 
Wystawowy, Krakau; Begegnung, 
Kunstlerhaus Klagenfurt; Acht 
Osterreichlsche Künstler, 
Kunstverein Aachen; Herztõter -
Mensch, Galerie Krinzinger, Wien 
• 1989 Kunst der letzten'10 Jahre, 
Museum Moderner Kunst, Wien 
• 1990 Raumannehmen 111, Galerie 
Grita Insam; Kunst der 80iger Jahre, 
Neue Galerie am Landsmuseum 
Joanneum, Graz; E. A. Gernerali 
Foundation - Sammlung, Sezession, 
Wien; Plastik Akut, Kãrntner 
Landsgalerie; Vision Wien, Galerie 
van Esch, Eindhoven; Broerkerk, 
Zwolle; Widerschein, Landesmuseum 
Ferdinandeum, Innsbruck 
• 1991 Un Musée en Voyage - La 
Collection de la Neue Galerie Graz, 
Musée d' Art Contemporain, Lyon; 
Junge Osterreicher, Osterreichische 
Galerie, Wien; Galerie Ferdinand 
Maier, Kitzbühel; Sensualité· 
Sensibilité-Purisme, Festival de 
Paris, Couvent des Cordelier; Kunst 
Europa, Deichtorhallen, Hamburg 

Um postal de Lois 
Weinberger, de 1977, mostra uma 
árvore numa paisagem 



montanhosa. Adornam a árvore 
sacos de plástico, alguns 
pendurados nos galhos, alguns 
formando bolas que pendem de 
uns cordões. 

Nos últimos três anos, 
Weinberger tem usado sacos 
plásticos em suas esculturas. 
Antes, no início da década de 80, 
trabalhava basicamente com 
pedras. 

Os sacos de plástico são 
onipresentes na vida cotidiana 
dos países ditos civilizados. São 
usados como recipientes para 
compras, depois como sacos de 
lixo ou como recipientes para 
material de construção, 
fertilizantes ou para todos os 
pertences de um andarilho. São 
nocivos ao meio ambiente e pouco 
a pouco estão dando lugar ao 
papel. Butiques elegantes têm 
suas próprias sacolas de cartolina 
- revestida de celofane, 
naturalmente. Os primeiros jovens 
poloneses que vieram a Viena no 
início da década de 80 juntaram 
sacos plásticos como o paradigma 
do Ocidente livre e do consumo 
desenfreado. Os sacos de plástico 
são úteis e significativos somente 
se contêm alguma coisa ou se 
passam a ser fetiches de 
determinado nível de civilização. 

Weinberger começou 
preenchendo sacos plásticos de 
cimento. Hoje trabalha também 
com sacos vazios ou enche-os de 
material leve. Usa ainda sacos de 
papel reforçado e muitas vezes 
dispõe esses sacos vazios de boca 
para baixo. Weinberger joga com 
as qualidades poéticas e 
associativas dos sacos, 
sublinhando sua natureza 
efêmera. Pendura-os na parede, 
coloca-os de pé no chão, sobre 
uma velha mesa. Esses sacos 
testemunham a cultura da vida 
cotidiana, que normalmente 
funciona sem que o percebamos. 
Registramos essas referências 
sem refletir sobre elas. 

Evidentemente cabe 
mencionar aqui Duchamp e Andy 
Warhol, bem como Jac Leirner no 
contexto brasileiro. As esculturas 
de Lois Weinberger não evoluíram 
independentes de tudo isso, mas 
não são basicamente uma crítica 
do mundo da arte ou da produção 
de bens. São obras de arte 

transitórias, anunciando a poética 
da vida cotidiana, uma cultura em 
que muita coisa jaz escondida, 
tudo acontece rapidamente e 
algumas coisas passam 
despercebidas. 

Hildegund Amanshauser 

A postcard from Lois 
Weinberger from 1977 shows a 
tree in a mountain landscape. The 
tree is adorned with plastic bags, 
some hanging over branches, 
some forming balIs that dangle 
from strings. 

The past three years 
Weinberger has been using 
plastic bags for his sculptures. 
Before that, at the beginning of 
the eighties, he worked mainly 
with rocks. 

Plastic bags are an 
omnipresent part of everyday life 
in the so-calIed civilized 
countries. Theyare used as 
temporary recepta eles for 
shopping, later as garbage bags, 
as long-term containers for 
building material, fertilizer or to 
hold alI the belongings of a bum. 
They are detrimental to the 
environment and are thus only 
slowly giving way to paper. Chie 
boutiques have their own 
cardboard bags - but covered 
with celIophane, of course. The 
first Polish young people who 
came to Vienna at the beginning 
of the eighties colIected plastic 
bags - as the paragon of the free 
West and unchecked 
consumption. Plastic bags are 
instrumental and only meaningful 
if they contain something or they 
become fetishes of a certain leveI 
of civilization. 

Weinberger began by filIing 
plastic bags with cement. Today 
he also works with empty bags or 
filIs these bags with light 
material. He also uses paper bags 
that are reinforced and often 
places these empty bags upside 
down. Weinberger plays with the 
poetic and associa tive qualities of 
the bags, underlining their 
ephemeral nature. They hang on 
the walI, stand on the floor, on an 
old table. These bags bear 
witness for the cuIture of 
everyday life, which normalIy 
functions without us being aware 
of it. We take in these references 

without reflecting on them. 
Of course, Duchamp and Andy 

Warhol should be mentioned here 
as welI as Jac Leirner in the 
Brazilian context. Lois 
Weinberger's sculptures have not 
evolved independent of alI this, 
but they are not primarily a 
critique of the art world or of 
production of goods. Theyare 
transitoryartworks, bespeaking 
the poetics of everyday life, a 
cuIture in which much lies hidden, 
everything happens quickly and 
some things go unnoticed. 

Translation: Camilla Nielsen 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Sem Título, 1990-91 
Instalação (14 peças): plástico, papel, materiais 
sintéticosjinstallation (14 Pieces): plastic, pape r, 
synthetics, ~ 40x45x20 cm to 100x60x30 cm 
(cada)/(each) 
Área total/total area: 110 m2 

LUIZ HERMANO 
Nasceu em Preaoca, Brasil, em 1954. 
Bom in Preaoca, Braz;l, in 1954. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1979, 81 Museu de Arte de São 
Paulo 
.1982 Galeria Elf, Belém; Casa da 
Gravura de Curitiba; Museu de Arte 
Contemporânea, São Paulo 
• 1983 Fundaçâo Cultural de 
Brasília; Museu de Arte e Cultura 
Popular, Cuiabá 
• 1984 Paço das Artes, São Paulo; 
Arte Galeria, Fortaleza; Galeria 
Debret, Paris 
• 1985 Criança, Paço das Artes, São 
Paulo 
• 1986 Bélico, Unidade Dois Galeria 
de Arte, São Paulo 
• 1987 Astronave, Brazílian 
American Institute, Washington/Art 
Studio, New York; Aeroplanos, Arte 
Galeria, Fortaleza; Aeronaves, 
Montesanti Galeria, São Paulo 
• 1989 Projetos para Dias de Chuva, 
Gravuras Fogo Paulista, São 
Paulo/Solar do Barão, Curitiba 
• 1990 Imagem Objeto, Museu de 
Arte Contemporânea, São Paulo 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1979 Arte Fantástica, Paço das 
Artes, São Paulo 
• 1980 Desenho Jovem, Museu de 
Arte Contemporânea, São Paulo; I 
Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, São Paulo; 111 Salão 
Nacional, Funarte, Rio de Janeiro 
• 1981 111 Mostra de Desenho 
Brasileiro, Curitiba; V Bienal dei 
Grabado, San Juan; IV Bienal 
Internacional de Seul 
• 1982 V Salão Nacional, Funarte, 
Rio de Janeiro; IV Mostra de Desenho 
Brasileiro, Curitiba; Coletiva de 
Gravura, Lisboa, Madri, Paris 
• 1984 I Bienal Latino-Americana de 
Gravura, Curitiba; Panorama de Arte 



Sobre Papel, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo 
• 1985 Unidade Dois Galeria de 
Arte, São Paulo 
• 1986 11 Bienal Panamericana de 
Havana 
.1987 Premiêre Selection de l'Art 
Jeune Brêsilienne, Maison de 
I'Amérique, Paris/Museu de Arte de 
São Paulo; 19" Bienal Internacional 
de São Paulo 
• 1989 Artistas, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo 
• 1990 Armadilhas Indígenas, 
Museu de Arte de São 
Paulo/Funarte, Rio de 
Janeiro/Museu de Arte de Brasília 

Prêmios/ Prizes 
.1979 1" Prêmio de Gravura, Salão 
de Abril, Fortaleza 
• 1980 Prêmio Aquisição, 111 Mostra 
de Gravura, Curitiba; Prêmio 
Aquisição, VII Salão Nacional do 
Ceará 
• 1981 Prêmio Aquísição, 111 Mostra 
de Desenho Brasileiro; Prêmio 
Aquisição, IV Mostra de Gravura; 
Prêmio Aquisição, Salão de Arte 
Jovem, Santos 
• 1982 Prêmio Aquisição, VIII Salão 
Nac.ional do Ceará, Fortaleza; Prêmio 
Aquisição, XXXIX Salão Paranaense, 
Curitiba; Prêmio Aquisição, V Salão 
Nacional, Rio de Janeiro 
.1984 1" Prêmio Chandon de Arte e 
Vinho, São Paulo 

Engenho e Arte em Luiz 
Hermano 
As engenhocas de Luiz 

Hermano são um bom material 
para a reflexão sobre o processo 
artístico moderno e pós-moderno. 
São, entretanto, resultado, do 
processo artístico individual, que 
se iniciou com o grafismo de seus 
primeiros desenhos, nos quais se 
percebia uma mitologia própria, 
ainda que plasmada a partir da 
antiga Grécia e de sua rival, 
Roma. Assim, havia faunos, 
deuses, humanos, todos 
misturados em situações insólitas, 
suspensos em jardins de um 
universo lúdico e primitivo. Entre 
deuses e faunos, havia uma fauna 
de animais bizarros, naves 
espaciais, caravelas, castelos, 
faróis. Dessa visão bidimensional 
de um mundo recriado por 
Hermano, que o artista tão bem 
soube retratar em desenhos e 
gravuras em metal, houve a 
mudança: o encontro com o 
tridimensional. As figuras de sua 
mitologia peculiar agora alcançam 
o espaço pleno e invadem a nossa 
concepção de escultura, de objeto, 
de brinquedo, de indústria, de 
artesanato e, possivelmente, nos 
fazem pensar em um retorno à 
pureza dos objetos, antes da 

"coisificação" realizada pela pop
art, a partir dos anos 60. 

Há em sua obra atual uma 
pergunta implícita: "Será que a 
humanidade ganhou em 
civilização depois de tantos 
progressos?" Há uma ficção 
científica sem ciência, em seus 
trabalhos atuais. Diríamos mais: 
com consciência. Há uma técnica 
sem tecnologia. Há uma crítica a 
todas as questões levantadas -
não só na arte atual- pela 
sociedade industrializada e 
consumista, mas principalmente: 
"Somos mais felizes?" 

Por tudo isso, Luiz Hermano 
procura dar a sua obra um 
elemento que vem faltando aos 
artistas contemporâneos - o 
lúdico, uma proposta de humor, de 
amor, que parece estar 
adormecida no ser da atual 
humanidade. Se o planeta está 
condenado à morte pela ambição 
dos poderosos pelas bombas 
infalíveis, pelos chips dos 
supercomputadores, por que não 
largamos tudo isso e vamos 
brincar? Suas engenhocas são 
uma resposta ao consagrado 
Duchamp e seus readymades: por 
que não voltarmos a fazer à mão 
nossos próprios objetos? A 
indústria faz melhor, mas a 
máquina nâo consegue emocionar, 
pois não passa energias, não se 
comunica de coração a coração. É 
só ação e cor, mas não é coração. 
As engenhocas de Luiz Hermano 
têm apenas a função de 
emocionar, de tecer amor em nós e 
de amortecer os impactos 
violentos de que somos vítimas há 
milênios. As engenhocas não 
poluem, não fazem barulho, são 
silenciosas como a arte verdadeira 
deve ser, sem perder o caráter 
lúdico, nem o humor. Não 
podemos esquecer que arte em 
grego se dizia téchne, 
infelizmente traduzida para 
tecnologia e tecnocracia. Luiz 
Hermano está resgatando a 
palavra grega em seu sentido 
literal, com engenho e arte. 

Alberto Beuttenmüller 

Art & Graft in Luiz Hermano 
The contraptions by Luiz 

Hermano are interesting material 
from which to consider the 
modern and post-modern artistic 

processo Nevertheless, they result 
from an individual artistic 
process, which began with the 
graphism of his first drawings, in 
which one could discern a special 
mythology, albeit moulded from 
Ancient Greece and its rival, 
Rome. Thus, fauns and human 
gods were blended in stunning 
situations, hanging in gardens of 
a playful and prímitive universe. 
Among these gods and founds, a 
number of strange beasts, 
spaceships, caravels, castles, 
líghthouses. From this 2-
dimensional vision of a world 
recreated by Hermano, and which 
the artíst skílfully depicted in 
drawings and metal engravings, a 
change took place: the meeting 
with the third dimensiono The 
figures of his intimate mythology 
now reach out towards full space 
and invade our conceptíon of 
sculpture, of object, of toy, of 
industry, of handicraft and, 
possibly, make us consider a 
return to the purity of the objects, 
before they were reduced to 
"things" by pop-art, as from the 
sixties. 

His current work contains an 
implicit questíon: "Has Mankind 
gained in civílizatíon after all this 
progress?" There is a sort of 
scienceless science-fiction in his 
current work, intertwined with 
awareness. A technique without 
technology. A criticism of all 
concerns proposed - not only in 
current art - by an industrialízed 
consumer society, but 
particularly: "Are we happy?" 

For all this, Luiz Hermano 
attempts to include in his work a 
component which is lacking in 
contemporary artists: play, a 
proposal of humor, of love, which 
seems to be dormant in the heing 
of current Humanity. Ifthe planet 
is doomed to death by the 
ambition of the powers that be, by 
the infallible bombs, by the chips 
of supercomputers, why not give a 
damn to it all and get down to 
play? His contraptions are an 
answer to Duchamp and his 
readymades: why not resume 
making things with our own 
hands? Industry makes them 
better, but machines cannot 
awake feelíngs, they transmit no 
energies, they do not 



communicate f TOm heart to heart. 
Machines are nothing but action 
and color, but no sentiment. Luiz 
Hermano's contraptions have only 
an emotional function, weaving 
love and absorbing the violent 
jolts we have suffered over many 
millennia. The contraptions do not 
pollute, they make no noise, they 
are silent as true art should be, 
without losing their playfulness or 
their humor. We should not forget 
that art in Greek was named 
"Techne ", unfortunately 
translated, in modem times, as 
technology and technocracy. Luiz 
Hermano is reclaiming its literal 
meaning, as craft and art. 

Obras ApresentadasjWorks in the 
Exhibition 
1. Catedral, 1991 
Ferro/iron, 230x266x125 em 
2. Barrica, 1991 
Ferro/iron, 250x204x143 em 
3. Máquina de Vento. 1991 
Ferro, alumínio, aço/iron, aluminium, steel, 248x 
0135 em 
4. Caracol, 1991 
Laminado de madeira/laminated wood, 
140x130x35 em 
5. Osso, 1991 
Laminado de madeira e fio de cobre/laminated 
wood wood. eopper wire, 200x40x40 em 
6. A Árvore da Vida, 1991 
Laminado de madeira/laminated wood. 
250x0 95 em 
7. Nave Mãe, 1991 
Laminado de madeira/laminated wood, 
262x190x75 em 
8. Canalha, 1991 
Laminado de madeira/laminated wood. 
210x450x70 em 

LUIZ PIZARRO 
Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 
1958. 
Born in Rio de Janeiro, Brazil, in 
1958. 
Studied at the Parque Lage School of 
Visual Arts, Rio de Janeiro, under 
Luiz Aquila. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1984 Galeria Saramenha, Rio de 
Janeiro 
• 1985 Galeria Subdistrito, São 
Paulo 
• 1986, 88 Petite Galerie, Rio de 
Janeiro 
• 1989 Galeria Cláudio Righetti, 
Berna 
.1990 Galeria Ana Maria Niemeyer, 
Rio de Janeiro 

Exposições Coletivas e Prêmiosj 
Collecfive Exhibitions and Prizes 
• 1983, 84, 85, 86, 89 Pintura no 
Parque Lage; Como Vai Você, 
Geração 80?; Rio Narciso; Território 
Ocupado; O Mestre à Mostra, Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage, Rio 
de Janeiro 
• 1983 30 Anos de Artes Plásticas, 
Petrobrás, Rio de Janeiro; Pintura no 
Metrô, Estação Largo da Carioca, Rio 
de Janeiro; VI Salão Nacional de 
Artes Plásticas (Prêmio Aquisição), 
Museu de Arte Moderna, Rio de 

Janeiro 
• 1984 Arte Brasileira Atual, 
Universidade Federal Flumiense, 
Niterói 
• 1985 Atelier da Lapa, 
Universidade Federal Fluminense, 
Niterói; 111 Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, Museu de Arte 
Contemporânea, São Paulo; 17" 
Bienal Internacional de São Paulo 
• 1986 ArtejConstrução, Centro 
Empresarial, Rio de Janeiro; Escrete 
Volador jPinturas, Guadalajara 
• 1987 O Rosto e a Obra, Galeria 
Ibeu, Rio de Janeiro 
• 1988 Museu Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro; Panorama de 
Escultura, Museu de Arte Moderna, 
São Paulo; 3 Artistas, 3 Dimensões, 
Casa de Cultura Laura Alvim, Rio de 
Janeiro 
• 1989 Olhar para o Futuro, H. Stern, 
Rio de Janeiro 
• 1989, 90 Canale, Fonseca, 
Milhazes, Pizarro, Zerbini, Museu de 
Arte Contemporânea, São Paulo; 
Museu Municipal de Arte de Curitiba; 
Funarte, Rio de Janeiro 
• 1990 Primavera de Boticelli, H. 
Stern, Rio de Janeiro; Exposição de 
Abertura, Museu de Arte 'Moderna, 
Rio de Janeiro; Projetos Archeos, 
Fundição Progresso, Rio de Janeiro; 
Carvão, Áquila, Zerbini, Pizarro, 
Fundação Paschoal Carlos Magno, 
Niterói 

Outras Atividadesj Other Activities 
• 1990 Instalações cênicas para o 
show de Orlando Morais, Teatro 
Ipanema, Rio de Janeiro 
• 1991 Instalações cênicas para a 
performance de Mareio Vianna, Casa 
de Cultura França·Brasil, Rio de 
Janeiro 

Fac-símile de texto do artista! 

Artist's text fac-simile 

Obras Apresentadasj Works in the 
Exhibition 
Instalação/instal/arion, 1991 
Madeira, PVC e água/wood, PVC and water, 
121 m2 

LYGIA REINACH 
Nasceu em Dois Córregos, Brasil, em 
1933. 

Estudou com Megumi Vuasa, Renina 
Katz e Ferez Kouri. 
Bom in Dois Córregos, Brazil, in 
1933. 
Studied with Megumi Yuasa, Renina 
Katz and Ferez Khouri. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1987 Galeria Kitaro Zen, São 
Paulo 
• 1988 Galeria Toki, São Paulo 
• 1990 Exposição de 45 alguidares 
em seu atelier, São Paulo 

Exposições Coletivasj Collective 
Exhibitions 
• 1986 111 Mostra Aberta de 
Cerâmica, Centro Cultural São Paulo; 
XII Salão Paranaense de Cerâmica, 
Curitiba; XI Salão Contemporâneo de 
Ribeirão Preto 
• 1987 Exposição Terracota Latino
Americana na I FLAAC, Brasília 
• 1988 IV Mostra Aberta de 
Cerâmica, Museu da Imagem e do 
Som, São Paulo 
• 1989 V Mostra Aberta de 
Cerâmica, Fundação Armando 
Álvares Penteado 
• 1990 Matéria e Sonho, Paço das 
Artes, São Paulo 

Prêmiosj Prizes 
• 1988 Revelação Escultura (Prêmio 
Lei Sarney) 

Bibliografiaj Bibliography 
"Festival de Formas", in Veja, 15 jul. 
1990, Editora Abril, São Paulo. 
FREIRE, Norma. "Os Mitos 
Sílenciosos de Lygia Reinach", in O 
Estado de S. Paulo, 9 ago. 1990, São 
Paulo. 
LEITE, Ruy Moreira. "As Esculturas 
de Lygia Reinach, na Toki Arte", in O 
Estado de S. Paulo, 17 ago. 1988, 
São Paulo. 
PENTEADO, Silvia. "Do Barro à Arte", 
in O Estado de S. Paulo, 14jun.1987, 
São Paulo. 

No Brasil, insistir na cerâmica 
como uma técnica capaz de 
sustentar um projeto artístico é, 
no mínimo, um ato de 
desassombro. Lygia Reinach 
não se deixou intimidar por 
essas eventuais 
incompreensões. Trabalhou 
apostando com paixão na 
sua escolha. 

A cada ano que passa fica 
evidente o quanto a ceramista tem 
amadurecido o seu trabalho. O 
resultado de um exercício 
disciplinado, atento e crítico 
tornou possível o domínio dos 
meios necessários para que o 
trabalho possa cumprir os seus 
desígnios. Lygia agora substitui a 
utilização de texturas irrequietas 
que animavam a superfície por 
uma exaltação da fonna, da 
matéria e da cor. A volumetria 
desabrocha dispensando qualquer 
sobrecarga aderente que sufoque 



o desenho e a sensualidade da 
matéria e do cromatismo. 

ReninaKatz 

In Brazil, to insist on ceramics 
as a technique capab1e to support 
an art project is, at a minimum, an 
act of bo1dness. Lygia Reinach did 
not 1et herse1f be intimidated by 
these eventual wants of 
comprehension. She has a1ways 
trusted her work choice, 
passionate1y. 

At each year the maturing 
process ofthe ceramist's work 
becomes more evident. The result 
of a discip1ined, attentive and 
ana1ytica1 practice has provided 
the necessary means for her labor 
to follow its own purposes. 
Present1y Reinach substitutes the 
utilization of rest1ess textures that 
en1ívened the surfaces for an 
exaltation of form, matter and 
colar. The volume burgeons, 
dispensing with any éidherent 
over10ad that cou1d possib1y 
smother design and the sensuality 
of matter and chromaticism. 

Obra Apresentada/Work;n the 
Exhibition 
Figuras, 1990-91 
Cerâmica/pottery, 1,70xO,20xO.20 m 
Série de 80 peças/Series of 80 pieces 

MACAPARANA 
Nasceu em Macaparana, Brasil, em 
1952. 
Born in Macaparana, Braz;l, in 1952. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
.1970,71 Galeria da Empetur, 
Recife 
• 1972 Galeria Velha Mansão, Rio 
de Janeiro 
• 1979 Centro Campestre elo Sesc, 
Museu de Arte de São Paulo 
• 1980 Galeria Seta, São Paulo 
• 1983 Galeria Bonino, Rio de 
Janeiro; Mônica Filgueiras de 
Almeida Galeria de Arte, São Paulo 
• 1985 Museu de Arte Brasileira, 
São Paulo; Galeria Bonino, Rio de 
Janeiro 
• 1986 Mônica Filgueiras de 
Almeida Galeria de Arte, São Paulo 
• 1987 Galeria Bonino, Rio de 
Janeiro 
• 1988 Mônica Filgueiras de 
Almeida Galeria de Arte, São Paulo 
• 1989 Livraria Letra Viva, São 
Paulo 
• 1991 Museu de Arte de São Paulo 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1972·91 Galeria Grupo B, Rio ele 
Janeiro; Portal Gallery, London; 
Willians & Son, London; Bienal Ibero
Americana de Arte, México; IV Salão 
Mokiti Okada, São Paulo; Artistas 

Brasileiros, Museu de Arte ele São 
Paulo; IV Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, Sâo Paulo; 
Caminhos da Arte Brasileira, Museu 
de Arte de São Paulo; O Oficio da 
Arte: A Pintura, Sesc-Pompéia, São 
Paulo; Paulistas em Brasília, Museu 
de Arte de Brasília 

o Conceito de Substância na 
Obra de Macaparana 
Nada mais falacioso que 

estimar o todo pela parte, o 
continente pelo conteúdo: 
metonímias falseiam a verdade. 
São bem-vindas se se quer usar da 
retórica para fins ficcionais. Quem 
ignora a obra de Macaparana 
desconhece a coerência da 
evolução de uma linguagem 
substantiva, consistente - fiel a si 
mesma. Entendo por linguagem a 
maneira pela qual o artista 
expressa em formas sua 
experiência. Digo" substantiva" 
por estar de acordo com a noção 
segundo a qual "substância ... é 
aquilo cujo o conceito não tem 
necessidade do conceito de uma 
outra coisa, do qual deva ser 
formado" .1 Cada trabalho de 
Macaparana fala de si mesmo, 
sem pretextos que o justifiquem. 
Exercito a simples operação de 
isolar cada objeto: o olhar impõe à 
matéria animada a solidão de ser 
que é. 

A obra de Macaparana 
encontra precedente na estética 
proposta por Georges 
Vantongerloo. O mais radical do 
grupo De Stijl queria a arte no 
"domínio da geometria do 
assimétrico, da proporcionalidade 
do irregular, da lógica não 
silogística".2 Como o mestre, 
Macaparana opera em estruturas 
horizontais-verticais, alijando o 
conceito de "quadro". O objeto 
predomina. Sua concepção formal 
se dá através da imaginação: não 
há fórmulas ou cálculos - há uma 
"geometria intuitiva" , nem por 
isso menos rigorosa. A matéria 
ganha formas desconcertantes: o 
plano articula-se, formando 
ãngulos internos e externos; 
ocorrem reentrãncias súbitas em 
função da interrupção brusca do 
plano; todas as faces do objeto 
são tratadas equanimemente, mas 
pode ocorrer que o "lado interno", 
menos visível, receba mais 
atenção (cor) que o externo. 

A solução cromática é uma 

segunda instãncia. Não se pode 
resolvê-Ia em tese, sem o 
conhecimento atual da peça. A 
partir de sua existência o objeto 
"pede" esta ou aquela cor 
aplicada levando em consideração 
o projeto adrede iniciado à 
primeira visão da peça. A cor não 
é substantiva: depende da 
presença de uma superfície na 
qual se aplique, ganhando 
autonomia e funcionando como 
forma. Um triãngulo amarelo 
superposto a um plano azul criará 
uma outra forma. E a cor como um 
elemento concreto, não como 
vibração de luz, confere ao 
trabalho alto grau de 
especificidade - trata-se de cor e 
forma interagindo -, a forma da 
cor e a cor da forma. 

Francisco de Castro 

1. Spinoza, Ética, parte 1, Definições m 
2. Argan, Giulia Carla, Vantangerloo, Milão, 
1986. 

The Concept OS Substance in 
Macaparana's Work 
There is nothing so fallacious 

as to estimate the who1e from a 
given part, the container from the 
content: metonimies fa1seate 
truth. Those which are used in 
rhetorics for fictiona1 purposes are 
we1come. Whoever ignores the 
work of Macaparana is unaware of 
the coherence in the evo1ution of a 
substantive, coherent 1anguage -
true to itse1f. Language is here to 
be understood as the manner 
whereby the artist expresses his 
experience in forms. It is 
"substantive" inasmuch as it is in 
agreement with the notion 
according to which "substance ... 
is that whose concept does not 
require the concept of something 
e1se from which it is formed ".1 
Each work by Macaparana speaks 
for itse1f, and requires no 
justifying pretexts. He carries out 
the e1ementary exercise of 
iso1ating each object: the eye 
imposes on animated matter the 
solitude of being. 

Macaparana 's work finds a 
precedent in the aesthetics 
proposed by Georges 
Vantoger100. The most radical 
member of the "De Stij1" group 
wanted art to estab1ish itse1f in 
the "domain of assymetrica1 
geometry, of the proportionality of 



the irregular, of non-sylogistic 
logics ".2 Like the master, 
Macaparana operates on 
horizontal-vertical structures, 
putting aside the concept of 
"frammed picture ". The object 
predominates. Its formal concept 
is given by immagination: there 
are no formula e or calculi - but, 
rather, an intuitive geometry, no 
less stringent for that. Matter 
takes on disconcerting forms: the 
plane is articulated, generating 
internal and external angles; 
sudden recesses result from the 
abrupt interruption of the plane; 
all faces of the object are treated 
alike, but the internal side, less 
visible, may receive greater 
attention (calor) than the externai. 

The chromatic salution is a 
second stage. In principle, it 
cannot be solved without the 
current knowledge of the item. 
Qut from its existence, the object 
"requires" this or that color, 
which is laid taking into 
consideration the project 
intentionally initiated at the first 
glance of the item. The color is not 
substantive: it depends on the 
presence of a surface on which it 
is laid, whereupon it gains 
autonomy and acts as a formo A 
yellow triangle superimposed on a 
blue plane will generate another 
formo And this is color as a 
concrete element, not as the 
vibration ofíight, which confers 
on the work a high degree of 
specificity - color and form in 
interaction - the form of color 
and the color of formo 

1. Spinoza, Ethics, Part I, Definitions III. 
2. Argan, Giulio Carla, Vantongerloo, Milan, 
1986. 

Obras ApresentadasjWorks in the 
Exhibition 
1. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200xl0 cm 
2. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200xl0 cm 
3. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200xl0 cm 
4. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200xl0 cm 
5. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200x15 cm 

6. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200xl0 cm 
7. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200xl0 cm 
8. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200xl0 cm 
9. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200x18 cm 
10. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200x18 cm 
11. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 200x18 cm 
12. Sem Título, 1990 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 100x50 cm 
13. Sem Título, 1990 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 150x20 cm 
14. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 40x40x8 cm 
15. Sem Título, 1991 
Pigmentos e resina acrílica sobre tela colada 
sobre madeirajpigments and acrylic resin on 
canvas glued on wood, 40x40x8 cm 

MANUEL MARIN 
Nasceu na Cidade do México em 
1951. 
Estudou pintura na Escola Nacional 
de Artes La Esmeralda. 
Born in Mexico City in :1.95:1.. 
Studied painting at the La Esmeralda 
National School of Arts. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
.1974 100 Dibujos, Centro 
Universitario Cultural, México; Casa 
dei Lago, Universidad Nacional de 
México 
.1975 Galeria Pintura Jóven, 
México 
• 1980 Las Mesas, Foro de la 
Libreria Universitaria, Universidad 
Nacional de México; Tres Ciclos de 
Pintura, Casa de la Cultura, Puebla; 
Las Cosas, Galeria Juan Martin, 
México 
• 1981 Dijo la Morsa, Museo de Arte 
Carrillo Gil, México; Juegos y 
Sonetos, Galeria Juan Martin, 
México; IX Festival Cervantino, 
Museo Alhóndiga, México 
• 1982 Relatos Agora, Fonapas, 
Xalapa; Dijo La Morsa, Galeria Juan 
Martin, México; Pintura y Dibujo, 
Presidencia Municipal, Chilapa 
• 1983 Aquarelles, Maison du 
Mexique, Paris; Obra Reciente, 
Galeria Juan Martin, México 
• 1984 Altares, Galeria Juan Martin, 
México; Tres Proyetos Alternativos, 
Gallery 612, Tokyo 
• 1985 Espacio Imaginario, Casa dei 
Lago, Universidad Nacional de 
México; Altares de Papel, Galeria 
Arte Actual, Monterrey; Artefácteros 
y Helicópteros, Galeria Juan Martin, 

México 
• 1986 Retablos, Galeria Juan 
Martin, MéxicojGaleria dei 
Consulado General de México, New 
Hampshire; Smokestacks, Fundación 
McDawell, New Hampshire 
• 1987 La Naturaleza de las Cosas, 
Galeria Domit, México 
• 1988 Horizontes Cuadrados, 
Galeria Juan Martin, México; 
Esculturas, Ex·Convento dei Desierto 
de los Leones, México; Planos, 
Galeria Sloane·Racotta, México 
• 1989 EI Cielo en Construcción, 
Galeria Sloane Racotta, México; 
Purgatorios, Galeria Juan Martin, 
México; Serie de Cuadros, Galeria 
Universitaria Ramón Alva de la 
Canal, Xalapa 
• 1990 Pintura por Entregas, Galeria 
A Negra, México; Jitanjaforas, 
Galeria Esperanza, Montreal 

Exposições Coletivasj Collective 
Exhibitions 
.1970 Galeria EMEPE·INEA, México 
• 1971 Palacio de Bellas Artes, 
México 
• 1972 Galeria de la Sociedad Dante 
Alighieri, México 
• 1973 Cinco Artistas Jóvenes, 
Universidade Guanajuato, México 
.1974 Foro Cultural 
Coyoacanenese, México 
• 1975 Galeria de la Escuela de 
Artes Plásticas, INBA, Monterrey 
• 1976 Tierra de Hombres, INBA, 
Montreal; Pintura Latinoamericana, 
Kingstone 
• 1978 Nueva Acuarela, Museo dei 
Palacio de Bellas Artes, INBA 
• 1979 Tres Nuevos Valores, Galeria 
Juan Martin, México; Margen, Galeria 
Mer-Kup, México; Narrativa Visual, 
Galeria Pro-arte, México; Museo de 
la Estampa, Ploviv 
• 1980 Arte Alternativo, Centro de 
Arte Actual, Barcelona; Taller Aceves 
Navarro, Auditorio Nacional, México; 
Fundación Miró, Barcelona 
• 1981 Bienal de Gráfica, Museo de 
la Tertulia, Cali; I Muestra de Arte no 
Objetual, Museo de Arte Moderna, 
Medellin; Kobe Port Island 
Exposition, Port Island; 16" Bienal 
Internacional de São Paulo; I 
Muestra InternacionallCC, Amberes 
• 1983 Prix de Peinture de la Ville 
de Vitry; Latino-Americaine dans 
l'Espace, E.L., Paris; Museo de la 
América Latina, Maison de la 
Culture, Amiens; L'Art Contemporain 
de la Amerique Latine, Centre 
d'Animation Culturel, Compiéne 
• 1984 A la Sazón de los 80's, Casa 
dei Lago, Universidad Nacional de 
México; I Bienal de La Habana 
.1985 Sigraph 85, Art Show, San 
Francisco; Visual Dialogues ofthe 
eighties, San Jose Institute of 
Contemporary Art, California 
• 1986 Trends, Modern 
Contemporary Hispanic Art Museum, 
NewYork 
• 1987 Sellos Postales, Museo de 
Arte Moderno Oberlin, Ohio 
• 1988 Cajas, Formas de 
Expressión, Centro Cultural, SHCP, 
México; Contemporary Art of Mexico, 
Galeria Coju, Tokyo; Titeres y 
Máscaras, Galeria Juan Martin, 
México 
• 1989 Tarjetas Postales, EI 
Archivero, México; Art Square, Kyoto 
• 1990 Trastocación, Centro 
Cultural Santo Domingo, México; 3 
en 3 Marin - Galdamez -



Ehrenberg; Galeria Alfredo Best 
MaugardjCEPEjUniversidad 
Nacional de México 

Prêmiosj p,.izes 
.1974 Primer Premio de Pintura, 
IMAN, México 
• 1984 Premio Especial, I Bienal de 
La Habana 

Projeto Plaza Mayor 
Todas as cidades têm uma 

praça onde ocorreram encontros 
históricos. Plaza Mayoré um 
projeto que conduz a associações 
com o Zócalo, a grande praça 
central da Cidade do México. O 
que a diferencia da grande 
maioria das praças é seu tamanho 
descomunal, comparável às de 
Brasília. Portanto, espaços amplos 
são um signo de América Latina. 
As cidades pré-hispânicas usaram 
essas vastas dimensões; a 
urbanização contemporânea tenta 
captá-las, mas o crescimento 
demográfico está sempre à frente 
dessas tentativas. Como o Brasil, 
o México é um país superpovoado; 
em ambos o indivíduo torna-se 
parte de uma massa, distinguível 
dos outros apenas pelos dados 
internos do Eu. Na Bienal, 

Manuel Marin apresenta uma 
visão da multidão e do ego, do 
homem como realidade e como 
idéia. 

Marin trabalha com diversas 
percepções do indivíduo, da 
sociedade, das ciências, das artes, 
apresentadas como uma série de 
pinturas, desenhos, esculturas, 
obras coletivas e alternativas. Sua 
sólida base artística e científica 
une o visual ao teórico. Sua obra 
tem leituras diretas e 
combinatórias, com reflexões e 
associações teóricas para quem 
deseja penetrar mais 
profundamente na cadência da 
criação, quer de forma séria, quer 
lúdica. 

Sabemos pouco sobre a 
psicologia de aves e peixes ... 
muito sobre homens que, como 
Marin, trabalham entrelaçando 
números, formas, proporções, 
localizações, tamanhos, estéticas, 
formas aceitas da linguagem 
artística e partes industriais 
visíveis. Ele estende a idéia de um 
ponto bem além da superfície em 
que foi traçado, assinalando as 
sombras como em "homem com 
perspectiva" . 

O homem e os que o rodeiam 

estão apinhados na Pequena 
Praça; de lá, Manuel Marin 
escolheu algumas entidades e as 
trabalhou, até transformá-las em 
modelos gigantescos, colocando
as na Praça Principal; outros 
fragmentos batem as asas, 
isolados na Grande Lousa. A 
Pequena Praça comporta 
subgrupos: figuras 
antropomórficas, pássaros, 
polvos, peixes-frutas que 
promovem ondas de alegria, 
perturbação, lembrança e 
surpresa nos espectadores, que se 
surpreendem ao descobrir que a 
textura e a fragilidade aparentes 
do papelão são uma falácia; essas 
esculturas têm um sólido" ego" de 
metal. Desenhadas e pintadas em 
lâmina metálica, retomam o 
tridimensional e o plano de 
práticas artísticas, criando uma 
antropologia do futuro, quando a 
figura de Olívia (a namorada de 
Popeye) for arqueológica, quando 
os povos se hierarquizarem por 
sua flexibilidade, quando o sexual 
for natural. 

Graciela Kartofel 

Plaza Mayor Project 
All towns have a Square 

where historic meetings have 
taken place. Plaza Mayor is a 
project that leads to associations 
with the Zócalo, Mexico City's 
great Town Square. What makes 
this square different form the vast 
majority of others is its uncommon 
size, comparable to that of places 
in Brasília. Therefore, large 
spaces are a sign of Latin 
America. Prehis-panic cities had 
used these large dimensions; 
contemporaneous urbanization 
tries to capture them, but 
population growth stays ahead of 
those attemps. Mexico, like Brazil, 
is an overpopulated country; in 
them, the individual becomes part 
of a mass, discernible from others 
only by the internaI data of the 1. 
At the Biennial, Manuel Marin 
presents a view of the crowd and 
the ego, of man as a reality and as 
an idea. 

Marin works with diverse 
perceptions of the individual, 
society, sciences, the arts, 
presented as a series of paintings, 
drawings, sculptures, collective 
and alterna tive works. His soM 

artistic and scientific base unites 
the visual with the theoric. His 
work has direct and combinatory 
readings, with theoric reflections 
and associations for whoever 
whishes to dig deeper into the 
cadence of creation, into the 
serious, and into the ludic. 

We know little of the 
psychology of birds and fish ... a 
lot of that of man who, like Marin, 
works intertwining numbers, 
shapes, proportions, locations, 
sizes, aesthetics, accepted forms 
of art's language & industrial 
parts in plain sight. He extends 
the idea of a pont well out of the 
surface in which it was traced, 
pointing out those shadows as in 
"man withperspective". 

Man and Those Around Him 
are clustered in the Small Square, 
there, Manuel Marin chose 
entities which he worked further 
upon to make them giganticized 
models, placing them in the Main 
Square; other fragments flap their 
wings, isolated in the Great 
Drawing Board. The Small Square 
comforts subgroups: 
antropomorphic figures, birds, 
octopi, fish-fruits, which promote 
tides of merriment, disorder, 
rem embran ce, and surprise in 
spectators, those who are 
astounded to disco ver that the 
apparent texture and fragílity of 
cardboard is a fallacy; these 
sculptures have a solid metal 
"ego". Drawn and painted in 
metallic plate, they resume the 3-
dimensional and the flat of 
artistics practices, creating an 
anthropology of the future, when 
the figure of Olive (Popeye's girl) 
will be arqueological, when octopi 
will hierarchize beca use of their 
flexibílity, when the sexual will be 
natura1. 

Obras ApresentadasjWo,.ks in fhe 
Exhibifion 
Plaza Mayor. 1991 
Instalação. 144 m2 
1. Plaza Menor 
40 esculturas de pequeno formato em metal 
policromado/40 small sculptures in polychrome 
metal. 40x40xl0 cm 
2. Columna Salomonica 
Metal policromado/polychrome metal. 
540x30x15 cm 
3. Escena 
Metal policromado/polychrome metal 
a. 350x200x200 cm 
b. 400x170x220 cm 
4. Horizontal 
Conjunto de 15 relevos de formato pequeno em 
madeira laqueada/Set of 15 small reliefs in 
laquered wood 



MANUEL MENDlVE 
Nasceu em Havana, Cuba, em 1944 
Graduou-se em Escultura e Pintura 
pela Escola de San Alejandro. 
Born in Havana, Cuba, in 1944 
Graduated in Sculpture and Painting 
'rom the San Alejandro School. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1964 Centro de Arte, La Habana 
• 1975 Museo Nacional de Tanzania 
• 1981 Galeria de Arte, Moscú 
• 1982 Galeria dei Comité de la 
Cultura, Sofia; Galeria Mpapa, 
Lusaka; Galeria Horth, Nuremberg; 
Galeria Plaza Vieja, FCBC, La Habana 
• 1986 Espacio Cultural 
Latinoamericano, Paris 
• 1987 Museo Nacional de Bellas 
Artes, La Habana; Museo de Arte 
Contemporáneo, Panamá 
• 1988 Museo Etnográfico, 
Budapest 
• 1989 Galeria Nesle, Paris; Grupo 
Seibu Shibuya, Tokyo; Centro 
Cultural de Manila 
.1990 Galeria Civica Plaza Cavou r, 
Padua 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1968 Museo de Arte Moderno de 
la villa de Paris 
• 1968, 70 Museo Nacional de 
Bellas Artes, La Habana 
• 1975 Cubansk Nutidskunst, Oslo 
• 1977 11 Festival Mundial de Arte y 
Cultura Negra y Africana, Lagos 
• 1978 Pinturas y Gráfica Cubana, 
Museo Espaõol de Artes 
Contemporáneas, Madrid 
• 1980 Jornadas Culturales de 
Cuba, Casda de La UNESCO. Paris; 
Cultura Cubana. Museo Carrillo Gil, 
México 
.1988 'Biennale di Venezia; Museo 
de Arte Moderno de la villa de Paris 
• 1989 Salón de Mayo, Paris; Centro 
Cultural de la Villa de Madrid; Hayard 
Gallery, Londres; 111 Bienal de La 
Habana 
• 1990 Salón Internacional de Arte 
deZagreb 

Prémio/ Prizes 
• 1962 Premio de Escultura, Circulo 
de Bellas Artes, La Habana 
• 1968 Premio Adam Montparnasse, 
Salón de Mayo, Paris 
• 1970 11 Festival Internacional de 
Pintura de Cagnes sur Mer 
• 1983 Premio Cristobal Colón, 
Unión de las villas Iberoamericanas, 
Centro Cultural dei Consejo 
Municipal de Madrid 
• 1984 Premio Galeria Espacio 
Latinoamericano,'1 Bienal de La 
Habana 
• 1986 Premio Wilfredo Lam de la 11 
Bienal de La Habana 

Mendive pinta aquilo em que 
crê e crê nas representações que 
pinta, Mas com perspectiva de 
indivíduo informado, com a lógica 
contemporânea da cultura de seu 
país e do mundo, assim como por 
canais de mediação privativos das 
linguagens da plástica, Sua 
poética alimenta-se da memória 

pessoal e do ambiente 
circundante, ao mesmo tempo que 
formaliza artisticamente a 
peculiar mitologia que participa 
de sua concepção sobre a 
existência, Na pintura (sobre tela 
e papel, coisas e corpos) que 
desenvolve, tem a nos dar o que 
Bakhtin denomina "unidade 
intuitiva concreta" do "mundo 
natural" e do "mundo do homem" , 
Em suas imagens a natureza se 
humaniza e o homem se 
naturaliza, Por isso, tão 
importante quanto a procedência 
ioruba ou banto das referências 
míticas das obras, ou mais 
importante, é a formulação de 
vínculos inadvertidos entre a 
consciência e a natureza, ou seja, 
a presença, em sua pintura, de 
inter-relações poéticas do homem 
com animais e vegetais munidos 
de qualidades e poderes humanos, 
Refiro-me à função, em Mendive, 
das categorias-imagens (assim 
denominadas por Bakhtin) "que 
servem tanto para a 
representação argumentativa da 
vida quanto para a representação 
da natureza", 

Manuel Lopes Oliva 

Mendive paints things he 
believes in and he believes in what 
he paints, But he does it fram the 
perspective of a well informed 
individual, with a contemporary 
sense of logic towards the culture of 
his country and of the world, and 
also thraugh which are mediations 
private to artistic languages, The 
poetic in him draws its inspiration 
fram personal memories and fram 
his surraundings, and at the same 
time he artistically formalizes the 
particular mythology that is part of 
his conception of existence. In his 
paintings (on canvas and paper, 
objects and figures) he gives us that 
which he calls "concrete intuitive 
unity" of "the natural world" and 
the "world of mano " In his pictures 
nature becomes humanized and 
man becomes naturalized. 
Therefore, as important as - or 
even more important than - the 
ioruba or bantu origins of the 
mythical references of his work, are 
his inadvertent ties of conscience 
with nature, that appear in his 
paintings ofman's poetic 
relationship with animaIs and 

plants that are in turn filled with 
human qualities. I refer to the 
functions that Mendive attributes 
to his image categories (so called by 
Bajtin himself) that serve not only 
to show an argumenta tive 
presentation of human life but also 
a representation of nature. 

Manuel Lopes Oliva 

MARCELO CIPIS 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1959. 
Born in São Paulo, Brazil, in 1959. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1987 Exposição nº 1, Espaço 
Cultural Cásper Libero, São Paulo 
• 1988 A Tragédia e a Comédia, 
Galeria Documenta, São Paulo 
• 1989 Trabalhos Recentes e Pyrex 
Paintings, Galeria Kramer 
• 1990 O Nascimento de um 
ImpériO, Atelier Santa Cecília, São 
Paulo / Edward Totah Gallery, 
London 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1980 111 Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Museu Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro 
• 1984 Tradição e Ruptura, 
Fundação Bienal de São Paulo; XI 
Bienal de Artes Gráficas de Brno 
• 1984, 85, 86, 87 Salão Paulista de 
Arte Contemporánea, Paço das 
Artes, São Paulo 
• 1985 VIII Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro 
• 1988 Workshop Berlin-São Paulo, 
Museu de Arte de São Paulo / 
Staatliche Kunsthalle, Berlin 
• 1989 Arte em Jornal, Jornal da 
Tarde, São Paulo; Arte 
Contemporánea São Paulo, 
Perspectivas Recentes, Centro 
Cultural São Paulo; Circuito Atelier 
Aberto, Instituto dos Arquitetos do 
Brasil, São Paulo 

Prêmios/ Prizes 
• 1984 Prêmio Aquisição no 11 Salão 
Paulista de Arte Contemporânea 
• 1985 Viagem ao Exterior - 11 
Prêmio Chandon de Arte e Vinho 
.1986 Prêmio VASP, IV Salão 
Paulista de Arte, São Paulo 
Contemporânea 
• 1987 XII Prêmio Abril de 
Jornalismo, São Paulo 
• 1990 Prêmio da Associação 
Paulista dos Criticos de Arte, São 
Paulo 
• 1991 Prêmio Abril de Jornalismo, 
São Paulo 

A CIPIS TRANSWORLD, 
orgulhosamente, se apresenta 
neste catálogo, através de um 
resumo de suas atividades na 
Feira Bienal 1991. Inicialmente, 
toda a pujança da corporação pode 
ser admirada pela sua logomarca, 
presente na fachada do stand: 



aquele incrível globo giratório 
nada mais é do que o reflexo da 
amplitude de ação da CIPIS 
TRANSWORLD! 

Do mesmo modo, a sua 
variedade de produtos - sempre 
de primeiríssima linha, é claro
está exposta na vitrina frontal, 
para deleite de seus fiéis 
consumidores. 

Cartazes publicitários 
institucionais mostram a seguir a 
linha de comunicação 
diferenciada e criativa adotada 
pela empresa. Um verdadeiro case 
de sucesso. 

Mais para dentro, e por isso 
mesmo, vamos ao endomarketing, 
grande preocupação da CIPIS 
TRANSWORLD: uma amostragem 
de seus múltiplos departamentos, 
através de caixas de luz, 
autênticas radiografias do espírito 
saudável e produtivo existente. 
Além disso, o cuidado com a 
programação visual burocrática se 
percebe nos modelos de 
documentos internos. Um exemplo 
a ser seguido. 

E, pelo bem da modernidade, 
encontra-se, em exibição 
ininterrupta, um reclame 
comercial em vídeo, obra de 
renomados artistas do cenário 
nacional. Enfim, muito mais 
haveria por mostrar e por dizer, 
mas, sorry, but time is money. 

Aguardamos sua visita ao 
local, onde o receberemos com 
autênticos souvenirs da CIPS 
TRANSWORLD, feitos 
especialmente para a ocasião e 
disponíveis a preço de custo. 

Compareça. 

GIPIS TRANSWORLD proudly 
presents itself in this catalog, 
through a summary of its 
activities at the 1991 Biennial. 
Right offhand, the corporation's 
puissance is conveyed in its logo, 
which appears in the front part of 
the stand. That incredible rotating 
globe represents nothing less 
than the range of action of GIPIS 
TRANSWORLD! 

Likewise, the corporation's 
variety of products - always first 
class, of course! - is displayed in 
the front window, for the delight 
of its faithful buyers. 

Next to it, business 
advertising posters show the 

different, creative media adopted 
by the company. A truly 
successful case history! 

Further inside the stand, and 
precisely for this reason, we 
become familiar with one of GIPIS 
TRANSWORLD's main concerns, 
its self-marketing. A sample of its 
various departments is shown 
through light boxes, genuine X
rays ofthe company's healthy and 
productive spirit. In addition, the 
care with the layout design of 
letterhead and other stationery is 
evidenced in the samples of 
internaI printed material. An 
example to be followed. 

And, for the sake of 
modernity, a video commercial 
created by renowned Brazilian 
artists is featured continuously. 
Most certainly, there is a lot more 
to show and tell, but sorry, time's 
money. 

We look forward to welcoming 
you at our stand, were authentic 
GIPIS TRANSWORLD souvenirs 
especially created for the occasion 
are available at billing cost. 

Gome to GIPIS TRANSWORLD. 

MARIA TOMASELLI 
Nasceu em Innsbruck, Áustria, em 
1941. 
Graduou-se em Filosofia Pura na 
Universidade de Innsbruck. Estudou 
desenho com Kuehn, pintura com 
Iberê Camargo, gravura com Danúbio 
Gonçalves e Eduardo Sued. 
Vive e trabalha em Porto Alegre, 
Brasil. 
Bom in Innsbruck, Austria, in 1941. 
Graduated in Pure Philosophy from 
the University of Innsbruck. 
Studied design under Kuehn, 
painting under Ibere Camargo, 
engraving under Danubio Gonçalves 
and Eduardo Suede. 
Reside and works in Porto Alegre, 
Brazil. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1967 Galeria Vila Velha, Porto 
Alegre 
• 1968 Aliança Francesa, Porto 
Alegre 
• 1970 Sala Goeldi, Rio de Janeiro 
• 1975 Museu Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro 
• 1976 Fundação Cultural, Curitiba 
• 1978, 82 Galeria Block, Innsbruck 
• 1982 Oficina Guaianases de 
Gravura, Olinda 
• 1982, 84 Galeria Elefant, Viena 
• 1983 Museu de Arte do Rio Grande 
doSul 
• 1984 Galeria Bonfiglioli, São 
Paulo 
• 1984, 86, 87, 90 Galerie Elefant, 
Landeck 
.1984,87,89 Galeria Saramenha, 
Rio de Janeiro 

• 1985 Casa da Gravura, Fundação 
Cultural de Curitiba 
.1985,86,87,90 Galerie Elefant, 
Burg Hasegg, Hall 
• 1985, 87 Galeria Arte Pesquisa da 
Universidade Federal do Espírito 
Santo 
• 1986 Instituto Austríaco di 
Cultura, Roma 
• 1987 Galeria Paulo Figueiredo, 
São Paulo; Bolsa de Arte, Porto 
Alegre 
• 1988 Galeria M. Kassel 
• 1989 Galeria Montesanti, São 
Paulo; Oca Maloca, Porto 
Alegre/Museu de Arte de São Paulo 
• 1990 Galeria Sandmann & Haak, 
Hannover 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1972 11 Exposição Internacional de 
Gravura, Museu de Arte Moderna, 
São Paulo (Prêmio Aquisição); Salão 
Paulista, São Paulo (Prêmio 
Revelação) 
.1972, 73, 74, 77 Salão 
Paranaense, Curitiba (Prêmio 
Aquisição, 72 e 77; Prêmio Fundepar, 
73; Prêmio Copel, 74) 
• 1973 12" Bienal Internacional de 
São Paulo • 
• 1973, 78, 81 Salão Nacional, Río 
de Janeiro (Prêmio Isenção de Júri, 
73) 
.1974 Movimento Arte na Rua, 
Ponto de Arte, Porto Alegre; 111 Salão 
Nacional de Belo Horizonte (Prêmio 
Aquisição) 
.1974,79 Bienal dei Grabado 
Latinoamericano, San Juan 
• 1975 111 United International 
Graphics Annual, Hollis 
• 1975, 77 Salão Nacional de Goiás 
(Prêmio Aquisição) 
• 1976 prêmio da Cídade de 
Innsbruck (2" Prêmio) 
.1976,77,79,83,85,87,88,89 
Panorama de Arte Atual Brasileira, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo 
(Prêmio Lojas Americanas, 83; 
Prêmio Panorama 70-87, 88) 
• 1977 Arte Actual de Iberoamerica, 
Madrid; World Print Competition, 
Museum of Modern Art, San 
Francisco, e exposição itinerante do 
Smithsonian Institute; I Salão Rio 
Grandense de Desenho (Prêmio 
Aquisição); IV Salão de Artes 
Visuais, Universidade do Rio Grande 
do Sul (Prêmio Aplub) 
• 1978 Footprint'78, Seattle; 11 
Salão Carioca de Desenho e Gravura 
(1" Prêmio); I Bienal Latino
Americana, São Paulo 
• 1978, 90 Mostra Anual de Gravura, 
Curitiba (Prêmio Telecomunicações, 
78) 
• 1979 111 Bienal de Maldonado 
(Prêmio 50 Anos Carve); 7 Pintores 
Gaúchos, Estados Unidos; I Mostra 
do Desenho Brasileiro, Curitiba 
(Prêmio Banestado); Gravadores 
Brasileiros, Instituto Cultural Brasil
Argentina, Mendonça; I Trienal dei 
Grabado Latinoamericano, Buenos 
Aires 
• 1980 Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Destaque do Mês); Galeria 
IBEU, Rio de Janeiro; 11 Bienal 
Iberoamericana de Arte, México 
• 1981, 83 Bienal de San Juan 
• 1982 XVIII Bienal Gráfica da 
Áustria (Prêmio Sparkasse); IX 
Trienal de Gravura Colorida, 
Grenchen 
• 1984 I Bienal de La Habana 



• 1985 Gravura no Rio Grande do 
Sul: Atualidade, Museu de Arte 
Contemporânea 
• 1985, 86, 87, 88 Art, Basel 
• 1986 V Bienal Americana de Artes 
Gráficas, Calij 100 Jahre Automobil, 
Galerie Elefant, Landeckj O 
Automóvel faz 100 Anos, Bolsa de 
Arte, Porto Alegrej Bienal 
Latinoamericana de Arte sobre 
Papel, Argentina 
• 1988 Artistas Brasileiros, Bei 
Svetlana, Muniquej Encontro com a 
Pintura Brasileira, Haus der Kunst, 
Nuernberg 
• 1989 Núcleo de Gravura do Rio 
Grande do Sul, Washington, 
Montevidéu 
• 1990 O MAM no Museu Nacional 
de Belas-Artes, Rio de Janeiro 

Recado 
As chamas surgiram 

consumindo desejos. Das 
esperanças só sobraram cinzas. 
Os corvos verdes sobravoaram os 
telhados agourando os horizontes. 
Mãos douradas, com olhos ávidos, 
sugaram os minguados bolsos. 
Furaram ouvidos as palavras 
falsas dos titiqueiros, deixando no 
ar assobios silenciosos de ventos 
frios. 

Da terra árida, poeirenta 
sobrou o luto da madeira 
queimada e retorcida, tramada a 
ferro, erguida no porto triste. 
Sobrou algo? Um resto de vida, 
nús de peito aberto, errantes 
descamisados, sustentando o 
pouco de humano no cinto 
apertado, na calça justa. Por que 
viver sem arte? Por que não usar 
as aberturas para mostrar o 
obsceno, o escondido, o 
reprimida? Por que não rasgar o 
tecido, se não é de seda? Por que 
não gritar o desespero, a paixão 
contida, a denúncia calada no 
tecido de textos coloridos? Se os 
trapos azuis cobrem as pernas, os 
sexos, as bundas, os joelhos, eles 
também cobriram os banheiros, os 
quartos, as cozinhas, e também os 
odores, os sonhos, a fome. Os 
trapos, a fome. 

Olhem para mim que sou 
subversão da arte, o reverso do 
avesso de des-arte. O olhar, desde 
longe, será um espanto. Mas 
cuidado! Há sempre entradas 
falsas. 

Tu, cobrirei o oco do teu ser, 
como abóboda noturna, com 
pinceladas coloridas que te 
protegerão do frio da noite. Quem 
sabe, se fores curioso, te 
surpreendas com minhas 
vaidades, se fores ingênuo, fiques 

com as calças na mão, e, se fores 
Toniolo, grites por tua própria 
conta. 

Depressa! Leiam-me! 
Desvendem-me! Interpretem-me! 
Usufruam-me! Que logo 
terminarei queimando na 
fogueira. Que outro final teria 
quem ousa? Ouso que todos 
ousem e saibam. O fogo queima. A 
vida arde. Ardente, ela vive. 

César Anchante 

Message 
The flames surged up 

consuming desire. Of hopes, on1y 
ashes remained. Green ravens 
cir1ed the raoftops, auguring the 
horizons. The fa1se words of the 
gossips pierced peop1e's eardrums 
1eaving the silent whist1ing of co1d 
winds in the air. 

Ofthe dry and dusty earth, a11 
that remained, erected in the sad 
port, was the mourning of the burnt 
and twisted wood deceived by iran. 
Was anything 1eft? A vestige of 1ife, 
naked bare-chested peop1e, 
poverty-stricken drifters sustaining 
their slight humanity within the 
tightened belts, the tight pants. 
Why 1ive without art? Why not use 
the openings to show the obscene, 
the hidden, the repressed? Why not 
tear up the material if it is not silk? 
Why not cry out the despair, the 
restrained passion, the accusation 
hushed by the fabric of co10rfu1 
texts? If the b1ue rags cover 1egs, 
sex, asses, knees, they a1so cover 
bathraoms, bedraoms, kitchens, as 
we11 as sme11s, dreams, and hunger. 
Rags, hunger. 

Look at me, I who am the 
subversion of art, the reverse of the 
opposite of "dis-art". A 100k, fram 
afar, wi11 be frightening. But 
beware! There are a1ways fa1se 
entrances. 

You, I sha11 cover the 
ho11ow1,less of your being, 1ike a 
nocturna1 dome, with co10rfu1 brush 
strakes that wi11 pratect you fram 
the co1d of the night. Who knows, if 
you are curious, you wi11 be 
surprised by my truths, if you are 
ingenuous, you wi11 be 1eft with 
your pants in your hand, and, if you 
are "Tonio10", scream for yourse1f. 

Ouick1y! Read me! Discover 
me! Interpret me! Use me! Because 
soon I wi11 end up burning in the 
bonfire. What other destiny for 

those who dare? I dare a11 to dare 
and to know. Fire burns. Life 
kind1es. Aflame, it 1ives. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
A Oca de Todos Nós (Oca Innocenti), 
1991 
Instalação: madeira queimada e calças 
jeansjinstallation: burned wood and 
jeans, 3,20x7,00x8,OO m 

Colaborou: João Melquíades, escultor, 
pedreiro, azulejista, carpinteiro e eletricista, 
nascido em Pinheiro Machado, Brasil, em 
1949. Construiu a OcaMaloca, em 1989, e as 
caixas para a instalação Feitiços, em 1990. 

Collaboration from: João Melquiades, 
born in Pinheiro Machado, Brazil, in 1949. 
Built the Ocamaloca in 1989 and the boxes 
for the Feitiços installation, in 1990. 

MARK MCDONNELL 
Nasceu no Cairo, Egito, em 1954. 
Nacionalidade norte-americana. 
Graduou·se em Belas-Artes, 
especialização em Escultura, pela 
Escola de Desenho de Rhode Island, 
Providence 
American born in Cairo, Egypt, in 
1954. 
Bache/or of Fine Arls (specialization 
sculpfure), Rhode Is/and School of 
Design, Providence. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1981 Exposição de Vidro, Museu 
de Arte de São Paulo 
• 1985 Labyrinth for Three Rivers, 
Pittsburgh Center for the Artsj 
Labyrinth for a Diva, Newport Art 
Museum 

Exposições Coletivasj Collective 
Exhibitions 
• 1983 Sculptural Glass, Tucson 
Museum of Art 
• 1986 Transparent Motives, Fort 
Wayne Museum of ArtjOwens
lIIinoisjToledojSan Jose Museum of 
Art 
.1988 New England Now, 
DeCordova and Dana Museum, 
LincolnjThe Currier Gallery of Art, 
ManchesterjBrown University, 
ProvidencejBowdin College Museum 
of Art, Brunswick j New Britain 
Museum of American Artj University 
of Vermont, Burlington 
• 1989 New Aquistions, Copper
Hewitt Museum of the Smithsonian 
Institution, New York 
• 1990 Flight Lesson, Renwick 
Gallery, National Museum of 
American Art, Smithsonian 
Institution, Washington DC 

Glass House 
A noção da estufa entrou em 

uso inicialmente quando os 
paisagistas barrocos do norte 
europeu começaram a alimentar a 
idéia de conservar, durante o 
inverno, árvores cítricas oriundas 
dos climas mediterrãneos. O uso 
de extensas áreas de superfícies 
envidraçadas permitia que a 
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generosa intensidade luminosa do 
inverno mantivesse as árvores 
com vida, além de tornar possível 
aquecer tais estruturas através de 
fornalhas. Essas extensas áreas 
superficiais envidraçadas se 
transformaram depois em 
edifícios construídos inteiramente 
de vidro, capazes de abrigar 
exóticos espécimes botãnicos 
originários de quaisquer pontos 
do globo. O século XIX promoveu 
o desenvolvimento de uma 
destinação mais pública e 
democrática para esse tipo de 
edificação. Os jardins de inverno e 
os grandes pavilhões de 
exposição, como o Palácio de 
Cristal, de 1851, ganharam ampla 
popularidade junto ao público. 

Minha instalação para a 21 ª 
Bienal Internacional de São Paulo 
está relacionada à noção mais 
popular da edificação em vidro. 
Trata-se de uma estrutura em 
forma de cone, com 4 metros de 
altura e 8 metros de largura na 
base. Ela é inteiramente recoberta 
com telhas de vidro de coloração 
clara. O Brasil é um dos únicos 
lugares do mundo em que ainda 
são fabricadas essas telhas. O 
espectador é convidado a 
ingressar na estrutura através de 
uma entrada estreita. É possível 
experimentar suas propriedades 
metafísicas. A transparência 
literal e fenomenal estará em 
constante mutação à medida que a 
luz solar for percorrendo o 
pavilhão ao longo do dia. 

A instalação faz parte de uma 
série, ainda em curso, que estou 
realizando com espaços cobertos e 
tipos de edificação. Os projetos 
mais recentes dizem respeito ao 
emparedamento em estruturas 
que criam ambientes que 
delimitam a visão, tais como 
labirintos, pátios e torres. Meu 
trabalho aborda o espaço entre a 
escultura e o espaço 
arquitetônico. Os espaços que 
informam e, ao mesmo tempo, 
envolvem o observador... a criação 
de espaços que evocam e 
transmitem determinados 
sentimentos. 

Mark McDonnell 

GlassHouse 
The notion of the glass house 

first came into use as baroque 
landscape issues in northern 

eUIope began to address the idea of 
wintering citrus fruit trees from 
mediterranean climates. The 
introduction of very large glass 
surface areas allowed enough 
winter light to keep the trees alive 
and the structures could be heated 
with stoves. The large surface areas 
of glass eventually turned into 
buildings completely ma de of glass 
which could house exotic 
botanicals from anywhere in the 
world. The nineteenth centUIy led 
to the development of a more public 
and democratic function for this 
building type. The winter gardens 
and the great exhibition halls like 
the Crystal Palace of 1851, very 
popular with the publico 

My installation for the 21" 
International Biennial of São Paulo 
deals with the most public notion 
of the glass house. It is a cone 
shaped structure that is fOUI 
meters high and eight meters 
wide at the base. It is completely 
glazed with clear glass roof tiles. 
Brazil is one of the few places in 
the world that still manufactures 
glass roof tiJes. The viewer is 
invited into the structure through 
a narrow entrance. One can 
experience it's metaphysical 
properties. The literal and 
phenomenal transparency will be 
constantly changing as the 
sunlight traverses the building 
through out the day. 

This installation is part of an 
on going series Iam doing with 
atopian spaces and building 
types. Recent projects have been 
about walled in structures that 
create rooms or that frame views 
such as labyrinths, courtyards and 
towers. My work is about the 
space between sculpture and 
architectural space. It is about 
spaces that both inform and 
in volve the viewer... about 
making spaces that evoke and 
emit certain feelings. 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Glass Rouse, 1991 
Instalação: telhas de vidro e 
madeira/installation: glass rool tiles and 
wood, 4x8 m 

MARTHA 
MARíA PÉREZ 

Nasceu em Havana, Cuba, em 1959. 
Estudou nas Escolas de Artes 

Plásticas San Alejandro. Cursou o 
Instituto Superior de Arte, Havana. 
Bom in Havana, Cuba, in 1959. 
Studied at the San A/ejandro Schoo/s 
of Plastic Arts and at the High 
Institute of Art, Havana. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1984 Obra Reciente, Casa de la 
Cultura, La Habana; Dibujos y 
Cerámicas, Casa de la Cultura, La 
Habana 
• 1989 Pori Art Museum; Hipolyte 
Gallery, Helsinki; Fotogram Gallery, 
Jyvãskyla; Titanic Gallery, Turku 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1984 IV Coloquio Latinoamericano 
de Fotografia, Museo Nacional de 
Bellas Artes, La Habana 
• 1988 Raíces en Acción, Museo 
Carrillo Gil, México; Museo de Arte 
Moderno de Lima; Bienal de La 
Habana; Museo Nacional de Bellas 
Artes, La Habana; Signs of 
Transition, Museum of Contemporary 
Hispanic Art, New York; Made in 
Havana, Art Gallery of New South 
Yales, Sydney Australian Center for 
Contemporary Art, Melbourne; 
Museum of Contemporary Art, 
Brisbane 
• 1990 The Nearest Edge ofthe 
World, Massachusetts College of Art, 
Main Gallery, Bronx Museum, New 
York; No Man Is an Island, Pori Art 
Museum; Cuba OK, Stãdtiche, 
Kunsthalle, Düsseldorf; Institut Für 
Auslandsbeziehunger, Stuttgart 
• 1991 Los Hijos de Guillermo Tell, 
Museo de Artes Visuales Alejandro 
Otero, Caracas; Banco de la 
República de Colombia, Bogotá 

A obra de Martha María Pérez 
se inscreve naquele ãmbito amplo 
em que a frutífera fusão rompeu 
as fronteiras convencionais das 
disciplinas artísticas. 

Seus primeiros trabalhos se 
apóiam nos mitos camponeses. 
Seu personagem é a paisagem, o 
ambiente rural, em que mostra, a 
partir de sua ótica pessoal, a 
beleza que existe na expressão 
objetiva dessas superstições. De 
certa maneira, essas obras podem 
ser analisadas vinculadas à 
corrente do conceitualismo e, 
especialmente, da land art. 

No entanto, há uma diferença: 
mais do que trabalhar com a 
realidade da natureza, Martha a 
constrói, seus rios são esculturas 
de papel que correm entre 
vegetações naturais. Suas cruzes, 
que recriam as que os camponeses 
fazem para afastar os maus 
espíritos das colheitas, são 
"instalações" cujo complemento é 
a natureza. 

Martha não utiliza jogos de 
luzes e sombras, nem sobre 
impressões manipuladas, nem cor, 



nada que fique na simples 
aparência das coisas. Essas obras, 
vistas cada uma em sua 
independência, como um 
universo, contêm em si um núcleo 
dominante, direto, onde se deteve 
o movimento e concentrou-se seu 
poder expressivo. Seu modo de 
fazer se relaciona mais ao "fazer" 
uma foto do que ao "tirar" uma 
imagem da realidade. Para 
Martha, o importante é a idéia, 
depois sua realização, não 
importando quem acione o 
obturador. 

Martha seleciona o 
enquadramento, atua diante da 
câmera, é um duplo jogo da 
subjetividade. Não lhe interessa a 
documentação dos fatos fortuitos 
nem o testemunho da própria 
realidade; ela "inventa" sua 
própria realidade e, em sua 
transmissão através do suposto 
verismo fotográfico, desenvolve 
as tensões que dão interesse à sua 
linguagem artística. 

O conjunto da obra de Martha 
María é uma das mais sólidas 
documentações artísticas que 
conheço de um dos fatos mais 
transcendentes e formosos do 
mundo, e o mais importante é que 
ele nos introduz no jogo da 
ambigüidade dos sentimentos. É a 
versão artística da lei marxista da 
unidade e luta dos contrários, 
presente no pensamento humano, 
de algum modo, desde as 
filosofias mais antigas, expressa 
na simbiose da vida e da morte, do 
yin e do yang ao "te odeio e te 
quero" de Panchito Ricet (cantor 
de boleros dos anos 40, em Cuba). 

No panorama atual da nossa 
fotografia, a obra de Martha María 
Pérez se insere de maneira 
orgânica. Não se distancia, apesar 
de intimista, da problemática 
humanista que caracterizou a 
fotografia cubana da Revolução. 
Sua importância fundamental está 
no peso de sua inquestionável 
originalidade. 

María E. Haya 

The work of Martha María 
Pérez belongs in that broad range 
of work which fruitful fusion 
overrode conventional frontiers of 
the artistic disciplines. 

Her first works are based on 
peasant myths. Her character is 

the landscape, the rural 
environment, in which she shows, 
from her own personal viewpoint, 
the beauty that exists in the 
objective expression of peasant 
superstitions. In one way, these 
works can be analyzed in 
connection with the conceptualist 
line, and especially, in connection 
with land art. 

However, there is a 
difference: more than merely 
working with the reality of nature, 
Martha builds it; her rivers are 
sculptures of paper that run 
through natural vegetation. Her 
crosses, which recreate those that 
the peasants use to keep bad 
spirits away from their crops, are 
"installations" whose 
complement is nature. 

Martha does not use any play 
of light and shadow. Nor does she 
use manipulated superimposed 
impressions or color. She uses 
nothing that is limited to the 
simple appearance of things. 
These works, each seen in its 
independence, like a universe, 
themselves contain a dominant, 
direct nucleus, where movement 
was detained and where it 
concentrated its expressive 
power. Martha 's style is closer to 
"making" a photo, than to 
"taking" an image of reality. For 
Martha, what is important is 
having the idea, and then carrying 
it out, no matter who happened to 
activate the shutter. 

Martha chooses the framing, 
acts in front of the camera, is a 
double play of subjectivity. She is 
not interested in documenting 
fortuitous facts nor in witnessing 
reality itself; she "invents" her 
own reality and, in her 
transmission through the 
presumed photographic verity, 
develops the tensions that lend 
interest to her artistic language. 

The collection of Martha 
María 's work is one of the most 
solid artistic documentations I 
have ever seen of one of the most 
transc~ndental and beautiful facts 
of the world. The most important 
point in this work is that it 
introduces us to the play of the 
ambiguity of feelings. It is the 
artistic version of the marxist law 
of unity and the struggle of the 
opposites, present in human 

thinking, in one form or another, 
from the most ancient 
philosophies, expressed in the 
symbiosis of life and death or yin 
and yang, to the "I hate vou and I 
love vou " of Panchito Ricet, 
Cuba's bolero singer of the '40s. 

Martha Maria Pérez' work 
constitutes an organic insertion in 
the present panorama of our 
photography. Although it is 
intimistic, it is not removed from 
the humanist problematic thati 
characterized Cuban 
revolutionary photography. It's 
fundamental importance lies in 
the weight of its undeniable 
originality. 

Obras ApresentadasjWorks in the 
Exhibition 
1. Cultos Paralelos, 1990 
Fotografia (prata, gelatina)jphotography (silver, 
gelatin), 50x40 em 
2. Cultos Paralelos, 1990 
Fotografia (prata, gelatina)jphotography (silver, 
gelatin), 50x40 em 
3. Cultos Paralelos, 1990 
Fotografia (prata, gelatina)jphotography (silver, 
gelatin), 50x40 em 
4. Cultos Paralelos, 1990 
Fotografia (prata, gelatina)jphotography (silver, 
gelatin), 50x40 em 
5. Sueno y Vigilia, 1990 
Fotografia (prata, gelatina)jphotography (silver, 
gelatin), 40x50 em 
6. Miedo a la Muerte, 1989 
Fotografia (prata, gelatina)jphotography (sllver, 
gelatin), 40x50 em 
7. TOleraneia, 1989 
Fotografia (prata, gelatina)jphotography (silver, 
gelatin), 40x50 em 
8. Malas Pensamientos, 1989 
Fotografia (prata, gelatina)jphotography (silver, 
gelatin), 40x50 em 

MASAAKI NISHI 
Nasceu em Hiroshima, Japão, em 
1946. 
Graduou-se em Escultura pela 
Universidade de Arte de Musashino. 
Bom in Hiroshima, Japan, in 1946. 
Graduated in Sculpture from the 
Musashino University of Arts. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1980 Gallery Frame of Mind, 
Burlington 
.1986 Esses Gallery, Tokyo; Root 
Gallery, Tokyo; Akiyama Gallery, 
Tokyo 
.1987 Spiral Garden, Tokyo 
.1988 Esses Gallery, Tokyo 
• 1989 Kitayushu Municipal Art 
Museum, Fukuoka; Akiyama Gallery, 
Tokyo 
• 1990 Shimada Shigeru Gallery 
.1991 Hillside Gallery, Tokyo 

Exposições Coletivas e Prêmiosj 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1976 The 12th Contemporary Art 
Exhibition of Japan, Tokyo 
Metropolitan Art Museum, Kyoto 
Municipal Art Museum 
• 1983 Ryujin Art Villege·Wood and 



Art Exhibition, Ryujinmura, 
Wakaymama 
• 1984 The 15th International Art 
Exhibition Japan, Tokyo Metropolitan 
Art Museum, Kyoto Municipal Art 
Museum; Lake Biwa Contemporary 
Sculpture Exhibition and 
Symposium, Nagisa Park Moriyama 
City, Shiga; Kanagawa Open-Air 
Sculpture Exhibition, Sagamihara 
Park, Kanagawa (Grand Prize) 
• 1985 International Environmental 
Art Symposium '85, Tsukuba, Ibaragi; 
Shibukawa Open-Air Exhibition, 
Sibukawa City Park, Gunma; 
Hiroshima Sculpture Competition for 
Open-Air Place, Kyobashigawa 
Riverside, Hiroshima (1st Prize) 
• 1986 11 Tokyo Open-Air 
Contemporary Sculpture Exhibition, 
Kinuta Park, Tokyo (Prize for 
Excellence); The 5th Hammatsu 
Open-Air Exhibition, Nakatajima 
Beach, Shizuoka; Box Exhibition'86, 
Studio Upsilon, Hyogo 
• 1987 Triennial Exhibition of 
Contemporary Sculpture'87, 
Shibukawa City Park, Gunma; 
Internationallron Sculpture 
Symposium Yahata '87, Kitakyushu 
City, Fukuoka 
• 1988 Fundamentallmages of 
Postwar Art, Iwaki Municipal Art 
Museum, Fukushima; Encounter with 
Materiais Metal, Meguio Museum of 
Art, Tokyo 
• 1989 Fukuyama Sculpture Project, 
lukuyama Memorial Park, Hiroshima; 
Cité Internationale dese Artes Group 
Exhibition, Paris 
• 1990 Contemporary Sculpture in 
Japan 111, Kanagawa Prefectural 
Gallery 

A instalação de Masaaki Nishi 
é constituída por três trabalhos 
que combinam ferro e bronze. Em 
Innocence (Tsuchi), um objeto 
circular, cônico, feito de ferro 
marrom e bronze verde-azulado, 
está apoiado num pedestal de 
ferro com 177 centímetros de 
comprimento. Trata-se da 
banheira goemon, utilizada desde 
tempos remotos no Japão. O 
objeto, moldado em bronze e ferro, 
a partir do ferro comum, é 
enterrado no solo durante algum 
tempo e depois retirado. 

Como escultor, Nishi nutre um 
profundo interesse pelas 
transformaçôes impostas aos 
materiais pelo tempo. No passado, 
o artista fez experiências com 
instalaçôes que exibiam as 
diferenças no modo como os 
objetos se transformam, alocando
as sob a terra, no mar, ou sobre o 
solo. Também podemos 
considerar esse procedimento um 
método para captar os ciclos 
naturais, através das 
transformações sofridas pelos 
materiais. Entretanto, sua 
concepção possui uma escala 

global, apresentando, nesse 
aspecto, uma natureza altamente 
ecológica. Innocence (Mizu) é um 
dos trabalhos em que esse 
aspecto transparece da maneira 
mais sucinta. Seus tubos, com 60 
centímetros de diãmetro e 177 
centímetros de altura, foram 
moldados no tubo de resfriamento 
de uma usina nuclear. O tubo de 
bronze foi submerso no mar que 
banha Hiroshima, cidade vitimada 
pela bomba atômica, enquanto o 
tubo de ferro foi utilizado como 
incinerador na casa do artista. 
Casualmente, Nishi nasceu em 
Hiroshima. O trabalho é ilustrativo 
de suas idéias e experiências com 
respeito à civilização 
contemporânea. Innocence (Hi) é 
um grande reservatório para 
metais derretidos. Um 
reservatório de bronze moldado é 
colocado num molde simples de 
ferro. O diálogo entre os dois 
materiais se mantém calado, 
selando os sentimentos e as 
emoções humanas. 

O conjunto desses três 
trabalhos, que conjugam o ferro e 
o bronze, guarda uma relação 
mútua e sugere os mistérios da 
matéria, que aparecem e 
desaparecem no longo 
intercâmbio entre o homem e a 
natureza. Os trabalhos trazem, 
ainda, a conotação de algo com 
um sentido bastante espirituoso 
de desafio a pulsar na imaginação 
do artista. Em seu sentido 
profundo, eles pressagiam o fim 
do homem. Nishi, contudo, jamais 
faz disso um tema sério. Em 
Innocence (Tsuchi), por exemplo, 
ele faz uso, conforme mencionado, 
de uma banheira goemon. A 
imagem dessa banheira de 
aspecto engraçado transmite-nos 
algo de profundamente humano. 
Isso porque ela nos remete à 
história de Goemon Ishikawa, o 
célebre bandido do século XVI, 
que foi executado às margens do 
rio Sanjo, em Kioto, sendo fervido 
em um caldeirão. Na qualidade de 
herói japonês, Goemon é uma 
figura de grande popularidade, 
sendo transformado em 
personagens de histórias de joruri 
e peças do teatro kabuki. Assim, o 
caldeirão representa o elemento 
no qual aquele que desafiava as 
autoridades era fervido. Ele é 

moldado em ferro e bronze, e 
colocado de cabeça para baixo 
sobre o pedestal de 177 
centímetros. 

Tadayasu Sakai 

De ferro eu nasci 
Quando eu estava na terra, 
Depois que o ferro aproximou as 
pessoas 
do prazer, ao fim de tempos e mais 
tempos, 
procurou ele assimilar-se à terra. 
Não tive forças para suportar 
esse fato da natureza. 
E as garras de uma escavadeira 
mecânica 
atingiram· me os ombros e a cabeça. 
Quando eu estava na água, 
o ferro lançava incessante vapor 
branco 
em sua tentativa de deter o ousado 
impulso da energia. 
Tudo isso me amedrontou. 
E um pedaço de madeira à deriva no 
mar 
veio para me reconfortar. 
Quando eu estava no fogo, 
trouxe o ferro um medo primitivo 
para a alma de muitas pessoas. 
Invejei-lhe a vastidão. 
E essa inveja me despedaçou. 

Masaaki Nishi 

Masaaki Nishi's instaIlation is 
made up of three works which 
pair up iron and bronze. In 
Innocence (Tsuchi) a round, 
conical object ma de of brown iron 
and bluish green bronze is placed 
on an iron pedestal 177 
centimeters high. This is the 
goemon bathtub used from old in 
Japan. The object moded with 
bronze and iron from ready-made 
iron is buried in the ground for 
some time and taken out. 

As a sculptor Nishi is highly 
interested in the temporal 
changes which occur to materiaIs. 
In the past he has attempted 
instaIlations which show the 
differences in the way objects 
change by leaving them in the 
ground, in the sea or on the 
ground. This can also be said as a 
method for capturing the natural 
cycles through changes in 
materiaIs. However his 
conception is of a global scale ana 
in this respect it is highly 
ecological in nature. Innocence 
(Mizu) is one ofthe works which 
most succinct1y shows this point. 
Pipes having a diameter of 60 
centimeters and a height of 177 
centimeters have been molded 
from a nuclear power plant's 
cooling pipe. The bronze one has 
been submerged in the sea oft 
atom-bombed Hiroshima and the 



iron one had been used as an 
incinerator at the artist's house. 

Incidentally Nishi was born in 
Hiroshima. The work is 
illustrative of his thoughts and 
experience regarding the 
contemporary civilization. 
Innocence (Hi) is a large container 
for melting metal. A molded 
bronze container is placed on a 
bare iron moldo The dialog 
between the two materiaIs 
remains silent by sealing up 
human feelings and emotions. 

These three works which pair 
up iron and bronze are mutually 
related and hint at the mysteries 
of matter which appear and 
disappear in the long intercourse 
between nature and mano They 
also connote something like a very 
witty sense of defiance flickering 
in the artist's imagination. In the 
deep sense they presage the end 
of mano But Nishi never makes a 
serious theme out of it. For 
example, in Innocence (Tsuchi), as 
mentioned he uses a goemon 
bathtub. The image which this 
funny-looking bathtub gives us is 
something very humano This is 
because it reminds us of the story 
of Goemon Ishikawa, the famous 
bandit of the 16th century who 
was executed on the Sanjo river 
beach in Kyoto by boiling in a 
cauldron. This Goemon as a 
popular hero has been c10se to 
people and has been turned into 
stories ofjoruri and kabuki 
dramas. So the cauldron is one in 
which he who defied the 
authorities was boiled. It is 
molded with iron and bronze and 
placed upside down on the 177-
centimeter pedestal. 

I was bom o[ iron 
When I was in the earth, 
after iron brought people 
cJose to pleasure time after time 
it tried to assimilate with earth. 
I was not able to put up with 
this fact of nature. 
The claws of a power shovel 
hit my head and shoulders. 
When I was in the water, 
iron constantly sent up white steam 
in its attempt to stop the reckless 
forward plunge of energy. 
I was frightened by a11 of this. 
A piece of driftwood in the sea 
came to comfort me. 
When I was in the fire, 
iron brought primitive fear 
into the hearts of many people. 
I was jealous of its vastness. 
That jealous tore me to pieces. 

Masaaki Nishi 
(Translation: Don Kenny) 

Obras Apresentadas/Works in fhe 
Exhibifion 
1. Innoeente (Tsuehi), 1990 
Ferro, bronzejiron, bronze, 240x80x85 em. 
240x80x85 em 
2. Innoeente (Mizu). 
Ferro, bronzejiron, bronze, 060xl77 em, 
060xl77 em 
3. Innoeente (Hi), 
Ferro, bronzejiron. bronze, 0127x190 em 

MAURíCIO BENTES 
Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 
1958. 
Estudou na Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage, Rio de Janeiro e na 
Oficina de Escultura do Ingá, em 
Niterói. 
Bom in Rio de Janeiro, Brazil, in 
1958. 
Sfudied at the Parque Lage School of 
Visual Arts, Rio de Janeiro and at the 
Inga Workroom of Sculpture, Niterói. 

Exposiçóes Individuais/ Solo 
Exhibitions 
• 1982 Tijolos, Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro 
• 1983 Galeria São Paulo; Galeria 
de Arte da Universidade Federal 
Fluminense 
• 1986 Galeria de Arte Centro 
Empresarial, Rio de Janeiro; Espaço 
Capital, Brasília 
• 1987 Galeria Anna Maria 
Niemeyer, Rio de Janeiro 
• 1988 Cíclo de Esculturas, 
Galeria Sérgio Milliet-Funarte, 
Rio de Janeiro; Galeria Arte e 
Fato, Porto Alegre; Espaço 
Capital, Brasília; Gesto Gráfico, 
Belo Horizonte; Paulo 
Figueiredo Galeria de Arte, São 
Paulo 
• 1990 Galeria Montessanti, 
Roesler 

Exposiçóes Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1983 Escultores do Ingá, Solar 
Grandjean de Montigny-PUC, Rio de 
Janeiro; XV Salão Nacional de Arte 
Precariedade e Criação, Museu de 
Arte Moderna, Belo Horizonte 
.1984 Como Vai Você Geração 80?, 
Escola de Artes Visuais - Parque 
Lage, Rio de Janeiro; O Gosto e a 
Obra, Galeria de Arte do IBE, Rio de 
Janeiro 
• 1985 Galeria Subdistrito, São 
Paulo; Uma Luz Sobre a Cídade, 
Universidade Federal Fluminense, 
Rio de Janeiro 
• 1986 Território Ocupado, Escola 
de Artes Visuais - Parque Lage, Rio 
de Janeiro; 19" Bienal Internacional 
de São Paulo 
• 1988 Missões 300 anos - A Visão 
do Artista, Escola de Artes Visuais -
Parque Lage, Rio de Janeiro/Museu 
de Arte de São Paulo; Le Dejeneur 
sur l'Art, Escola de Artes Visuais
Parque Lage, Rio de Janeiro; 3x3, 
Casa de Cultura Laura Alvim, Rio de 
Janeiro; X Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Galeria Sêrgio Milliet
Funart, Rio de Janeiro 
• 1989 Rio Hoje, Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro 
• 1990 Projeto Arqueos, Fundação 
Progresso, Rio de Janeiro 
• 1991 Viva Brasil Viva, Kultur 
Huset, Stockholm 

A criação de Maurício Bentes 
é percorrida pelo sinal do atômico. 
Ondula no espaço-tempo, matéria 
em movimento, energia. A delícia 
da energia impregna desde o 
início o seu trabalho poderoso. 
Desde os tijolos e colunas que, 
estáticos, se distendiam em lento 
derrame para a construção de um 
templo fragmentário, pré-ruína 
novíssima, ele configura com a 
força do seu imaginar um 
continuum que é dado pela 
recorrência a materiais 
elementares, como o barro, o 
ferro, a água, a areia, a interagir 
com a radiação visível, 
fluorescente, de uma forma de 
energia industrializada. 

Maurício escava ou recobre a 
persona passiva da matéria para 
revelá-la como substância em 
trânsito, que busca. 

A liberdade, a explosão do 
visível que o seu ato criador 
atinge devem-se no entanto a uma 
profunda e descarnada mineração 
no interior da matéria 
aparentemente inerte. 

A figuração do fogo, da furna, 
da urna, do breu, da fornalha das 
estrelas leva-nos com ele a 
profundidades a um tempo 
ctônicas e uranianas, sempre 
amplas, onde vertical e horizontal 
se equivalem. 

Essa mobilidade solta o lugar 
do seu trabalho para situações 
espaciais imprevistas do ponto de 
vista da noção tradicional de 
escultura. 

Essa pode ir do chão à parede, 
atravessar-se no ãmbito de um 
espaço coletivo, como a piscina do 
Parque Lage, ou criar para si 
mesma um lugar indeterminado, 
flutuante. 

Como sua principal 
ferramenta e fio corídutor nesse 
percurso, o artista utiliza a luz. 
Luz que remete ao fogo 
heraclitiano, uma vez que estamos 
diante de uma obra filosófica, 
cosmogônica. 

"O raio pilota o universo" , diz 
Heráclito. Fala o homem de Éfeso 
que o fogo, obedecendo a uma lei 
cósmica e divina, tem o poder de 
transformar todas as coisas 
através do ar em uma 'substância 
úmida, germe do universo, que ele 
chama de mar. Dele, nascem de 
novo a terra, o céu, e tudo o que 

li 



eles contêm. Até o mundo ser 
reconduzido ao início, consumido 
pelo fogo. 

Nessa perspectiva de um 
contínuo devir, Maurício Bentes 
dissolve a ilusão da fixidez da 
matéria, procedimento hoje tão 
corrente na física quãntica, 
através da exploração de 
elementos naturais e artificiais e 
da sua própria consciência 
individual, que, imbricados, 
acrescentam ao mundo dado um 
dado novo: o da sua experiência 
imaginadora, processo imemorial 
a que damos o nome de arte. 

Brechas erodidas a maçarico 
na superfície de chapas de ferro, 
por onde se expelira luz de outro 
estado subjacente; grande linha 
de neon emergida ao longo de 
quilômetros nos desníveis da 
areia da praia de Ipanema: 
trabalhos anteriores de Maurício, 
como os desses exemplos citados, 
guardam a mesma coerência, 
fluindo do macro ao micro com a 
segurança de quem sabe lidar com 
a passagem, o trânsito, a elipse, a 
irrupção. 

O trabalho que instala nesta 
Bienal renova outra descida do 
artista ao coração da 
massa/energia. 

Uma tonelada e meia de ferro 
se esvaem, levitam, na 
obscuridade da câmara a vácuo do 
seu caldo cósmico, pintada de 
óxido de ferro e ocre quase negro. 

A destruição do espaço real 
traz com ela uma alteração do 
tempo. 

A linha externa das três 
formas retangulares de ferro 
negro é anulada pela obscuridade, 
pelo corte que as secciona, pelo 
movimento da água. 

As peças deixam o chão, 
decolam, a gravidade inexiste. É o 
fluorescer da luz, contraposto à 
escuridão, o desígnio que pilota 
heraclitianamente a 
transformação da matéria. 

O vermelho, o lilás, o violeta 
remetem também ao repertório do 
fogo, nas formas-cores que podem 
ser nuvens recortadas, 
orogênicas, ou rios de lava 
aflorando erosivamente da 
superfície do nada. 

E passam a existir, 
introduzindo a forma-cor na obra 
do artista, revérbero que a órbita 

líquida da fonte mecânica vai 
alterando em seu pulsar. 

A incorporação da àgua nesse 
trabalho de Maurício Bentes 
remete também ao eixo filosófico 
que o informa. Também ela se 
desmaterializa, da mesma forma 
que o ferro, reabsorvida nas 
vibrações luminosas. 

Em um artista que recorre com 
tanta freqüência ao ferro, à sua 
transformação, é forçoso lembrar 
aqui Hefaístos que, antes de fazer 
os mais incríveis artefatos para o 
panteão olímpico, ao nascer foi 
lançado ao mar pela mãe, Hera, e 
viveu nove anos em grota 
submarina, protegido por Tétis e 
Eurinome. Assim, o mito grego já 
associava fogo e água, e já 
indicava no filho ferreiro da deusa 
o poder de habitação em todos os 
elementos. Incluindo o ar, pelo 
seu deslocamento rápido, como 
sobrenatural, extensível até aos 
objetos que fabricava. Sabe-se 
que as mesas feitas por Hefaístos, 
trípodes e em número de 23, eram 
discos de ouro que se moviam 
pelos ares até os seus 
destinatários, e deles retornavam 
da mesma maneira, uma vez 
entregues as suas encomendas. 

Na cosmogonia Dogon, Nonno, 
o ferreiro, é um dos oito 
sobrenaturais, que tem as 
articulações partidas quando 
desce bruscamente sobre a terra 
com uma arca que contém as 
técnicas, grãos e sementes, 
ancestrais humanos e animais. 
Forjador de cosmos, enfim. Donde 
a arte de trabalhar o ferro ser 
iniciática e às vezes considerada 
como um segredo exclusivo que 
singulariza socialmente o 
indivíduo que a exerce. 

A ferramenta de Maurício 
Bentes é, a um tempo, perfuratriz 
do Hades vulcânico e do infinito 
espaço estelar pascaliano, pela 
familiaridade com que ele explora 
a noção do espaço-tempo em uma 
natureza que se vela. 

A contemporaneidade e 
complexidade do fazer desse 
extraordinário artista, por outro 
lado, podem comportar outras, 
várias leituras. 

O fato é que ao trabalho de 
Maurício, como ao rio de 
Heráclito, não poderemos voltar 
duas vezes. Pois, como toda 

criação verdadeira, ele nunca é o 
mesmo, pelo grão de energia e 
poder de metamorfose que 
contém. 

Lélia Coelho Frota 

Maurício Bentes's creation is 
traversed by the sign ofthe 
atomic. It waves in space-time, 
moving matter, energy. The 
delight of energy impregnates his 
powerful work from the start. 
From the static bricks and 
columns that stretch out in a slow 
pouring for the constmction of a 
fragmentary temple, latest pre
min, he uses the strenght of his 
imagination to shape a continuum 
given by the appeal to elementary 
materiaIs like clay, iron, water, 
sand, that interact with the 
visible, fiuorescent radiation, in 
some kind of industrialized 
energy. 

Maurício excavates or re
covers the matter passive persona 
to reveal it as a transitory and 
searching substance. 

The freedom, the explosion of 
the visible reached by his creative 
act are due, however, to a deep 
and fieshless mining inside the 
apparently inactive matter. 

The figuration offire, cave, 
um, tar, and of stars fumace takes 
us with him to depths at one time 
ctonical and uranian, always 
wide, where vertical and 
horizontal are equivalent. 

This mobility unlooses the 
place of his work leading to 
unexpected spacial situations 
conceming the traditional notion 
of sculpture. 

That can occupy a space from 
the fioor to the wall, crossing the 
ambit of a collective space, like 
the Laje Park pool, or creating an 
indeterminate, fioating place for 
itself. 

As his main tool and 
conductor thread in such route, 
the artist uses light. Light that 
has to do with the Heraclitian fire, 
for we are before a philosophical 
and cosmogenic work. 

uThe thunderbolt pilots the 
universe ", says Heraclitus. The 
Ephesus' man says that fire, 
obeying a cosmic and divine law, 
has the power to transform all 
things, through the air, into a 
damp substance, germ of the 



universe, that he ca11s sea, 
responsible for the rebirth of the 
earth, the sky and everything they 
contain. Until the world is taken 
back to the beginning, devoured 
by fire. 

In that perspective of a 
continuous come to be, Maurício 
Bentes melts the i11usion of matter 
fixity, a rather common procedure 
in quantic physics, through the 
exploration of natural and 
artificial elements and of its own 
individual conscience, which, 
overlapped, adds a new data to 
the given world: his imaginative 
experience, the immemorable 
process we ca11 art. 

Blowtorch eroded breaches on 
the surface of iron plates, from 
where light of another underlying 
state was ejected; a great neon 
line emerged alongside kilometers 
at Ipanema beach sand: previous 
works by Maurício, like those 
mentioned above, keep the same 
coherence, flowing from macro to 
micro with the security of a 
person who knows how to deal 
with landscape, traffic, elJipsis, 
irruption. 

With the work introduced to 
this Bienal, the artist renews his 
descent to the heart of 
mass/energy. 

One and a half tons of iron 
vanish, levitate in the vacuum 
chamber obscurity of his cosmic 
broth, painted in iron oxid and 
nearly black ocher. 

The real space destruction 
brings a time change with it. 

The externalline of the three 
rectangular black iron shapes is 
nu11ified by the obscurity, bya 
sectional cut, by the water 
movement. 

The pieces leave the floor, 
take off, gravity inexists. It is light 
fluorescence, set over against 
obscurity, the purpose 
Heracliteanly piloting matter 
transformation. 

Red, lilac, violet also a11ude to 
the fire repertoire, in shapes
colors that can be cut out orogenic 
clouds, or lava rivers erosively 
appearing on the surface of 
nothing. 

And they begin to exist, 
inserting shape-color in the 
artist's work, reverberation that 
the mechanical fountain liquid 

orbit alters with pulsation. 
The incorporation of water to 

his work also alludes to the 
philosophical axis that informs it. 
It dematerializes, as we11 as iron, 
reabsorbeb by luminous 
vibrations. 

In front of an artist who so 
frequently makes use of iron and 
its transformation, we must 
remember Hephaestus here, who, 
before making the most 
incredible artifacts for the 
Olympic Pantheon, was thrown 
into the sea by his mother, Hera, 
at birth, and lived nine years in a 
submarine cave, protected by 
Thetis and the Graces. Thus, the 
greek myth already associated fire 
and water, indicating the power 
to inhabit a11 elements, present in 
the goddess blacksmith sono 
Including air, for its quick 
displacement, as supernatural, 
extensible to the objects he 
manufactured. It is known that 
the tables made by Hephaestus, 
three legged and numbering 23, 
were qold disks which flew as far 
as their consignees, coming back 
the same way, once his charges 
were delivered. 

In Dogon's cosmogony, 
Nonno, the Blacksmith, is one of 
the eight supernatural, whose 
joints are broken when he 
abruptly comes down to Earth 
with an arch containing the 
techniques, grains and seeds, 
humane and animal ancestrals. 
The cosmos forger, in short. 
Whence the art of working with 
iron is initiatory and at times is 
considered as an exclusive secret 
that socia11y singúlarizes the 
individual who exercises it. 

Maurício Bentes's tool is, 
altogether, the volcanic Hades 
and the Pascalian infinite ste11ar 
space dri11 press, for the 
familiarity he has with the 
exploration of the space-time 
notion in a veiled nature. 

On the other hand, the 
extraordinaryartist's 
contemporaneousness and 
complexity of performance can 
hold others, a great many, 
readings. 

The fact is that to Maurício's 
work, as we11 as to Heraclitus' 
river, one cannot come back twice. 
For, as any true creation, it is 

never the same, by the energy 
grain and metamorphosis power it 
contains. 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Sem Título, 1991 
Instalação: ferro, luz fluorescente e água 
pigmentadajinstallation: iron, fluorescent light 
and pigment water, 3 peças de 10x100x600 cm 
cadaj3 pieces of 10x100x600 cm each 

MAX UHLlG 
Nasceu em Dresden, Alemanha, em 
1937. 
Estudou Artes Gráficas na Escola 
Superior de Artes Plásticas, 
Dresden. É mestre pela Academia 
Alemã, Berlim, e docente convidado 
na Academia de Artes Plásticas de 
Nuremberg. 
Born in Dresden, Germany, 1937. 
Studied Graphic Arts at the Dresden 
Fine Arts College o, Dresden. He has 
a master degree by the German 
Academy, Berlin, and is an guest 
lecturer at the Nuremberg Fine Arts 
Academy. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1965 Berlin Weissensee 
Kunstkabinett 
• 1966, 67 Schwerin Staatl. 
Museum 
• 1967 Undenau·Museum, 
Altenburg 
• 1969 Berlin Staatl. Museen; 
Ahrenshoop, Bunte Stube 
• 1971 Hoyerswerda Kulturbund; 
Graphikkabinett Museum für 
Bildende Künste, Leipzig 
.1974 Bert Brecht-Klub, Schwedt 
.1974,87 Galerie Kühl, Dresden 
• 1976 Galerie Nord Dresden 
• 1978 Paris Galerie Mouffe; 
Dresden Staatl. Kunstsammlungen, 
Kupferstichkabinett 
• 1979 Berlin Galerie Arkade 
• 1980, 87, 88 Galerie Alvensleben, 
München 
• 1981 Galerie Clara Mosch, 
Chemnitz 
• 1983 Orangerie, Putbus 
• 1984 Galerie Brusberg, Berlin 
• 1984, 85 Galerie Linneborn, Bonn 
• 1986 Galerie Oben, Chemnitz 
• 1987 Jenaer Kulturbund, Jena; 
Galerie am Sachenplatz, Leipzig 
• 1988 Galerie der Akademie der 
Künste, Berlin; Galerie Catherine 
Maurer, Bern 
• 1988, 91 Galerie 
Beethovenstrasse, Düsseldorf 
• 1989 Galerie DÕbele, Ravensburg 
• 1990 Galerie Scheffel, Bad 
Homburg (Frankfurt a.M.); Galerie am 
Parkberg, Hamburg; Galerie 
Brusberg, Berlin; Staatliches 
Museum, Burgk 
.1991 Hugieia Art Gallery, 
Tongeren; Münchehags-Museum, 
Goscar; Museum Schloss 
Morsbroich, Leverkusen; Stãdtische 
Kunsthalle, Kiel 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1965 8 Junge Künstler der DDR, 
Warschau 
• 1972 Malerei und Graphik der 
DDR, Tokio 
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• 1975 Dresdner Graphik, 5chiedam 
• 1980, 82 Word Print Tree, San 
Francisco Museum of Modern 
ArtjU5A, Canada, Japan 
• 1981 Malerei und Graphik der 
DDR, Musée d'Art Moderne de la Ville 
de Paris 
• 1982 Triennale India, Neu Delhi 
• 1983 Düsseldorf Kunstmuseum; 
Neuerwerbungen der Sammlung 
Ulbricht 
• 1984 Die Zeichnung in der Kunst 
der DDR, Dresden 
• 1985 Dresden Heute, Ulm, Singen, 
Basel, Ravensburg, Gelsenkirchen 
• 1986 Zeitspiegelll, Galerie Pels
Lensden, Berlin; Durchblicke, 
Oberhausen 
.1986,87 Menschenbilder (Kunst 
der DDR), Bonn, Münster, 
Saarbrücken 
• 1988 Zeitvergleich 1988, 13 Maler 
der DDR, Berlin 
• 1989, 90 Zeitzeichen, Seibu
museum, Tokyo; Twelve Artists from 
the DDR, Busch-Reisinger
museumjCambridgejUniversitats
Museum Los Angelesj 
Michiganuniversitat Ann 
Arbor j Albuqueranes 
• 1990 Deutscher Künstlerbund, 20 
Maler der DDR, Akademie der 
Künste, Berlin 

Prêmiosj Prizes 
• 1977 11 Kritiker-Preis, Berlin 
• 1979 Preis Bel Sixt Britisch 
International Print-Biennale, 
Bradfrod 
• 1987 Kathe-Kollwitz-Preis, 
Akademie Der Künste, Berlin 

Max Uhlig desenvolveu sua 
concepção artística por longos 
anos retraída e persistentemente 
em Dresden, usando a princípio 
sobretudo recursos gráficos e 
pequenos formatos. Sua arte não 
era representativa para aRDA. 
Por este motivo, precisamente, 
seu valor foi logo reconhecido em 
exposições isoladas no Ocidente. 
Não só a figura humana de Uhlig, 
mas também suas paisagens 
novas de grande formato colocam
se dentro da tradição da Escola de 
Dresden. Oscar Kokoschka e Otto 
Dix haviam formulado um estilo 
expressivo e autobiográfico no 
início dos anos 20, que Uhlig 
simplificou e abstraiu 
radicalmente. Durante muitos 
anos ele trabalhou quase que 
exclusivamente em preto e 
branco. Só agora introduz cores 
concentrada e parcimoniosamente 
nos grandes formatos gráficos. 

Klaus Gallwitz 

o Homem e o Universo 
Verdadeiro mágico dos negros 

intensos, ele é um ourives dos 
ritmos poderosos, o que significa 
que nada, nunca, aparece 

gratuitamente num trabalho tão 
cheio de vibrações interiores. 

Embora aprofunde sem cessar 
sua abordagem dos seres e das 
paisagens, Uhlig nem por isso 
deixa de variar os suportes da sua 
escrita nervosa e vibrante. Em 
pintura, ele prefere, parece, o 
óleo, que maneja com uma 
destreza só igualada por sua 
generosidade em acompanhar 
cada um de seus gestos por um elã 
de corpo e alma. De fato, Uhlig 
"projeta" em seu quadro o toque 
de pintura que, associado 
brutalmente ao toque precedente, 
atingirá seu objetivo com 
surpreendente precisão. E se 
pinta num cavalete, com seus 
modelos sempre ao alcance do 
olhar;J3 nada tem, entretanto, do 
pintor aplicado. Ele se precipita 
literalmente sobre a sua tela, 
como se a verdade da sua 
mensagem dependesse 
obrigatoriamente dessa energia 
de um corpo submetido por inteiro 
às pulsões interiores. Desenhista, 
faz os contrastes ressoarem, tanto 
recorrendo às aguadas quase 
sensuais da aquarela como 
utilizando papéis quase têxteis, 
impregnados de transparências. 
Gravador, maneja o buril com um 
sentido agudo das incisões, das 
reentrâncias, dos relevos. 

E nada dissemos ainda da sua 
escrita. Uhlig não modela seus 
temas. Ele os faz surgir de um 
incrível magma de linhas, de 
manchas, de entrelaçamentos de 
cores em explosão. 

Pintor da realidade, Max Uhlig 
não joga com as aparências. 
Penetra na essência das coisas. 
No olhar do homem. No fundo da 
paisagem. Na aridez do traço. No 
drama dos contornos. As cabeças 
de suas personagens aparecem 
freqüentemente laceradas, cheias 
ao mesmo tempo de in quietude e 
de resignação, mas também de 
determinação. Uhlig nunca fez 
arte política, no sentido estrito do 
termo, e pouco incentivo recebeu 
do poder ainda ontem instalado na 
RDA. Ao contrário. E é fácil 
entender por quê: ele não 
glorificava a vida 
obrigatoriamente agradável dos 
regimes comunistas! Política, a 
obra deste alemão o é pelo 
absoluto de seu conteúdo: ser um 

espelho da realidade dos seres 
nesta terra. 

Se fosse preciso comparar 
Uhlig a alguns grandes ancestrais, 
poderíamos evocar Giacometti 
para os retratos, Michaux para as 
paisagens. Do primeiro, ele tem a 
abordagem acerada dos traços 
característicos do ser humano, o 
talento de urdir o impacto do 
quadro ou do desenho em torno 
dos olhos,do busto, das mãos. Do 
segundo, teria o mesmo sentido 
do ritmo e de uma abstração afinal 
de contas secretamente 
imagética. Mas fiquemos por aqui 
com esses parentescos. 

Com grandes olhos abertos 
para o que poderíamos chamar de 
vazio, as "cabeças" espetadas de 
Uhlig nos fazem pensar em 
cabeças invadidas por espinhos -
há que admitir, pois, a severidade 
do olhar do artista sobre nossa 
humanidade. 

Uhlig trabalha diretamente 
sobre o motivo, dizíamos. E todos 
os modelos são bons para ele. Os 
que vêm a seu ateliê, mas também 
os desconhecidos da rua, cujos 
mistérios, paradoxos, similitudes 
ele persegue, entrincheirado atrás 
das vidraças de um térreo 
alugado, às vezes pela simples 
felicidade de explorar a vida em 
todos os seus estados. 

Roger Pierre Turine 

Max Uhlig formed his artistic 
conceptions over many years of 
retreat and persistence in 
Dresden, using principally graphic 
material and small forms. His art 
was not representa tive of the art 
of the RDA artists, and for 
precisely this reason its value was 
soon recognized in isolated 
exhibitions in the West. Not only 
his human figures, but also the 
huge forms of his landscapes 
placed him within the traditions of 
the Dresden schoo!. Both Oscar 
Kokoschka and Otto Dix had 
formulated an expressive 
autobiographical style at the 
beginning of the twenties, that 
Uhlig radically simplified and 
abstracted. For many years he 
worked exclusively in black and 
white. Only now he has 
introduced colour which is 
concentrated parsimoniously on 
the large graphic formats. 



The Man and the UnÍverse 
A true mastéof the deep 

b1ack, he is a goldsmith of 
powerfu1 rhythms. Nothing ever 
appears gratuitous1y in a work so 
fu11 of interior vibrations. 

A1though he de1ves 
unceasing1y deeper in his 
approach to beings and 
1andscapes, Uhlig never fails to 
vary the supports of his nervous 
and vibrant writing. In painting he 
seems to prefer oi1 which he 
hand1es with a dexterity on1y 
equa11ed by his generosity in 
following up each one of his 
gestures with a specia1 é1an of 
body and sou1. Actua11y, Uh1ig 
"projects" in his pictures the 
touch of painting which, brutally 
associated to the preceding 
stroke, achieves its goa1 with 
surprising precision. And 
a1though he may paint at an ease1 
with his mode1s a1ways within the 
glance of an eye, there is nothing 
ofthe "conventiona1 painter" 
about him. He litera11y hur1s 
himse1f at the canvas as though 
the truth of his message 
necessarily depended on this 
energy of a body tota11y subject to 
its inner pulses. An exce11ent 
draftsman, he makes contrasts 
echo, resorting as much to the 
a1most sensual water co10rs, as to 
the use of c10thlike paper, 
impregnated with transparencíes. 

As an engraver, he hand1es 
the chise1 with an acute feeling for 
the incisions, ho11ows and reliefs. 

And we have not yet 
mentioned his writing. Uhlig does 
not mode1 his themes. He makes 
them appear by means of an 
incredib1e magma of 1ines, spots, 
and the entwining of exp10ding 
co10rs. 

A painter of rea1ity, Max Uh1ig 
does not p1ay with appearances. 
He goes straight to the essence of 
things. The depths ofpeop1e's 
eyes, the deepest part of 
1andscapes come a1ive in the 
aridity of his strokes, in the drama 
of the outlínes. The heads of his 
characters often seem 1acerated, 
at once fu11 of rest1essness and 
resignation, but a1so 
determination. Uhlig never makes 
poli ti cal art in the strict sense of 
the term, and received slight 
incentive from the government 

until so recent1y installed in East 
Germany. In fact, quite the 
contrary. And it is easy to 
understand why: he never 
glorified the necessarily p1easant 
lífe of communist regimes! The 
work of this German is po1itica1 
due to the abso1uteness of its 
content: a mirror of the reality of 
beings on this earth. 

If it were necessary to 
compare Uhlig to some great 
ancestors, we cou1d evoke 
Giacometti for the portraits, and 
Michaux for the 1andscapes. Of 
the former, he has the sharp 
approach of strokes characteristic 
to the human being; a ta1ent for 
weaving the impact of painting ar 
drawing into the eyes, the bust, 
the hands. And like Michaux, he 
has the sense of rhythm and of an 
abstraction which, in the final 
ana1ysis, secret1y unites image 
and imagination. 

With big eyes open to what 
we cou1d call a void, Uh1ig's 
spitted "heads" put us in mind of 
heads invaded by thorns. One 
must therefore concede the 
severity of the artist's view of our 
humanity. 

As we said, UhJig works 
direct1y on the subject. And to him 
a11 mode1s are good. Those who 
mode1 at his ate1ier as we11 as 
those unknown mode1s of the 
streets whose mysteries, 
paradoxes, and similarities he 
pursues whi1e entrenched behind 
the windows of a rented ground 
floor flat, at times just for the 
simp1e p1easure he finds in 
exp10ring 1ife in a11 its states. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. Vegetação dos Montes I, 1989 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 120x220 cm 
2. Vegetação dos Montes 11, 1990 
Nanquim, acrílico branco sobre pergaminho 
animal/China ink, white acrylic on animal 
parchment, 110x280 cm 
3. Tope Redondo de Árvores sobre Moita, 1990 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 90x140 cm 
4. Arbusto em Movimento, 1989 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 120x220 cm 
5. Retrato de B.L. (com a Mão Pousada), 1989 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 130x120 cm 
6. Estudo em Movimento de uma Mulher ao Ar 
Livre, 1989 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 90x200 cm 
7. Retrato do Poeta Dieter Hoffmann. 1990 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 180x120 cm 
8. Retrato de A.S., 1989 

Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 180x120 cm 
9. Retrato Melancólico de F .. 1989 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 130xll0 cm 
10. Par, 1989 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 120x130 cm 
11. Cabeça de Homem, 1989 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 120xl00 cm 
12. Cabeça de V. de Face, 1989 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 120x110 cm 
13. Retrato de B.L., 1989 
Nanquim sobre pergaminho animal/China ink on 
animal parchment, 120x109 cm 

MIRCEA POPESCU 
Nasceu em Bucareste, Romênia, em 
1954. 
Graduou-se pelo Instituto de Belas
Artes Nicolae Grigorescu, Bucareste. 
Bom in Bucharest, Romania, in ~954. 
Graduated from the Nico/ae 
Grigorescu Fine Arts Institute, 
Bucharest. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1982 Atelier '35, Orizont Gallery 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1978, 86 lhe Municipal Decorative 
Arts 5how, Bucharest 
.1980 lhe Light Artshow, Artind 
Hall, Bucharest 
• 1980, 84 lhe Decorative Arts 
Quadriennial, Bucharest 
• 1981 Cintarea României National 
Festival, Dalles Hall, Bucharest 
• 1983 5ection in a 5tudio, Hanul cu 
lei Gallery, lhe French Library, 
Bucharest 
• 1983, 86 lhe Design lriennial, 
Bucharest 
• 1983, 85, 87 International 
Ceramics Biennial, Perugia 
• 1984 Atelier '35, Orizont Gallery 
• 1985 International 5mall 
5culpture Biennial, Ravenna 
• 1987 Alternatives, Orizont Gallery; 
International Ceramics lriennial, 
5ubotica 
• 1988 Romanian Collective 
Exhibition, Yugoslavia; lhe 
Municipal Painting and 5culpture 
Artshow, Bucharest 

A prática de Mircea Popescu 
como ceramista proporcionou·lhe 
duas oportunidades de evitar os 
lugares-comuns das artes visuais 
da atualidade. Em primeiro lugar, 
ele aprendeu a viver em estreita 
familiaridade com materiais 
profundamente significativos, que 
a civilização contemporãnea 
ignora, lançando-se num perigo 
físico e metafísico: a cerãmica se 
mantém, realmente, como a mais 
antiga e resistente forma de vida 
em comunhão com os elementos 
primordiais, a mais direta 
expressão da estrutura alquímica 
do ser humano. Em segundo lugar, 



Mircea Popescu atingiu uma 
concepção da escultura não como 
uma obsessão com a forma e a 
finitude, mas como um processo 
mágico, significativo em si 
mesmo, um jogo iniciático. 

É preciso compreender a 
prática desse artesão em sua 
qualidade provocativa: Mircea 
Popescu absorveu das arts du feu 
sua dimensão antropológica, bem 
como uma forma mágica de lidar 
com o material, ao mesmo tempo 
que aniquilou, com tenacidade, a 
tentação pelo sensual, o agradável 
e o decorativo, pelo preciosismo 
de materiais e os refinamentos 
técnicos. 

Mircea Popescu é mais um 
arquiteto do que um escultor, e 
muito mais do que um ceramista, 
ainda que esteja explorando sua 
habilidade e humildade em ambas 
as modalidades. O que ele 
constrói é uma compacta metáfora 
da existência e da destruição, uma 
equivalência extremamente 
altiva, embora anônima, do ato 
demiúrgico. O corpo humano é 
uma construção que contém todas 
as energias e todos os perigos sob 
uma forma concentrada e 
harmônica. Construir um corpo, 
assim como construir uma casa, 
requer a contribuição dos 
elementos, da natureza inteira. 
Empregando o barro, a água e o 
fogo, você pode construir um 
homem, um monstro, uma casa ou 
uma pirâmide. Estes se mantêm 
vivos durante certo teinpo, 
transformando-se depois em 
poeira, e preparando o lugar para 
outra construção. Assim também é 
o "homem circular" de Mircea 
Popescu. Ele é uma marca do 
eterno labor de 
construção/destruição, de 
tormento e ressurreição. 

Todas essas palavras e 
símbolos, se mal empregados, 
poderiam tornar-se lugares
comuns novamente. Mircea 
Popescu tem o mérito da fé em 
seus trabalhos, sendo, acima de 
tudo, dono de um forte instinto de 
realidade. Sua arte é, a um só 
tempo, muito velha e urgente, 
estritamente regional, vinculada a 
uma antiga civilização agrícola e, 
na verdade, internacional, em 
razão do entendimento do 
trabalho-em-progressão e da nova 

sensibilidade direcionada para a 
rudeza da expressão escultural. 

CalínDan 

Mircea Popescu 's training as a 
ceramist gave him two 
opportunities to avoid the 
common places of visual arts 
today. First, he learned to live in 
close familiarity with deeply 
significant materiaIs, whose 
ignorance is putting 
contemporary civilisation in a 
both physical and metaphysical 
danger: pottery remains, indeed, 
the most ancient and most 
resistant form of living together 
with the primordial elements, the 
most direct expression of the 
alchemical structure of the human 
being. Second, Mircea Popescu 
reached the understanding of 
sculpture not as an obsession 
with form and its finitude, but as a 
magical process, significant in 
itself, as an initiation game. 

That craftsman 's training 
must be understood as a 
provocative one: Mircea Popescu 
took from les arts du feu an 
anthropological dimension and a 
magic way of approaching 
material at the same time he 
tenaciously kilIed and temptation 
for the sensuous, pleasant, 
decora tive, for the preciousity of 
materiaIs and refinements of 
techniques. 

Mircea Popescu is an 
architect, more than a sculptor, 
and far more than a pottery maker, 
even if he is exploiting the skilI 
and humbleaness of both. What he 
builds is a compact metaphor of 
existence and destruction, an 
extremely haughty, though 
anonymous equivalence of the 
demiurgical act. The human body 
is a building, containing alI the 
energies and alI the dangers, in a 
concentrated, harmonical formo 
Building a body, like building a 
house, requires the help of the 
elements, of the entire nature. 
With mud, water and fire vou can 
build a man, a monster, a house, a 
pyramid. They stay alive for a 
while, than they go to dust, in 
order to prepare the place for 
another building. So is "the 
circulary man" of Mircea Popescu. 
Re is a seal of eternal work of 
creation/destruction, of torture 

and resurrection. 
AlI those words and symbols 

could became commonplaces 
again, if missused. Mircea 
Popescu has the merit of faith in 
his doing and, most of alI, has a 
good instinct of actuality. Ris art 
is, at the same time, very old and 
very urgent, strictly regional, in 
connection with an ancient 
peasant civilisation, and realIy 
international, by the 
understanding of work-in
progress and for the new 
sensibility toward the rudeness of 
sculptural expression. 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Man on His Own Shoulders, 1990-91 
Instalação, performance/installation, 
performance: terracota e madeira/terracota and 
wood 
MOdelo/dimension pattern: 70x40 cm 
Instalação/instalattion: -8x1x7 rn 

MONICA BARKI 
Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 
1956. 
Estudou artes plásticas com Ivan 
Serpa e Bruno Taus. Graduou-se em 
Comunicação Visual e Artes 
Plásticas pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro_ 
Bom in Rio de JaneiTo, BTazil, in 
1.956_ 
Sfudied arls undeT Ivan SeTpa and 
BTuno Tausz_ GTaduafed in Visual 
Communicafions and Plasfic Arls 
f Tom fhe Ponfificial Cafholic 
UniveTsify of Rio de JaneiTo_ 

Exposiçóes Individuais/Solo 
Exhibifions 
• 1976, 78, 82 Álbum de Família, 
Galeria Cesar Aché, Rio de Janeiro 
• 1990 Mestre ã Mostra, Parque 
Lage, Rio de Janeiro; Novos Valores, 
11 FLACC, Brasília; Casa de Cultura 
Laura Alvim, Rio de Janeiro; Galeria 
Performance, Brasília 
• 1991 10 Anos de Acervo -
Coleção Centro Cultural Cândido 
Mendes, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro; Escola de Artes 
Visuais - Processo n" 738.765-2, 
Parque Lage, Rio de Janeiro 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collecfive Exhibifions and PTizes 
• 1972 Salão de Verão, Museu de 
Arte Moderna, Rio de Janeiro 
.1977,82 Salão Nacional de Belo 
Horizonte (Prêmio Aquisição em 77) 
• 1978 Bienallbero-Americana de 
Pintura, México 
• 1979, 81 Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Rio de Janeiro 
• 1980, 81 Mostra de Gravura de 
Curitiba (Premiada em 81) 
• 1981 XXXVIII Salão Paranaense 
(Prêmio Aquisição) 

Os Novos Jogos Geométricos 
Os Novos Jogos Geométricos 

são a prova mais genuína e 



irreverente da criatividade 
comunicativa de Monica Barki 
com o mundo exterior. 

A matriz de sua obra é um 
bem elaborado sistema de jogos 
que provoca - como máquinas 
primordiais -, além de uma 
expectativa, um intrépido e 
divertido humor. Na tela, não 
existe nenhum sinal de 
funcionalidade mecãnica. Há, sim, 
um entrosamento plástico belo e 
sugestivo que se faz pelo trabalho 
das mangueiras cilíndricas, dos 
fios elétricos (seres das 
comunicações velozes) e dos 
dutos plásticos, de tamanhos e 
espessuras diversas. 

Monica Barki supera seus 
estudos originais pelo caminho da 
espontaneidade e da intuição, 
fixando na tela o espaço coberto 
por novas criaturas geométricas, 
aparando e inclinando arestas que 
se tornam sucessivamente 
irregulares. 

Surgem essas novas figuras 
como os coloridos ovais, os 
círculos centrais (coração do 
mundo) e variados pedacinhos 
(uns apertadinhos, outros mais 
larguinhos), expressando 
vivacidades de caráter e beleza de 
personalidades. Essa busca de 
diálogo, intenso, versátil e alegre, 
cria a plasticidade lúdica que 
caracteriza todo o percurso de 
construção na obra de M. B. São 
cores mescladas pela graciosidade 
do amarelo com o azul, o gradeado 
retilíneo do cinza sobre o preto, o 
compasso do verde brincando com 
o vermelho-carmim. 

N essa mistura, a artista 
descobre, com bastante 
desenvoltura, o jogo de linhas 
entre cores vivas e os cinza 
pastéis, que chegam a ter mais de 
quarenta tons espalhados por 
entre Os Novos Jogos 
Geométricos. 

Dispostos ainda estão fartos 
planos que brincam com os 
furos/vazios, matizando ilusões
jogos-brincadeiras que nos 
lembram o mesmo trabalho de 
ilusões e interferências de suas 
obras anteriores. Traços infantis, 
límpidos e puros! 

Essa artimanha plástica que 
M. B. submete à nobre geometria 
por suas intervenções intuitivas 
provoca imperfeições e distorções 

que criam e recriam variedades e 
novidades de formas. 

Entre um furo, para a 
passagem ou abertura de um 
cilindro e a sua reprodução na 
tela, cria-se a ilusão e uma espécie 
de armadilha que o espectador 
curioso trata de descobrir. 

Os Novos Jogos Geométricos 
são formados por cinco peças. Nos 
quatro primeiros sets, o jogo 
plástico é da própria artista. É ela 
que nos mostra os caminhos do 
jogo e nos ensina a jogar. No 
quinto, um tríptico de 4,20 metros, 
Game, é o espectador quem joga. 
Vários cestos com cilindros de 
plástico coloridos estão colocados 
na frente do Game para que o 
público possa intervir, inventando 
os seus próprios furos/vazios/ 
cilindros. É a reconstrução de Os 
Novos Jogos Geométricos. O lance 
está feito ... 

Enquanto o jogo se faz, o 
vídeo registra o extravasamento: 
o significado da pintura de Monica 
Barki, como um verdadeiro vaso 
comunicante entre seres 
humanos. 

Clóvis Brigagão 

Os Novos Jogos Geométricos 
The New Geometric Games 

give the most genuine and 
irreverent proof of Monica Barki's 
creativity in her communications 
with the externaI world. 

The matrix of her work is an 
elabora te game system that, like 
the primordial machines, 
stimulates an intrepid, amusing 
mood in addition to anticipation. 
There is no sign of mechanical 
functionality on the canvas. What 
we see is a handsome, suggestive 
assemblage of cylindrical hoses, 
electric wires (entities of speedy 
communications) and plastic 
ducts of different lengths and 
gauges. 

Monica Barki transcends her 
original studies through the road 
of spontaneity and intuition, 
securing on canvas the space 
covered by new geometric 
creatures, pruning and bending 
angles that become successively 
irregular. 

Newfigures appear such as 
the colorful ovaIs, the central 
circ1es (the hub of the world) and 
assorted little fragments (some 
are tight, others are loose), to 

express vivaciousness of 
character and beauty of 
personality. 

Such search for an intense, 
versatile, joyful dialogue creates 
the entertaining plasticity that 
characterizes the entire course of 
construction in the work of 
Monica Barki. Color blends 
include the gracious yellow and 
blue, the straight grid of black and 
gray, the playful measure of green 
and crimson red. 

In her mixture, the artist 
easily discovers the game of lines 
set up between the vivid colors 
and the pastel shades of gray, that 
at times total more than 40 hues 
scattered throughout The N ew 
Geometric Games. Furthermore, 
ample planes are aIs o arranged 
that play with the holes/voids, 
blending illusions, games and 
entertainment that remind us of 
the same illusions and 
interferences of her previous 
labor. What clear and pure 
childish strokes! 

This artful diversion that 
Monica Barki submits to the noble 
geometry through her intuitive 
interventions provokes 
imperfections and distortions that 
create and recreate new and 
varied forms. Between a hole for 
the introduction or the opening of 
a cylinder and its reproduction on 
canvas, an illusion and a kind of 
trap are created that lure the 
curious spectator. 

The New Geometric Games 
form a set of five sets. The first 
four sets of the artful game are set 
up by the artist herself. The fifth, 
a 4.20-meter wide triptych 
entitled Game, is set up by the 
spectator. Several baskets 
containing colored plastic 
cylinders are placed right before 
Game, so that the public may 
intervene by designing their own 
holes, voids and cylinders. It is the 
reconstruction ofThe New 
Geometric Games. The dice are 
cast... 

While the game is under way, 
a video shows the overflow, i.e., 
the meaning of Monica Barki' s 
painting as a true communicating 
vessel between human beings. 

Obras ApresentadasjWorks in fhe 
Exhibifion 
1. Novos Jogos Geométricos (1 Q Set), 1990 
Acnlica sobre tela, dutos de plástico ou borracha, 



fios elétricos/acrylic on canvas, plastic ar rubber 
pipes, eletric wires, 170x140 cm 
2. Novos Jogos Geométricos (2' Set), 1990 
Acnlica sobre tela, dutos de plástico ou borracha, 
fios elétricos/acrylic on canvas, plastic ar rubber 
pipes, eletric wires, 170x140 cm 
3. Novos Jogos Geométricos (3' Set). 1990 
Acrílica sobre tela, dutos de plástico ou borracha, 
fios elétricos/acrylic on canvas, plastic ar rubber 
pipes, eletric wires, 170x140 cm 
4. Novos Jogos Geométricos (4' Set), 1990-91 
Acrílica sobre tela, dutos de plástico ou borracha, 
fios elétricos/acrylic on canvas, plastic ar rubber 
pipes, eletric wires, 170x420 cm 
5. Novos Jogos Geométricos (Game). 1991 
Acrílica sobre tela, dutos de plástico ou borracha, 
fios elétricos/acrylic on canvas, plastic ar rubber 
pipes, eletric wires, 170x420 cm 

MÔNICA NADOR 
Nasceu em Ribeirão Preto, Brasil, em 
1955. 
Estudou na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo de Ribeirão 
Preto e na Fundação Armando 
Álvares Penteado, São Paulo. 
Born in Ribeirão Preto, Brazil, in 
~9SS. 

Studied at the College of 
Architecture and Urbanism of 
Ribeirão Preto and at the Armando 
Álvares Penteado Foundation, São 
Paulo. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1983 Desenhos, Museu de Arte 
Contemporânea· USP, São Paulo 
• 1989 Pinturas, Galeria Luiza 
Strina, São Paulo 
• 1990 Arte Engajada, Casa 
Triângulo, São Paulo 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1983 Arte na Rua, Museu de Arte 
Contemporânea - USP, São Paulo; 
17" Bienal Internacional de São 
Paulo; I Salão de Arte Moderna de 
São José dos Campos 
• 1984 Geração 80, Como Vai 
Você?, Parque Lage Escola de Artes 
Visuais, Rio de Janeiro 
• 1985 Brasil Desenho, VII Salão 
Nacional de Artes Plásticas, 
Itinerante, Palácio das Artes, Belo 
Horizonte/Funarte, Rio de 
Janeiro/Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul/Museu de Arte 
Contemporânea, Campinas; 111 Salão 
Paulista de Arte Moderna, Pavilhão 
da Bienal, São Paulo; Caligrafias e 
Escrituras, Funarte, Rio de Janeiro; 
Seis Artistas, Museu de Arte 
Contemporânea da - USP, São Paulo; 
E o Desenho? Galeria Humberto, São 
Paulo; Desenhos, Centro Cultural 
Bonfiglioli, São Paulo; VIII Salão 
Nacional de Artes Plásticas, Funarte, 
Rio de Janeiro; Gráfica 
Contemporânea, Galeria Humberto 
Tecidos, São Paulo 
• 1986 V Bienal Americana de Artes 
Gráficas, Museu de Arte Moderna de 
La Tertulia, Cali; IV Salão Paulista de 
Arte Moderna, Pavilhão da Bienal, 
São Paulo 
• 1988 Berlin/São Paulo, Museu de 
Arte de São Paulo; Saatliche 
Kunsthale, Berlin; Novas Aquisições 
e Doações, Museu de Arte 
Contemporânea - USP, São Paulo 
• 1989 O Pequeno Infinito e o 
Grande Circunscrito, Arco Galeria de 

Arte Contemporânea, São Paulo; 
Panorama Atual da Arte Brasileira -
Pintura, Museu de Arte Moderna, 
São Paulo; Arte Híbrida, Funarte -
Galeria Rodrigo Mello Franco de 
Andrade, Rio de Janeiro/Museu de 
Arte Moderna, São Paulo/Espaço 
Cultural, Banco Francês e Brasileiro, 
Porto Alegre; Coleção Eduardo 
Brandão, Casa Triângulo, São Paulo; 
Arte Contemporânea São Paulo -
Perspectivas Recentes, Centro 
Cultural São Paulo 
• 1990 Panorama da Arte Atual 
Brasileira - Papel, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo; BR 80 -
Pintura Brasil Década de 80, 
Instituto Culturalltaú, São Paulo 

Prêmios/ Prizes 
• 1990 Prêmio Brasília de Artes 
Plásticas, Museu de Arte de Brasília 

Não se Desespere, Frua 
As pinturas de Mônica Nador 

são testemunho de um percurso 
singular na arte brasileira destes 
últimos anos. N a década passada, 
sua produção foi considerada um 
dos poucos contrapontos 
salutares à pintura confessional 
da "Geração 80" , sobretudo por 
ter conseguido demonstrar que a 
pintura não precisava ser sempre 
registro de emoçôes, pois, antes 
de qualquer outra coisa, era (ou 
deveria ser) uma indagação (e 
uma resposta) sobre o próprio 
pintar. 

No entanto, a prática 
continuada da pintura revelou a 
Nador que a arte, não precisava 
ser sempre a explicitação de si 
mesma. Que, entre outras, poderia 
ter como função ampliar a 
percepção, ser um meio para se 
alcançar uma integração maior 
com o universo, através da beleza 
das formas e das cores. 

O paulatino processo de 
amadurecimento dessa nova visão 
significou um desvio no trabalho 
da artista. Mais do que um desvio, 
um verdadeiro retorno a uma 
concepção ancestral da arte e do 
fazer artístico. Pintar passou a ser 
um ritual; fruir o resultado desse 
ato, a forma ideal para se alcançar 
a harmonia com o cosmo. 

Assumir essa nova postura 
significou para N ador criar 
espaços de cores opulentas em 
que o olhar pudesse penetrar em 
busca da ampliação de sua 
capacidade perceptiva. Esses 
espaços, para ganhar a atenção do 
público, começaram a ser 
emoldurados com arabescos 
sinuosos, delicados, que, 

colocados num primeiro plano, 
enfatizavam a beleza cromática 
das telas. 

Por outro lado, essa nova 
postura significou para a artista 
distanciar-se definitivamente das 
preocupações presentes na 
pintura brasileira atual. Com suas 
telas, Nador não busca discutir o 
lugar da arte e muito menos sua 
materialidade constitutiva. Para 
ela, interessa apenas transportar 
o observador para outros estágios 
da percepção, através de 
composições que - segundo seu 
ponto de vista - buscam 
simplesmente a pura visualização 
da beleza. 

( ... ) 
Por tudo isso, caro visitante 

frente à sala da artista, não se 
assuste com aquele tríptico 
sedutor. Aproxime-se e se deixe 
dominar pela beleza algo oriental 
daquela área, pela capacidade que 
ela tem de, ativando seu olhar, 
fazê-lo vivenciar uma situação 
inusitada na arte de hoje. Depois, 
se conseguir quebrar o fascínio, 
penetre na sala. Ali, encontrará 
uma série de palavras de ordem 
que, pela crueza, podem assustá
lo. Não se desespere: olhe, voe, 
mergulhe, entre naquelas cores, 
experimente aquelas proposições. 
Deixe que as pinturas sirvam 
como patamares para a ampliação 
de sua percepção; deixe que elas 
o transportem para uma realidade 
alheia à realidade deste mundo. 

Por mais que isso o assuste, 
não se desespere, frua. 

Tadeu Chiarelli 

Do Not Despair, Enjoy 
The paintings by Mônica 

Nador are witnesses to a unique 
itinerary undertaken within the 
framework of Brazilian art over 
these last years. During the last 
decade, her production was 
considered as one of the few 
healthy counterpoints to the 
confessional painting ofthe "80 
Generation ", particularly since 
she had succeeded in 
demonstrating that painting need 
not always be a record of 
emotions, that, above a11, it is (or 
ought to be) a questioning (and an 
answer) on painting itself. 

But the sustained pursuit of 
painting disclosed to Nador that 



art need neither be a continuous 
explicitation of itself; that, among 
other things, it could act in the 
sense of expanding perception, as 
a mean to achieve a greater 
integration with the universe, 
through the beauty of forms and 
colors. 

The gradual maturation 
process of this new vision 
signified a re-routing of her 
artistic work. ar rather, a return to 
an ancestral conception of art and 
of the artistic processo To paint 
became a ritual; to enjoy the 
result of this act is the ideal form 
to achieve harmony with Cosmos. 

In the case of Nadar, to adopt 
this new approach meant creating 
spaces of lavish colors, in which 
the eye could penetrate with the 
aim to expand its perceptive 
ability. These spaces, in arder to 
draw the attention of the public, 
began to be framed within 
sinuous and subtle arabesques 
which, placed in the forefront, 
stressed the chromatic beauty of 
the canvases. 

On the other hand, by 
undertaking this new approach, 
the artist definitely distanced 
herself from the current concerns 
of Brazilian painting. In her 
canvases, Nadar does not attempt 
to discuss the role of art nor its 
constitutive materiality. Her focus 
lies on transporting the observer 
to other stages of perception, by 
means of compositions which - in 
her view - simply attempt at a 
pure visualization of beauty. 

(. .. ) 
For a11 this, dear visitar, when 

facing the roam of the artist, have 
no fear of the seductive triptych. 
Come nearer and let yourself be 
dominated by the rather Oriental 
beauty of the surface, by its ability 
to make vou experience an 
uncommon moment in today's art, 
activating your eye. Afterwards, if 
vou are able to shake of the spe11. 
enter the roam. There vou will find 
a number of slogans which, by 
their bareness, may intimidate 
vou. Do not despair: look, fly, 
plunge, enter those colors, test 
those propositions. Let the 
paintings serve as points of 
departure for the expansion of your 
perception; let them convey Vou to 
a reality foreign to this world. 

However much this may 
frighten vou, do not despair, enjoy it. 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Voe, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 120x140 cm 
2. Crie, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 120x160 cm 
3. Frua, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 120x180 cm 
4. Olhe, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 120x180 cm 
5. Imagine, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 120x240 cm 
6. Mergulhe, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 120x300 cm 
7. Sem Título, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 120x750 cm 
8. Entre, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 120x200 cm 

Morri MIIRACHI 
Nasceu em Telaviv, Israel, em 1946. 
Estudou na Bezalel Academy, 
Jerusalém. 
Bom in Tel Aviv,lsrael, in 1946. 
Studied at the Bezalel Academy, 
Jerusalem. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1973 New Faces, sarah Gilat 
Gallery, Jerusalem 
• 1977 White Exhibition, sarah Gilat 
Gallery, Jerusalem 
.1979 Patri Gallery, Malmo 
.1981 Celebrations, Tel Aviv 
Museum 
• 1982 sketches for the Opera of 
the Binding of Isaac, sarah Levi 
Gallery, Tel Aviv 
• 1986 The Lament of the Angels, 
Israel Discount Bank, Tel Aviv 
• 1988 Good Morning Haifa, Haifa 
Museum 
.1989 sarah Levi Gallery, Tel Aviv; 
Pillar, Nut and Ducks, Masaryk 
square, Tel Aviv 
• 1990 Mordoch, Herzliah 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1975 Open Workshops, The Israel 
Museum, Jerusalem 
• 1976 Performance 1976, The 
Artists' House, Jerusalem 
.1978 Artist·society-Artist, Tel Aviv 
Museum; Centro de Artes y 
Comunicación, Buenos Aires 
• 1979 Performance 1979, The 
Artists' House, Jerusalem 
• 1980 Biennale de Paris; The Year 
01 the Dove, Tel-Hai Biennial; 
Borders, The Israel Museum, 
Jerusalem 
.1982 Here and Now, The Israel 
Museum, Jerusalem 
.1984 50 Years of sculpture, The 
Israel Museum, Jerusalem; Two 
Years of Accumulating Qualities, Tel 
AvivMuseum 
.1985 sunfrost, Tel Aviv Museum 
• 1987 19" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1988 XLIII Biennale di Venezia; 
The Binging 01 Isaac in Israeli Art, 
The Museum of Israeli Art, Ramat 
Gan; A Nation Builds a Land, Herzliah 
Museum 
• 1989 In the shadow of the 
Conflict, Jewish Museum, New York 
• 1990 Collection Exhibition, The 

Israel Museum, Jerusalem; The Kiosk 
Exhibition, Tel Aviv; Icarus, The 
University Gallery, Tel Aviv; The 
Jewish Experience in 20th-Century 
Art, Barbican Centre Gallery, London; 
The sculpture Biennial, Ein Hod 
• 1991 The Moon Temple Project, 
Kunsthalle, Düsseldorf 

Prêmios/ Prizes 
• 1976 The Kolliner Prize for a 
Young Israeli Artist, The Israel 
Museum, Jerusalem 
.1987 The Tel Aviv Museum and 
Israel Discount Bank prize; The 
America-Israel Cultural Foundation 
Prize; The sandberg Prize for an 
Israeli Artist, The Israel Museum, 
Jerusalem 

A instalação aqui exibida, 
intitulada Moon Temple, 
incorpora um profundo caráter 
místico. Nessa instalação, 
Mizrachi inclui alguns 
componentes de esculturas 
anteriores como Marduch e 
Angelo, Angelo, bem como discos 
de metal, pesos e placas 
quadrangulares pintadas em 
diversas cores. A lua representa 
uma força periódica que estimula 
e expressa as indefinidas 
habilidades da intuição e do 
subconsciente, ao mesmo tempo 
que é racionalmente expressa sob 
a forma de pesos e medidas. A 
gravidade e a antigravidade 
representam o conflito entre 
matéria e alma. As medidas são os 
instrumentos através dos quais o 
incomensurável, ou seja, o 
inconcebível, pode ser aprendido. 
Apreender o mundo por 
intermédio de instrumentos de 
medição é uma forma de 
entendimento, e é este o preço a 
ser pago. Não é de surpreender, 
portanto, que Mizrachi tenha 
escolhido William Blake como seu 
referencial. 

Mizrachi iniciou na Via 
Dolorosa e, até o momento, 
terminou no Gólgota, uma vez que 
seu Moon Temple é um santuário 
no qual o esotérico não apenas 
oferece a possibilidade de 
salvação como também 
corresponde ao próprio modo de 
comportamento capaz de ser 
equacionado com o processo 
artístico. Em outras palavras, 
Mizrachi está sugerindo que a 
busca de uma (a disciplina 
esotérica) implica a outra (a ordem 
artística). o que nos leva a 
compreender o esoterismo, por 
mais absurdo que isso possa 
parecer contra o pano de fundo da 



secularidade israelense, como o 
estilo meticulosamente cultivado 
pelo artista. Tal abordagem não 
faz dele um artista judeu, mas 
contribui para que o 
compreendamos enquanto tal. 

The instaIlation in this 
exhibition entitled Moon Temple 
incorporates such a mystical 
character. In this instaIlation 
Mizrachi includes some of the 
components of the earlier 
sculptures such as Marduch and 
Angelo, Angelo as weIl as metal 
discs, weights and square plates 
painted in various colors. The 
moon represents a tidal force 
which draws and gives expression 
to the undefined abilities of 
intuition and the subconscious, 
while rationality is expressed in 
the form of weights and measures. 
Gravity and antigravity represent 
the conflict between matter and 
soul. The measures are the tools 
by which the immeasurable, that 
is the inconceivable can be 
grasped. Apprehending the world 
through measuring instruments is 
a way of understanding, and that 
is the price to be paid. It is 
therefore not surprising that 
Mizra,chi chose WiIliam Blake as 
his reference. 

Mizrachi started in the Via 
Dolorosa and for the time being 
has ended up in Golgotha, since 
the Moon Temple is a sanctuary 
where the esoteric does not only 
offer the possibility of salvation; it 
also corresponds to the very mode 
of behaviour which can be 
equated with the artistic processo 
In other words, Mizarachi is 
suggesting that the pursuit of one 
(esoteric discipline) implies the 
other (artistic order), by which we 
can understand esoterism, absurd 
as it may seen against the 
background of secular Israel, as 
the style he meticulously 
cu1tivated. This approach does not 
make him a Jewish artist, but it 
does help to understand him as 
one. 

Obras Apresentadas/Works in fhe 
Exhibifion 
1. One-Handed Clapping n' 4, 1991 
Alumínio fundido, latão, perspex/aluminum 
casting, brass, perspex. 100x90 cm 
Cal. Chelouche Gallery of Tel-Aviv 
2. One-Handed Clapping n' 6, 1991 
Alumínio fundido/aluminum casting, 110x95 cm 
Cal. Chelouche Gallery of Tel-Aviv 

3. One-Handed C/apping n' 7, 1991 
Alumínio, bronze/aluminum, bronze, 50x65 cm 
Cal. Chelouche Gallery of Tel-Aviv 
4. One-Handed Clapping n' 10, 
Alumínio fundido, torneira, madeira de 
carvalho/aluminum casting, faucet, oak wood, 
85x85 cm 
Cal. Chelouche Gallery of Tel-Aviv 
5. One-Handed C/apping n' 11, 
Latão, alurnínio fundido/brass, aluminum casting, 
110x195 crn 
Cal. Chelouche Gallery of Tel-Aviv 
6. One-Handed C/apping n' 12, 
Bolinhas de gude, latão, alumínio 
fundido/marbles, brass, aluminum casting, 
112x60 cm 
Cal. Chelouche Gallery of Tel-Aviv 
7. One-Handed C/apping n' 14, 
Latão, alumínio, bronze fundido/brass, alurninurn, 
bronze casting, 125x250 cm 
Cal. Chelouche Gallery ofT el-Aviv 
8. One-Handed Clapping n' 15, 
Latão, alumínio fundido/brass, alurninurn casting, 
120x120 cm 
Cal. Chelouche Gallery ofT el-Aviv 

NOBUO MITSUNASHI 
Nasceu em Tóquio, Japão, em 1960. 
É mestre em Artes pela Universidade 
de Artes de Musashino. 
Boro in Tokyo, Japan, in 1960. 
Masfer of Arts from fhe Musashino 
Universify of Arts. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibifions 
• 1987 Gallery G Box, Tokyo 
• 1988 OAG Tokyo German Cultural 
Center, Tokyo 
• 1989 Aoyama Spiral Garden, 
Tokyo 
• 1990 Gallery M, Tokyo 
.1991 R Gallery, Fukui 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibifions 
• 1986 International Exhibition of 
Ceramic Art in Mino, Gifu 
• 1987 Contemporary Ceramic Art: 
Competition for Yagi Kazuo Prize, 
Tokyo, Osaka; Asahi Ceramic Art 
Exhibition, Tokyo, Nagoya, Osaka 
.1988 The 17th Japan International 
Art Exhibition, Tokyo Metropolitan 
Art Museum; Contemporary Ceramic 
Art: Competition for Yagi Kazuo 
Prize, Tokyo, Osaka; Japan 
Contemporary Ceramic Art 
Exhibition, Gifu; Take Art Collection, 
Aoyama Spiral Garden, Tokyo; Clay 
Art'88, Sagacho Exhibit Space & Bis, 
Tokyo 
.1989 Exhibition of Clay, Water, 
Fire & Wind, Azabu Craft Art 
Museum, Tokyo; Take Art Collection, 
Aoyama Spiral Garden, Tokyo; Open 
Air Exhibition in Wanpaku, Chiba 
• 1991 Sun Flower Project, Korai· 
river, Saitama 

Seu trabalho consiste 
simplesmente em uma formação 
de argila, mas a caracterização de 
suas obras (imbuídas de uma forte 
tendência para a verticalidade 
ascendente) é única, se 
comparada ao tratamento 
tradicional que se dá à argila. 
Suas formas favoritas, como a 
coluna ou o cone de topos 

arredondados, contrastam 
profundamente com o movimento 
tradicional de "colocação de 
telhas", que podemos considerar 
como um protótipo do padrão 
espacial espiralado de seus 
trabalhos, através da variação dos 
componentes em argila, o que 
também demonstra uma poderosa 
tendência para um movimento 
ascendente. 

O motivo para Mitsunashi ter 
abdicado da concepção usual 
relacionada à argila e de ter 
demonstrado essa verticalidade 
ascendente pode ter sua origem 
no fato de ele não ter dado início à 
sua prática artística a partir da 
técnica da modelagem da argila. 
Sua preocupação fundamental não 
era o material empregado, mas 
sim a forma e a possibilidade de 
construção espacial. 

Não por coincidência, sentiu
se profundamente atraído pela 
forma dos telhados existentes nas 
casas de um vilarejo italiano 
chamado Alberobello, nas 
proximidades de Bari, na costa do 
mar Adriático. A forma dessas 
coberturas é semelhante à de um 
cone, característica amplamente 
conhecida no mundo da 
arquitetura. Podemos afirmar, 
positivamente, ter sido esta uma 
experiência de imenso valor para 
o artista, enquanto fator 
conclusivo para determinar o 
rumo de sua atividade. Em cada 
uma de suas obras, a obtenção da 
forma total é resultante do 
paciente empilhamento de 
pedaços de telha, semelhantes a 
biscoitos do tamanho da palma de 
nossa mão. Embora as telhas em 
si nada tenham de incomum, o 
empilhamento de uma numerosa 
quantidade delas resulta numa 
textura peculiar e de grande 
profundidade. A argila é 
simplesmente argila, mas, no caso 
de Mitsunashi, o emprego de 
materiais e técnicas tradicionais 
dá origem a formas simples e por 
vezes investidas até mesmo de um 
ar de solenidade. 

Arata TanÍ 

His work is simply a formation 
of clay, but the characterization of 
his works which holds a strong 
tendency toward the vertical 
ascent, is unique, compared to the 
traditional clay works. His favorite 



. forms, such as a column or a cone 
with a rounded top, are quite a 
contrast to the traditional 
horizontal movement of "tile 
laying" which can be said to be a 
prototype of the space spiral 
pattern on his works by varying 
the components of clay, and this 
also shows a strong intention 
toward a rising movement. 

The fact that Mitsunashi 
shook off the common conception 
about clay and has shown the 
vertical ascent, may be just 
beca use he did not start his art 
from the technique of clay 
twisting. He did not think about 
the material he used, but it was 
rather the form and the space 
constructing possibility that were 
considered first. 

It was no coincidence that he 
was much attratcted by the roof 
form of the houses of an Italian 
village called Alberobello near 
Baú, which looks out upon the 
Adriatic Sea. The roofs there have 
a shape like a cone and it is well 
known in the world of architecture. 
It may fairly be said that this was a 
very valuable experience for him 
as a conclusive factor to decide his 
direction of work. For his work, he 
makes the total form by piling up, 
patiently, pieces of tile which are 
like cookies of the size of oUI palm. 
Though the tile is not a bit 
unusual, a great many tiles piled 
up gives a peculiar texture of great 
depth to the work. Clay is simply 
clay, but in Mitsunashi's case, its 
material and the traditional 
techniques do not matter, and this 
gives simple form, and sometimes 
his forma tive work even wears an 
air of solemnity. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Nasce a lua cheia/Por traz do Bosque/Onde 
vivem Vaga-lumes. 1991 
Cerâmica. madeira. chumbo e resina FRP /pottery 
wood. lead and FRP resin. 14 cones de -4 m de 
altura cada /14 cones of -4 m high each 

NOEMIA MOURÃO 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1912. 
Estudou pintura com Di Cavalcanti e 
escultura com Victor Brecheret. 
Freqüentou o Curso de História e 
Filosofia da Arte na Sorbonne e 
estudou na Academie Ranson e na 
Academie de la Grande Chaumiêre, 
Paris. 
Born in São Paulo, Brazil, in 1912 
Studied painting with Di Cavalcanti 

and sculpture with Victor 
Brecheret. Took the Art History and 
Philosophy courses at the Sorbonne 
and studied at the Academie Ranson 
and La Grande Chaumiêre, in Paris. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1934 Palace Hotel, Rio de Janeiro 
• 1938 Galerie Rive Gauche, Paris 
• 1943 Galeria Casa e Jardim, São 
Paulo; Galeria Itá, São Paulo 
• 1944 Museu Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro 
.1947 Hugo Gallery, New York 
• 1966 Galeria Itália, São Paulo 
• 1971 Galeria Cosme Velho, São 
Paulo 
• 1972 Tapeçarias, Galeria Seta, 
São Paulo 
.1974 Escritório de Arte Renato 
Magalhães Gouvêa, São Paulo 
• 1985 Homenagem, Associação 
dos Amigos do Museu de Arte 
Moderna de Sáo Paulo 
• 1990 Exposição Retrospectiva, 
Museu de Arte Brasileira, São Paulo 

Exposições Coletivasj Collective 
Exhibitions 
• 1933 111 Salão Anual Pró-Arte, Rio 
de Janeiro 
• 1937 Salon des Femmes Peintres 
d'Europe, Paris 
• 1938 Exposition des Arts 
Décoratifs, Paris 
• 1941 I Salão de Arte da Feira 
Nacional das Indústrias, São Paulo 
• 1957 4" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1966 Brésillmprévu, Paris 
• 1973 Panorama de Arte Atual 
Brasileira, Museu de Arte Moderna, 
São Paulo 
.1983 Arte Plumária, 17" Bienal 
Internacional de São Paulo 

Outros TrabalhosjOther Works 
• 1945 A Moreninha, de Joaquim 
Manoel de Macedo, Rio de Janeiro 
(ilustração) 
• 1921-6 Canções, de Mario Quintana, 
Portq Alegre (ilustração); Cartas ao 
Meu'Amor"de Guilherme de Almeida, 
Sáo Paulo (ilustração) 
• 1948 Teatro Brasileiro de 
Comédia, São Paulo (cenários e 
figurinos) 
• 1952 Bahia em 15 Etapas 
(edição); Cantos e Leyendas 
Brasileíias, Newton Freitas, Buenos 
Aires (ilustração) 
• 1954 Fantasia Brasileira, ballet de 
Souza Lima e Aurélio Millos (cenário 
e figurinos); Ballet IV Centenário, 
São Paulo (cenário e figurinos) 
• 1965 Joana, de Maurício Goulart, 
Sáo Paulo (ilustração); Rosamor, de 
Guilherme de Almeida, São Paulo 
(ilustração); Iracema, de José de 
Alencar, São Paulo (ilustração) 
• 1967 Jardim para Tuas Mãos, de 
Correa Júnior (ilustração) 
• 1971 Arte Plumária e Máscaras de 
Dança dos Índios Brasileiros 
(autoria) 

Noemia Mourão e o Ballet IV 
Centenário 

( ... ) "Terminou o programa 
com 'Fantasia Brasileira', 'ballet' 
alegórico, com música de Souza 
Lima e belos cenários de Noemia 

Mourão, Número que reuniu as 
mais marcadas expressões do 
nosso populário, sambistas, 
baianas, passistas de frevo e uma 
evocação dos nossos autos 
populares tradicionais, como 
bumba-meu-boi, motivo central do 
bailado, para resultar num final 
apoteótico, grandioso, que se 
seguiu ao frevo, dançado 
esplendidamente pelo passista 
Alberto Ribeiro." ( ... ) 

Mario Cabral 
Tribuna da Imprensa 11.11.1954 

o Ballet IV Centenário 
( .. ,) "A visão inicial da obra, 

com os grupos de bailarinos 
imóveis, já provocou aplausos, 
pela beleza e adequação do 
cenário e trajes de Noemia," ( .. ,) 

Correio da Manhã 
10.12.1954 - RJ 

o Êxito do Ballet IV 
Centenário 
(. .. ) "Cena do 'Rondá', da 

'Fantasia Brasileira', Nesse 
quadro destacam-se, pela beleza 
das cores e originalidades da 
estilização, os figurinos e os 
cenários da pintora Noemia 
Mourão, que, por sinal, na noite de 
estréia foi longamente aplaudida, 
em cena aberta, juntamente com 
Milloss, Aldo Calvo e outros 
responsáveis pelo magnífico 
espetáculo, " 

o Estado de S. Paulo 
09.11.1954-SP 

( ... ) "Noemia Mourão, pintora 
patrícia que idealizou o cenário e 
os vestuários, conquistou, pela 
primeira vez, espetacular vitória 
no teatro, Os figurinos, todos, sem 
exceção, são extremamente 
inteligentes, pitorescos e de belo 
efeito teatraL" (",) 

Nicanor Miranda 
Bailado IV Centenário 

(. .. ) "Muito bons o cenário e os 
figurinos de Noemia." (, .. ) 

Antonio Bento 
O Ballet de S. Paulo 11.12.1954 - SP 

"O Ballet vestiu Camisa de 
Malandro" 
"O Brasil entrou para o ballet. 

Para sermos justos, não foi sua 
primeira incursão, Outros 
conjuntos, outros coreógrafos 
tentaram, antes, incorporar nossa 



música, nossas lendas, nosso 
folclore no mundo fantástico da 
dança. Nem todos foram felizes. 
Ou tão felizes como Milloss e 
Souza Lima, os autores de 
'Fantasía Brasileíra', o maior 
sucesso da temporada que o Ballet 
IV Centenário realizou no Estádio 
Municipal do Pacaembu. ( ... ) 
Noemia Mourão, a coreógrafa, 
vestiu camisa listada nos 
bailarinos, pintou suas peles de 
negro. Transformou o palco em 
adro de igreja de Salvador. Souza 
Lima fez a Orquestra do Teatro 
Municipal tocar samba, música 
popular." 

Mattos Pacheco 
Diário da Noite 

Noemia Mourão and Ballet IV 
Centenário 
(. .. ) "The program ended wíth 

'Fantasia Brasileira', allegoríc 
ballet, wíth musíc by Souza Lima 
and beautíful stage scenery by 
Noemía Mourão. The show 
gathered the most dístínct 
expressíons of our folklore, samba 
and frevo dancers, baianas, and 
an evocatíon of our tradítíonal 
popular publíc ceremoníes, líke 
bumba-meu-boi, the ballet central 
motíf, leadíng to an apotheotíc 
and gloríous fínale ríght after 
frevo, splendídly performed by 
pacer Alberto Ríbeíro. " ( ... ) 

(. .. ) "The fírst síght ofthe 
work, wíth the graups of 
motíonless ballet dancers, was 
enoughto arause applauses, for 
the beauty and fítness of 
Noemía 's stage scenery and 
costumes." (. .. ) 

"The Success of Ballet IV 
Centenário" 
( •.. ) "Scene fram 'Rondá', ín 

'Fantasia Brasileira '. Thís scene, 
wíth the beauty of colors and 
stylízatíon orígínalítíes, stands 
out the costumes and stage 
scenery by the paínter Noemía 
Mourão, who, by the way, on the 
premíére, was extensívely 
applauded, ín the open stage, 
along wíth Mílloss, Aldo Calvo 
and other people responsable for 
the splendíd spectacle. " 

(. .. ) "Noemía Mourão, 
patrícían paínter who ídealízed 
the stage scenery and costumes, 

conquered, for the fírst tíme, a 
spectacular víctory ín theater. The 
clothes, wíth no exceptíon, are 
extremely íntellígent, pícturesque 
and have a beautíful tehatrícal 
effect." (. .. ) 

(. .. ) "Noemía's stage scenery 
and costumes are very good." (. .. ) 

"The Ballet dressed Camisa 
de Malandro" 
"Brazíl came ínto 'ballet'. 

Beíng faír, thís was not íts fírst 
íncursíon. Other graups, other 
choreographers have already 
tríed, before, to íncorporate our 
musíc, our legends, our folklore, 
wíth the fantastíc world of dance. 
Not all ofthem were successful. 
Neíther as happy as Mílloss and 
Souza Líma, the authors of 
Fantasia Brasileira, the greatest 
success ofthe season, performed 
by 'Ballet IV Centenárío' at the 
Estádío Munícípal do Pacaembu 
(Pacaembu Munícípal Stadíum). 
(. .. ) Noemía Mourão, the 
choreographer, put stríped shírts 
on the ballet dancers, paínted 
theír skíns of black. She converted"· 
the stage ínto a Salvador 
churchyard. Souza Líma ma de the 
Munícípal Theater Orchestra play 
samba, popular musíc. " 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
Exposição CenográficajScenographixc Exposition 
A) Desenhos de cenário e figurinos para Fantasia 
Brasileira, com coreografia de Milloss e música 
de Souza Lima, para o Ballet IV 
CentenáriojScenery and costumes drawings to 
Fantasia Brasileira, with Milloss' choreography 
and music by Souza Lima, to the Ballet IV 
Centenário, 1954. 
1. Guache sobre papeljgouache on paper, 
42,7x23,5 cm 
2. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on paper, 37, 7x27,5 cm 
3. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on paper, 43,3x27,5 cm 
4. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on paper, 35x27,7 cm 
5. Guache, nanquim e grafite sobre 
papeljgouache, China ink and graphite on paper, 
36x23,7 cm 
6. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on paper, 37,5x27,5 cm 
7. Guache, nanquim e grafite sobre 
papeljgouache, China ink and graphite on paper, 
37,5x27,5 cm 
8. Guache, nanquim e lápis sobre papeljgouache, 
China ink and graphite on paper, 36x23,7 cm 
9. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on paper, 41,8x19,3 cm 
10. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on paper, 37,4x27,4 cm 
11. Guache, grafite e caneta esferográfica sobre 
papeljgouache, graphite and ball-point pen on 
pape r, 16x9,6 cm 
12. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on pape r, 37 ,5x27,5 cm 
13. Guache e grafite sobre papeljgouache and 

graphite on paper, 32,5x23,5 cm 
14. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on paper, 32,5x23,3 cm 
15. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on pape r, 38x28 cm 
16. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on paper, 40x34,6 cm 
17. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on pape r, 37,7x27,7 cm 
18. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on pape r, 50x35 cm 
19. Guache e grafite sobre papeljgouache and 
graphite on paper, 40x27 cm 
20. Guache sobre papeljgraphite on paper, 
21,7x13,8 cm 
21. Guache sobre papeljgraphite on paper, 
21,8x13,8 cm 
22. Guache sobre papeljgraphite on paper, 
15,lx12 cm 
23. Guache sobre papeljgraphite on pape r, 
21,8x13,8 cm 
24. Guache sobre papeljgraphite on paper, 
25,6x20,2 cm 
25. Guache sobre papeljgraphite on paper, 
15,4x11,6 cm 
26. Guache sobre papeljgraphite on paper, 
21,8x13,7 cm 
27. Guache sobre papeljgraphite on pape r, 
23x16 cm 
28 Guache sobre papeljgraphite on paper, 
21,7x13,7 cm 
29 Guache sobre papeljgraphite on paper, 
21,7x13,7 cm 
30 Guache sobre papeljgraphite on paper, 
21,7x13,7 cm 
31 Guache sobre papeljgraphite on pape r, 
14,4x15 cm 
32 Guache sobre papeljgraphite on pape r, 
15,3x11,6 cm 
33 Guache sobre papeljgraphite on paper, 
21,8x13,8 em 
34 Guache sobre papeljgraphite on paper, 
20,4x25,5 cm 
35 Grafite e guache sobre papeljgraphite and 
gouache on paper, 34,8x49,8 cm 

B) DocumentaçãojDocumentation 
1. O Cruzeiro, 5 fev 1955 
2. O Cruzeiro, 5 fev 1955 
3. O Globo, 11 dez 1954 
4. O Globo, 19 dez 1955 
5. ~iário da Noite, 19 nov 1954 

C) FotografiasjPhotos by Kazmer Richard Sasso F. 
Pamplona 
1. fotografia em preto e brancojblack-and-white 
photo 30x40 cm 
2. fotografia em preto e brancojblack-and-white 
photo 40x30 cm 
3. fotografia em preto e brancojblack-and-white 
photo 40x30 cm 
4. fotografia em preto e brancojblack-and-white 
photo 30x40 cm 

I 

5. fotografia em preto e brancojblack-and-white 
photo 40x30 cm 
6. fotografia em preto e brancojblack-and-white 
photo 30x40 cm 
7. fotografia em preto e brancojblack-and-white 
photo 30x40 cm 
8. fotografia em preto e brancojblack-and-white 
photo 40x30 cm 

OSCAR SATIO OIWA 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1965_ 
Graduou-se em Arquitetura pela 
Universidade de São Paulo. 
Born in São Paulo, Brazil, in ~965. 
Graduated in Architecture from the 
University of São Paulo. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1985 Galeria Macunaima, Rio de 



Janeiro 
• 1986 Espaço Madame Satã, São 
Paulo 
.1987 TE Gallery, Tokyo; Casa do 
Brasil, Madri 
• 1988 Vera Nougues Galeria de 
Arte, São Paulo 
.1990 Galeria Kramer, São Paulo 

Exposições Coletivasj Collecfive 
Exhibifions 
• 1986 Conexão Urbana, Galeria 
Sergio Milliet, Rio de Janeiro 
• 1988 Coletiva Emergência, Galeria 
Sesc Paulista; Três Gerações, Museu 
de Arte Contemporãnea, Campinas 
• 1990 70 Artistas, Paço das Artes, 
São Paulo 

Outros TrabalhojOther Works 
• 1983 Mural Virado à Paulista, 
Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São 
Paulo 
• 1988 Mural 80 Anos de Imigração 
Japonesa no Brasil, Metrô, São Paulo 
• 1989 Mural 20' Bienal 
Internacional de São Paulo, Galeria 
Unidade Dois 

PrêmiojPrizes 
• 1982 Prêmio Viagem ao Chile, 
Concurso de Cartaz FIA; Prêmio 
Viagem, Concurso Cartão de Natal 
FAM 
• 1984 Prêmio Aquisição, I Prêmio 
Chandon de Arte 
.1989 1" Prêmio Dahruj de 
Expressão Tridimensional 

o Mundo Contemporâneo e o 
Reflexo 
História 1: Vem à cabeça uma 

lembrança. Uma história que certa 
vez ouvi em uma viagem. 
Observava um bando de pássaros 
que voavam de um lado a outro. 
Pássaros grandes, brancos, 
voando em espiral. Alguns 
voavam em direção ao céu e em 
seguida mergulhavam em direção 
à água. Os pássaros voavam 
observando o leito do rio, à 
procura de sombras que se 
moviam. A água era transparente 
e os peixes estavam camuflados 
na cor do seu leito. A partir das 
sombras irreais, os pássaros 
mergulhavam à procura do peixe 
real. Um velho índio me explicou 
que as sombras são o reflexo do 
ser vivo e que estes podem ser 
mais importantes do que a própria 
existência física. Diz o velho que 
esses pássaros que perseguem os 
peixes não conseguem diferenciar 
a tonalidade das cores e que 
durante toda a sua existência 
jamais viram e verão realmente as 
suas presas nadando. Enxergam 
apenas a sua sombra e dela se 
orientam e sobrevivem. Os peixes, 
por sua vez, usando a sua 
sabedoria, vivem debaixo de 

folhas que têm o mesmo formato 
do seu corpo, confundindo, assim, 
as sombras. Final da primeira 
história. 

História 2: Diário de bordo. 
Olho ao redor, todos correm para 
um dos lados do submarino. Canos 
e válvulas; a vida a bordo é 
apertada. O eterno som das 
máquinas ressoando na água. 
Olho também pela escotilha. Uma 
grande baleia vem aproximando
se e emparelha à nave. Com a luz 
difusa pela água, vejo com nitidez 
a grandeza de seu corpo. Seu 
corpo de dimensões próximas fica 
lado a lado com o submarino, 
como se fosse o reflexo de um 
espelho. Vejo a pele viva que 
cobre o animal, em contraste com 
a casca metálica que cobre o 
submarino. A natureza externa 
vista por dentro da tecnologia. A 
dualidade: o externo e o interno. 
O homem e a natureza. A máquina 
e o animal. A sombra e o real. O 
momento mágico dura alguns 
segundos, até que cada qual 
segue o seu rumo. Final da 
segunda história. 

Conclusão: Por que pensar 
demais e não aceitar a realidade 
existente, apenas na sua forma 
mais pura e direta, sem 
explicações ou teorias. Assim 
como a explicação do velho índio 
nunca existiu, ao ver uma baleia 
de verdade, não me passou nada 
pela cabeça. Há momentos em que 
fico parado no meio da estação do 
trem, durante bons minutos, 
observando a multidão subir e 
descer as escadas, saindo das 
catracas, correndo para o trem ... O 
mundo corre ao redor e fico 
pensando se as verdades não são 
pactos comuns dos indivíduos, em 
cima de histórias, como as que 
gosto de imaginar. 

Oscar Satio Oiwa 

The contemporaneous world 
and the reflex 
First Story: A memory comes 

to my mind. A story I once heard 
in a trip. I was observing a flock of 
birds flying from side to side. Big, 
white birds, flying spirally. Some 
flew up the sky shortly plunging 
towards the water. The birds flew 
watching the river bed, seeking 
for moving shadows. The water 
was transparent and the birds 
plunged looking for the real físh. 

An old indian explained to me that 
the shadows are the live being 
reflex and that they can be more 
important than the physical 
existence. Said the old man that 
birds who hunt fish cannot 
distinguish the color tones and, 
during their whole life, they have 
never seen and will never really 
see their target swimming. They 
only see the shadow and, thanks 
to it, direct themselves and 
survive. The fish, in their turn, 
using their wisdom, live under the 
leaves that have the same shape 
of their bodies, so confusing the 
shadows. End of the fírst story. 

Second Story: Ship's logo I look 
around, everybody runs to one 
side of the submarine. Pipes and 
valves; life on board is tight. The 
eternal sound of machines 
echoing on the water. I also look 
out of the scuttle. A big whale is 
coming c10se by and yokes 
together with the ship. With the 
light spread on the water, I see 
clearly the greatness of its body. 
Its body of c10se dimensions stays 
side by side with the submarine, 
as if it were a mirror reflexo I see 
the live skin that covers the 
animal, in contrast with the 
metalic peel that covers the 
submarine. The externaI nature 
seen from within technology. The 
duality: the externaI and the 
internaI. Man and nature. 
Machine and animal. The shadow 
and the real. The magic moment 
for a few seconds, until each one 
follows its own way. End of the 
second story. 

Conclusion: Why think toa 
much and not accept the existing 
reality, only in its purest and most 
direct form, with neither 
explanations nor theories. As well 
as the old indian's explanation 
has never existed, when I saw a 
true whale nothing came to my 
mind. There are moments when I 
stand still in the middle of the 
train station, during long minutes, 
watching the crowd going up and 
down the stairs, coming out from 
the ratchets, runningto the 
train ... The world runs around me 
and I keep on thinking if the 
truths are not commom 
agreements of the individuaIs that 
have to do with stories,just like 
the ones Ilike to imagine. 



Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. Baleia. 1990 
Técnica mista sobre papel kraft/mixed media on 
kraft paper, 200x2300 cm 
2. Submarino I, 1990 
Técnica mista sobre papel kraft/mixed media on 
kraft pape r, 200x2300 cm 

OSMAR DALlO 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1959. 
Estudou na Faculdade de Artes 
Plãsticas da Fundação Armando 
Álvares Penteado. 
Bora in São Paulo, Brazil, in 1.959. 
Studied at the College of Visual Arts, 
Armando Álvares Penteado 
Foundation. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1990 Galeria Macu;'aima, Funarte, 
Rio de Janeiro; Museu de Arte 
Moderna, São Paulo; Gabinete de 
Arte Raquel Arnaud, São Paulo 
• 1991 Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1981 Foto Idéia, Museu de Arte 
Contemporânea - USP, São Paulo 
.1984 ANATHEMATA, Museu de 
Arte Contemporânea - USP, São 
Paulo; Arte na Rua 11, Museu de Arte 
Contemporânea - USP, São Paulo; 
Arte Performance, Centro Cultural 
São Paulo 
• 1985 12 Artistas Jovens Paulistas, 
Subdistrito Comercial de Arte, São 
Paulo 
• 1986 IV Salão Paulista de Arte 
Contemporânea 
• 1988 I Bienal de Escultura ao Ar 
Livre do Rio de Janeiro, Escola de 
Artes Visuais Parque Lage, Rio de 
Janeiro; Panorama da Arte Atual 
Brasileira, Museu de Arte Moderna, 
São Paulo 
• 1989 Macunaíma 89, Funarte
Instituto Nacional de Artes 
Plásticas, Rio de Janeiro; XI Salão 
Nacional de Artes Plásticas Funarte, 
Rio de Janeiro (Prêmio Aquisição) 
• 1990 Prêmio Brasília de Artes 
Plásticas, Museu de Arte de Brasilia 
(Prêmio Aquisição) 

Bibliografia/ Bibliography 
AMARAL, Aracy. ANATHEMATA, 
Museu de Arte Contemporânea -
USP, São Paulo, 1984. 
GIANNINI, Silvio. Veja, 1148, São 
Paulo, 1990. 
LAGNADO, Lisete, Caos, 4, São 
Paulo, 1988. 
VASSÃO, Maria Olímpia de Mello. 
Arte em São Paulo, 24, São Paulo, 
1984. 

FORMA DAS FORMAS 
FORMAR AS FORMAS PARA 

SER APARENCIA 
IMPENETRAVEIS EM SUA 

SIMETRIA ESPELHADA 
A FORÇA COMPRIMIDA 

DAS FORMAS 
O MATERIAL NA TENSAO 

LIMITE DAS FORMAS. 

OCUPAR O ESPAÇO PELA 
SOLIDEZ DA APARENCIA. 

A FORÇA DAS FORMAS. 
Osmar Dalio 

FORM OF FORMS 
TO MOLD FORMS TO CAST 

ANIMAGE 
IMPENETRABLE IN THEIR 

MIRRORED SYMMETRIES 
THE COMPRESSED POWER 

OFTHEFORMS 
MATERIAL AT THE UTMOST 

LIMIT OF THE FORMS. 
TO OCCUPY SPACE BY THE 

SOLIDITY OF APPEARANCE. 
THE POWER OF THE FORMS. 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Sem Título, 1990-91 
Madeira/wood, 130x0300 em 
2. Sem Título, 1990-91 
Chumbo/loead, 250x250x214 cm 
3. Sem Título, 1990-91 
Aço cortén/cortén steel, 400x280x280 em 
4. Sem Título, 1990-91 
Borracha/rubber, 150x150x375 cm 
5. Sem Título, 1991 
Alumínio e madeira/aluminum and wood, 
142xl18x142 cm 

OSMAR PINHEIRO 
Nasceu em Belém, Brasil, em 1950. 
Bora in Belem, Brazil, in 1.950. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1988 Mostra e Workshop, 
Staatlichen Kunsthalle, Berlin; 
Galeria São Paulo, São Paulo 
• 1990 Galeria Michael Schultz, 
Berlin 
• 1991 Galeria São Paulo, São Paulo 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collective Exhibitions and Prizes 
.1970, 74 9", 11" Bienal 
Internacional de São Paulo (1" 
Prêmio em 1974) 
• 1971 Salão Nacional de Arte, 
Curitiba 
• 1972 Bienal Amazônica de Artes 
Visuais, Belém 
• 1973 Arte Agora Brasil, Museu de 
Arte Moderna, Rio de Janeiro 
(Prêmio Light) 
• 1976, 85 Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro 
• 1986 11 Bienal de Havana; 11 Salão 
Paulista de Arte Contemporânea, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo 
• 1989 Panorama da Pintura Atual 
Brasileira, Museu de Arte Moderna, 
São Paulo 
• 1990 Galeria Rudolf Schoen, 
Berlin; Salão de Arte Forum, 
Schwãbisch·GmÜnd 

Corona Borealis - Séries 

FRAGMENTUM: estilha, lasca, pedaço, 
fragmento. 

FRAGOR: 1. Ação de quebrar, fratura; 
quebradura. 2. Ruído produzido por um 

objeto que se quebra; fragor; ruído, 
estrépito, estrondo. 

O Todo é a soma das partes, o 
conjunto é composto por seus 
elementos. Tal proposição, 
ancorada na metáfora do 
global/local, tem como 
fundamento um ponto de vista 
orgânico, organizador, centrado 
na percepçâo. É evidente que a 
percepção faz recortes no real, 
recortes segundo o interesse de 
uma ação possível sobre as coisas. 
Nesse sentido, o Todo pode 
sempre ser explicado pelas partes 
que o compõem como sendo a 
projeção das partes, o horizonte 
comum que reúne 
convenientemente as porções do 
real. Assim, o Mundo como o Todo 
das coisas e dos seres, o Eu como 
o Todo do psiquismo e Deus como 
o Todo dos "todos". 

Ora, essa concepção do global 
e do local está ligada a uma 
determinada orientação tanto 
perceptiva quanto psíquica. É 
evidente que só podemos localizar 
as partes de um Todo ou os 
elementos de um conjunto se 
estamos instalados em um espaço 
de orientação orgânico, com um 
alto e um baixo, um direito e um 
esquerdo, um interior e um 
exterior, um próximo e um 
distante. 

Mas o que ocorreria, então, se 
não tivéssemos uma tal 
orientação? Por exemplo, já nos é 
perfeitamente claro que a 
orientação das sinapses cerebrais 
não obedece a nenhum dos 
parâmetros acima e, no entanto, 
não deixam de ter uma orientação. 
A estratigrafia (camadas 
arqueológicas) é uma orientação 
no profundo, em uma 
profundidade que não significa 
uma extensão, mas um tempo. A 
hipnose (assim como todo 
processo de lembrança) é uma 
orientação para o dentro da 
memória, um dentro que não se 
confunde com um simples espaço 
interno. 

Assim, quando se trata dessas 
dimensões da orientação, o 
psiquismo e a percepção não 
chegam a recortar partes ou 
apreender elementos de um Todo 
fechado. Deparam-se, isto sim, 
com fragmentos, fragmentos que 
não remetem a um Fechado, mas 
que projetam um Aberto. Tais 
fragmentos são puramente 



indiciais, a-significativos, 
constituindo um Aberto que muda 
incesSantemente, que se refaz a si 
mesmo. Psyché, Archeo-logos, 
Cérebro. FRACTUS. Fragmentos 
afetivos, sonoros, picturais, 
conceituais, humanos. No limite, 
qualquer conjunto, por mais 
fechado que pareça, deve manter 
um laço com os fragmentos do 
Aberto. Fibra do Universo. 

Tal seria o burburinho 
fragmentado do Universo, desse 
Aberto que se refaz. Nas cadeias 
dos fragmentos, uma outra 
sonoridade, uma outra 
visibilidade se abre, estilhaços de 
uma mesma explosão, um mesmo 
estrondo para todos os ruídos, que 
devem ainda se fragmentar, e de 
novo ao infinito. Cosmofratura. 

Rogério Costa 

Carona Borealis. Series 

FRAGMENTUM: splinter, crup, piece, 
fragment. 

GRASH: 1. Act of breaking, fracture; 
rupture. 2. Noise generated by an 

object that breaks; crash; noise, rattle, 
roar. 

The Whole is the sum of the 
parts, the complex is composed of 
its elements. Such proposition, 
anchored at the global/local 
metaphor, is based on a point of 
view which is organic, organizing, 
centered in perception. It is 
evident that perception cuts out 
the real, according to the interest 
of a possible action upon things. In 
such sense, the Whole can always 
be explained by the parts that 
compose it as being a projection of 
the parts, the common horizon that 
conveniently gathers portions of 
the real. Thus, the World as the 
Whole of things and beings, the 
Self as the Whole of psychism and 
God as the Whole of alI. 

Well, this conception of global 
and local is linked to a determined 
orientation as much perceptive as 
psychic. It is evident we can only 
loca te the parts of a Whole or the 
elements of a complex if we are 
settled in a space of organic 
orientation, with high and low, 
right and left, inside and outside, 
near and faro 

But what would happen, then, if 
we had not such orientation? For 
example, it is already perfectly clear 
to us that the direction of brain 
synapses does not obbey any of the 
above parameters and nevertheless, 

they do have a direction. The 
stratigraphy (archaeologicallayers) 
is a guidance in depth, in such 
depth that does not mean an 
extension, but a time. Hypnosis (as 
well as any other remembrance 
process) is a guidance to the inward 
of the memory, an inward that is not 
confused with a simple internaI 
space. 

So, when the subjects are 
these guidance dimensions, 
psychism and perception neither 
cut out nor seize elements of a 
c10sed Whole. Instead, they face 
fragments; fragments that do not 
allude to a Closed, but which 
project an Open. Such fragments 
are purely indicating, non
significant, constituting an Open 
that ceaselessly changes, that 
remakes itself. Psyche, Archeo
logos, Brain. FRACTUS. 
Affectionate, sonorous, pictorial, 
conceptual, humane fragments. At 
the limit, any complex, the closest 
it seems, must keep a tie with the 
Open fragments. Fiber of 
Universe. 

Such would be the shattering 
babble of the Uni verse, of such 
Open that remakes itself. At the 
fragments chain, another sonority, 
another visibility opens, splinters 
of the same explosion, a unique 
roar for a11 noises, that are yet to 
be shattered, again and again, 
inifinitely. Cosmofracture. 
Obra Apresentada/WoI'Ic in the 
Exhibition 
Corona Borealis, 1991 
Técnica mistajmixed media, 250x400 cm, 
350x600 cm (2), 350x250, 400x120 cm, 
135x220 cm 
(6 obras da sériej6 works of the series) 

OSWALD DE 
ANDRADE FILHO 

Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1914. 
Iniciou os estudos de pintura na 
França. Voltou ao Brasil em 1929, 
onde estudou com Portinari, Anita 
Malfatti e Lasar Segall. Recebeu 
orientação e influência de Tarsila do 
Amaral. 
Morreu em São Paulo, em 1972. 
Born in São Paulo, Brazil, in 1914. 
Began his painting studies in France. 
Came back to Brazil in 1929, where 
he sfudied with Portinari, Anita 
Malfatti and usar Segal. Recelved 
orientation and influence from 
Tarsila do Amaral. 
Died in São Paulo, in 1972. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1939 Palace Hotel, Rio de Janeiro 

• 1945 Instituto de Arquitetos do 
Brasil, São Paulo 
• 1948 Galeria Domus, São Paulo 
• 1954, 56 Museu de Arte Moderna, 
São Paulo 
• 1961 Galeria da Aliança Francesa, 
São Paulo 
• 1963 Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul 
• 1965 Galeria São Luiz, São Paulo 
• 1966 Galeria Atrium, São Paulo 
.1970 The Chelsea Gallery, São 
Paulo; Biblioteca da Pontifícia 
Universidade Católica, Rio de Janeiro 
• 1971 Galeria Mão de Pilão, 
Itapecerica da Serra 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collecfive Exhibitions and Prizes 
• 1935 111 Salão Paulista de Belas
Artes 
• 1937 I Salão de Maio, São Paulo; 
IV Salão Paulista de Belas-Artes 
(Medalha de Bronze) 
• 1938, 39 Salão de Maio, São Paulo 
• 1940 Salão Nacional de Belas-· 
Artes (Premiado); Salão Paulista de 
Arte Moderna (Medalha de Prata) 
• 1941 I Salão de Arte da Feira 
Nacional de Indústrias 
.1947 Salão Nacional de Belas
Artes 
.1951 1· Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1952 I Salão Nacional de Arte 
Moderna, São Paulo 
• 1953 2· Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1955 3" Bienal Internacional de 
São Paulo; Salão Paulista de Arte 
Moderna (Medalha de Bronze); Salão 
Nacional de Arte Moderna 
• 1957 VI Salão Paulista de Arte 
Moderna (Medalha de Prata) 
• 1958 Galeria de Arte das Folhas 
• 1959 5· Bienal Internacional de 
São Paulo; 47 Artistas, Prêmio 
Leirner de Arte Contemporânea, 
Galeria de Arte das Folhas 
• 1961 6" Bienal Internacional de 
São Paulo (isenção do júri); X Salão 
Paulista de Arte Moderna 
• 1963 7· Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1965 8" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1966 Premissas 3, Fundação 
Armando Álvares Penteado, São 
Paulo 
• 1967 9· Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1971 IV Salão de Arte 
Contemporânea de Piracicaba 
• 1972 Paço das Artes, São Paulo 

Outros Trabalhos/ other Works 
• 1934 Teatro de Experiência, com 
Flávio de Carvalho 
• 1937 Asia, de H. R. Lenormand, O 
Rio (com Santa Rosa), de Julio 
Travassos, e Rei do Câmbio, de J. 
Carlos (cenografía) 
• 1950 Missa de Requiem, de Fauré 
(cenografia e figurinos) 
• 1954 Bolero, de Ravel, Ballet IV 
Centenário, São Paulo (cenografia e 
figurinos) 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Exposição CenográficajScenographic Exposition 
Desenhos de cenário e figurinos para o Bolero de 
Ravel, com coreografia de Milloss para o 
Ballet IV CentenáriojScenery and costumes 
drawings to Bolero by Ravel, Milloss' 
choreography to the Ballet IV Centenário, 1954 
Guache sobre papeljgouache on paper, 
46x28 cm 
Série de 10jseries of 10 
Col. Adelaide Guerrini Andrade 



PAULO PAES 
Nasceu em Belém, Brasil, em 1960. 
Estudou na Escola de Artes Visuais 
do Rio de Janeiro. 
Bom in Belém, Brazil, in 1960. 
Sfudied af fhe School of Visual Arts, 
Rio de Janeiro. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibfifions 
• 1982 Galeria de Artes Visuais 
Parque Lage, Rio de Janeiro 
• 1983 Galeria do Centro Cultural 
Cândido Mendes, Rio de Janeiro 
• 1985 Galeria Artespaço, Rio de 
Janeiro 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collecfive Exhibifions and Prizes 
• 1978 Litografias, Escola de Artes 
Visuais do Rio de Janeiro; Desenho, 
Escola de Artes Visuais do Rio de 
Janeiro 
• 1980 Aparatos, Café des Arts, 
Hotel Meridien, Rio de Janeiro 
.1981,82,85 IV, V (Referência 
Especial do Júri), VIII Salão Nacional 
de Artes Plâsticas, Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro 
• 1983 Brasil Pintura, Palâcio das 
Artes, Belo Horizonte. Artes no 
Parque, Escola de Artes Visuais do 
Rio de Janeiro 
• 1984 Como Vai Você, Geração 
80?, Escola de Artes Visuais do Rio 
de Janeiro 
• 1986 Bienal de Artes em Papel, 
Cali 
• 1987 O Rosto e a Obra, IBEU, Rio 
de Janeiro 
• 1987, 88 XIX, XX Salão Nacional 
de Artes Plâsticas de Minas Gerais, 
Belo Horizonte (Referência Especial 
do Júri em 88) 
• 1989 O Mestre ã Mostra, Escola 
de Artes Visuais do Rio de Janeiro 
• 1991 Processo n" 738.765-2, 
Escola de Artes Visuais, Instituto 
Brasileiro de Artes e Cultura, Museu 
Nacional de Belas-Artes, Rio de 
Janeiro 

As esculturas de papel de 
Paulo Paes parecem manter, como 
aliás o resto de seus trabalhos, um 
vínculo imagético com as obras da 
cultura popular sem contudo se 
confundirem com a ingenuidade 
espontânea característica desta 
produção. Associá-las ao trabalho 
dos baloeiros é inevitável e 
legítimo. O próprio artista buscou 
as informações técnicas básicas 
para construí-las com os fazedores 
de balão da zona norte do Rio. O 
vínculo com o imaginário popular 
é, porém, crítico e não de inserção 
plena. A inteligência estratégica 
de sua obra nutre-se em outra 
tradição: a do Construtivismo 
enquanto método de produção, tal 
como foi definido por Gabo e 
Pevsner na Rússia de 1920. A 
escultura, então, passou a ser 
concebida como uma construção 

que articulava partes, formando 
um todo que não mais resultava 
do desbaste ou da moldagem da 
peça em um único bloco, tal como 
no passado. Noção que 
rapidamente identificou-se com 
toda tendência geométrica do 
Abstracionismo. 

Há uma afinidade plena entre 
as esculturas e as pinturas de 
Paulo Paes. A fatura dos seus 
quadros é herdeira do 
entendimento de construção de 
Gabo e Pevsner. As pinturas são 
planas e o espaço é definido pela 
cor. Ocorre, porém, que a cor não é 
pintada. O forte contraste 
cromático das obras é resultado 
da justaposição de pedaços de 
"fórmica" colorida, de tamanhos 
diversos, que constroem o quadro. 
A estrutura geométrica dos 
primeiros trabalhos em "fórmica", 
deliberadamente simples, e a 
dissonância das cores usadas 
levaram algumas pessoas a 
vinculá-los equivocadamente ao 
Kitsch, porque ignoravam o 
partido construtivista que 
orientava a fatura. O mesmo 
partido preSide a construção de 
sua obra tridimensional, 
afastando-a da mera apropriação 
direta da produção dos baloeiros. 
Esta produção interessa ao artista 
apenas porque permite introduzir 
em sua poética elementos 
estranhos à tradição da escultura, 
potencializando-a criticamente. 
Contra a idéia de peso e solidez, 
suas obras respondem com a 
leveza de sua configuração final, 
inflada de ar. A cor, como nos 
quadros, é indispensável para a 
estruturação das curvas da 
superfície das peças. A 
intervenção de Paulo Paes agora 
se dá não mais pela articulação de 
pedaços de "fórmica", mas através 
de papéis coloridos que enfatizam 
sua leveza aérea, fazendo que 
valham como obra muito mais do 
que o peso que possuem. 

Fernando Cocchíarale 

The paper sculptures by Paulo 
Paes seem to entertain, much as, 
in fact, the remaining of this 
works, an imagistic link with the 
works of folk culture, without, 
however, retaining the 
spontaneous naiveness which 
typifies the latter. To associate 

them to the work of balloon 
makers is inevitable and 
legitima te. The artist himself 
sought basic technical 
information from the balloon 
makers of the North End of Rio de 
Janeiro. The bond with popular 
imagery is, however, cri ti cal, not 
an unqualified insertion. The 
strategical intelligence of his 
work is drawn from another 
tradition: Constructivism as a 
method of production, as defined 
by Gabo and Pevsner in Russia, in 
1920. Sculpture, then, began to be 
conceived as a construction which 
articulates the parts, making up a 
whole which no longer resulted 
from the carving or moulding of a 
piece from a single block, as in the 
pasto This notion was soon to be 
identified with the entire 
geometrical tendency of 
Abstractionism. 

One will find a complete 
affinity between Paulo Paes' 
sculptures and paintings. The 
making of his pictures inherits the 
notion of construction as devised 
by Gabo and Pevsner. The 
paintings are flat and space is 
defined by color. But the color is 
not painted. The strong chromatic 
contrast found in his works results 
from the juxtaposition of bits of 
colored "Formica", in several sizes, 
which construct the picture. The 
geometrical structure of the first 
works in "Formica", deliberately 
simple, and the dissonance of the 
colors employed, have lead some 
people to wrongly associa te them 
to Kitsch, since they ignored the 
constructivist outlook which 
guided their making. The same 
outlook governs the construction 
of his 3-dimensional work, which 
therefore goes beyond a mere 
appropriation of the production of 
balloon makers. This production 
interests the artist only inasmuch 
as it enables him to introduce in 
his poetics elements which are 
foreign to the tradition of 
sculpture, providing them with a 
critical potentiality. Against the 
notion ofweight and solidity, his 
works respond with the lightness 
of their final configuration, 
inflated with air. Colór, as in the 
pictures, is essential for 
structuring the curves on the 
surfaces of the items. Here, Paulo 



Paes' intervention takes place not 
in the form of the articulation of 
the bits of "Formica", but through 
colored paper which stress their 
airy lightness, whereby their 
value as a work of art is much 
greater than their specifjc weight. 

Obras Apresentadas/ Wo,.ks in the 
Exhibition 
1. Bagdá, 1991 
Volume inflável de papeljinflatable volume in 
paper, -5x2x2 m 
2. Bagdá, 1991 
Volume inflável de papeljinflatable volume in 
pape r, -5x2x2 m 
3. Bagdá, 1991 
Volume inflável de papeljinflatable volume in 
paper, -5x2x2 m 
4. Bagdá, 1991 
Volume inflável de papeljinflatable volume in 
paper, -5x2x2 m 
5. Bagdá, 1991 
Volume inflável de papeljinflatable volume in 
paper, -5x2x2 m 

PEDRO CALAPEZ 
Nasceu em Lisboa, Portugal, em 
1953. 
Born in Lisbon, Portugal, in 1953. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1989 Grafites, Galeria Alda 
Cortez, Lisboa; Desenhos sobre 
Madeira, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa 
• 1990 As Ruínas Circulares, Galeria 
Atlântica, Porto; Passagens, 
Convento de São Francisco, Beja; 
Desenhos, Galeria dos Escudeiros, 
Beja 
• 1991 Histórias de Objectos, Casa 
de la Cíttá, Roma/Carré des Arts, 
Paris/ Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa; Desenhos de 
Objectos, Galeria Florence Arnaud, 
Paris; Estranhas Figuras, Convento 
dos Capuchos 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1986 VII Bienal de Pontevedra; 111 
Exposição de Artes Plásticas, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa; XLII Biennale di Venezia 
• 1987 Exposição Amadeo de Sousa 
Cardoso, Casa de Serralves, Porto; 
19" Bienal Internacional de São 
Paulo; 70·80 Arte Portuguesa, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Filadélfia; Arte 
Contemporãneo Português, Museu 
Espanhol de Arte Contemporânea, 
Madri 
• 1988 Lisbonne Aujourd'hui, Museu 
de Toulon; IGI NY 88, Galeria EMI·VC, 
NewYork 
.1989 L.A. Art Fair, Galeria 
Atlântica, Los Angeles 
.1990 London Art Fair, Galeria 
Atlântica 
• 1991 A Secreta Vida das Imagens, 
Galeria Atlântica, Lisboa 

o Princípio de Transparência 
Pode·se definir o desenho 

como uma disciplina do 
pensamento. Calapez se utiliza de 
três chapas de madeira pintadas a 

óleo e pastel oleoso, no intuito de 
repensar o mundo a partir de um 
vocabulário de formas 
elementares. Em lugar de uma 
representação linear de objetos, a 
preocupação aqui é com aquilo 
que ocorre ao redor destes. A 
memória que lhes dá origem, 
aquilo que trazem consigo e para 
onde estão indo. 

A memória desses objetos 
está relacionada a um sistema de 
referência pertencente à primeira 
Renascença - Fra Angelico e 
Giotto -, ao qual o artista sempre 
prestou constante atenção. 
"Minha idéia era esvaziar tudo." 
Uma vez que os cenários e as 
narrativas dessas pinturas foram 
distanciados, o trabalho da 
memória foi seletivo, permitindo 
ao artista direcionar o âmbito de 
sua apropriação do mundo, como 
um deus. Partindo do essencial
as formas selecionadas - até que 
estas se tornassem 
progressivamente mais complexas 
em termos de espaço, o artista 
projetou um princípio de 
arquitetura utópica em seu 
trabalho, como um lugar celestial. 

Tendo transformado tais 
lugares em espaços de dissolução 
- onde seu sistema de referência 
visual eventualmente é absorvido 
- o artista redefine seus próprios 
modelos. 

Perseguindo seus objetos -
aquilo que restou de sua 
percepção do mundo, a 
quintessência desse processo de 
reinvenção. Trata·se agora do 
desenvolvimento de uma "história 
dos objetos", semelhante a um 
alfabeto de formas em movimento. 
Algumas delas podem receber um 
nome - a caixa, a mesa, o 
cercado, a caverna, o muro ou a 
fonte. São formas primordiais ou 
formas que despertam esse 
sentimento. Formas que trazem 
dentro de si uma presença 
adquirida e luminosa, como uma 
expressão de conhecimento. 

"Com essas formas eu 
encontro os lugares que não 
conheço ou dos quais não consigo 
me lembrar." O trabalho do artista 
se move em direção à revelação -
os vestígios da memória, os 
exercícios do pensamento, a ação 
de desenhar. 

Desenhar uma caixa sobre um 

fundo simples. Uma caixa 
tensionada por "puxadores", ou a 
sombra de uma perspectiva 
enquadrada pelo olhar do artista, 
seu ponto de vista. Uma caixa 
dentro de outra caixa num 
confronto de ambigüidades. 
Originando-se invariavelmente de 
uma transgressão, de um "sei lá", 
que acabará por transgredir a 
ordem da geometria. 

O objeto se liberta das 
aparências superficiais, sendo 
apresentado segundo uma 
percepção de seu interior, das 
tramas de sua composição e das 
tensões que encerra. 

Os objetos ganham 
transparência, muito embora não 
se tornem mais claros em 
decorrência disso. O princípio é a 
complexidade e não a 
simplificação. Os sinais sugerem 
instabilidade, um equilíbrio 
formado por tensões. 

Maria Helena de Freitas 

The principIe Df 
Transparency 
Drawing can be detined as a 

discipline of thought. Calapez 
uses these wooden boards, 
painted with oil and oil pastel, to 
repraise the world from a 
vocabulary of elementary forms. 
Rather than a linear 
representation of objects, this is a 
matter of what occurs around 
them. The memory they spring 
from, what they bring with them, 
where they are going. 

The memory of these objects 
relates to a reference system 
within the first Renaissance Fra 
Angelica, Giotto - that the artist 
has always borne with constant 
attention. "My ide a was to empty 
everything." Since the settings 
and the narratives of these 
paintings had been distanced, 
memory worked selectively and 
the artist was able to direct the 
screen of his appropriation of the 
world, like a god. Starting from 
the essential- the shapes 
selected - untiJ they became 
progressively more complex in 
space, projected a principIe of 
utopian architecture into his 
work, like a place in heaven. 

Having converted these 
places into spaces of dissolution -
where his visual reference system 



is eventualy absorbed - the artist 
restates his own models. 

Pursuing his objects - what 
remained of his perception of the 
world, the quintessence of this 
process of re-invention. It is now a 
matter of the development of a 
history of objects, like an alphabet 
of shapes in movement. Some of 
them can be given a name - the 
box, the table, the enclosure, the 
cave, the wall, the fountain. They 
are primordial forms or forms 
which invite this feeling. They 
hold within them an acquired and 
luminous presence, like an 
expression of knowledge. 

"With these shapes I find the 
places I don't know or can't 
remember. " The work of the artist 
moves towards revelation - the 
vestiges of memory, exercises of 
thought, the action of drawing. 

Drawing a box over a plain 
background. A box pulled by 
"stretcher", or the shadow of a 
perspective framed by the artist's 
look, his point of view. Or a box 
within another box in a 
confrontation of ambiguities. 
Always originating from a 
transgression, from a suggested 
"don't know" that will divert the 
order of geometry. 

The object frees itself of 
surface appearances and is 
presented in the awarness of its 
interior, the meshes of its 
composition, the tensions it 
embodies. 

The objects become 
transparent, though they are no 
clearer for this. The principle is 
complexity rather than 
simplification. The signs suggest 
instability, a balance formed by 
tensions. 

(Translated by David Illinworth) 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oi I on wood, 90x125 em 
2. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oi I on wood, 90x125 em 
3. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oil on wood, 90x125 em 
4. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oil on wood, 90x125 em 
5. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oil on wood, 90x125 em 
6. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oil on wood, 90x125 em 
7. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oi I on wood, 90x125 em 
8. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oi I on wood, 90x125 em 
9. Sem Título, 1991 

Óleo sobre madelra/oil on wood, 90x125 em 
10. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oi I on wood, 90x125 em 
11. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oil on wood, 90x125 em 
12. Sem Título, 1991 
Óleo sobre madeira/oil on wood, 90x125 em 

PEREJAUME 
Nasceu em Barcelona, Espanha, em 
1957. 
Bom in Barcelona, Spain, in 1957. 

Exposições Individuais/ Solo 
Exhibitions 
.1974 Museo de Sant Pol de Mar, 
Barcelona 
• 1980 Galería Joan Prats, 
Barcelona 
• 1982 Casino, Med·a·Mothi, 
Montpellier; Galeria Joan Prats, 
Barcelona 
.1984 Galería Joaquim Mir, Palma 
de Mallorca 
• 1985 Galería Joan Prats, 
Barcelona, New York 
• 1986 Marcs, Espai 83, Museo de 
Arte, Barcelona 
• 1987 Art 15'87, Basel; Galería 
Joan Prats, Barcelona 
• 1988 Arco 88, Madrid 
.1989 Marea-Tide, Milford Gallery, 
Galería Joan Prats, New York; 
Chicago International Art Exposition; 
Fragmente er Monarchie, Mosel und 
Tschechow Gallery, Munich 
.1990 Meyers-Bloom Gallery, Santa 
Monica; Galería Joan Prats, 
Barcelona; Escala, Státische Galerie 
im Lenbachhaus, Münichen; Marea, 
Flanders Contemporary Gallery, 
Minneapolis 
• 1991 Pintura per exteriors, 
Fundaciõ Mirõ, Barcelona; Pintura i 
Representació, New Museum, New 
York; Galería Joan Prats, New York 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1981 Art 12'81, Basel; Fiac, Paris; 
Arco 81, Madrid 
• 1982 Mostra d' Art Catalá 
Contemporani, Toronto 
• 1983 Arco 83, Madrid 
• 1984 Art 15'84, Basel 
• 1986 Art Cologne 86, Kõln 
• 1988 Acta 88, Palacio de 
Velázquez, Madrid 
• 1989 Bons Baisers d' Artistes, 
Centre Georges Pompidou, Paris 
• 1990 Aperto 90, Venezia; 
Imágenes Líricas-New Spanish 
Visions, Albright-Nox Art Gallery, 
Buffalo and the Art Museum, Florida 
International University, Miami; 
Confrontaciones, MEAC, Madrid 

Outros Trabalhos/Other Works 
• 1982 EI Viatge, Fundació Joan 
Miró, Barcelona 
.1990 EI Dia de la Terra, La 
Barceloneta, Barcelona 

o retorno à idéia 
.. .i e1 retorn a la Idea! 

J. V. Foix 

Mais que a pintura, o tema da 
obra de Perejaume (isto é, o tema 
das operações estéticas que levou 
a cabo, para lá da materialidade) é 

a idéia de pintura; mais que o 
quadro, a noção de quadro; mais 
que a tela, enquadramento; mais 
que o óleo, a assinatura. Em 
ziguezague, à beira do conceito, 
aludido, e da pintura, elidida. Já 
dizia Leonardo que a pintura é 
cosa mentale; mas não se trata 
aqui puramente de conceitos 
platônicos, de ideais absolutos, 
vislumbradores de aparências, 
como aqueles que agradaram a 
Marsilio Ficino e que, como 
estudou Panofsky, estão na base 
de muito da melhor pintura 
renascentista italiana. Não: no 
caso de Perejaume, podemos 
antes dizer que a pintura é o tema 
da obra num sentido idêntico ao 
que fazia escrever Wallace 
Stevens: "Poetry is the subjeet of 
poem". É evidente que, ao fim e 
ao cabo, a poesia é o tema de 
qualquer poema, e a pintura é o 
tema de qualquer quadro, mas, 
num sentido mais específico, a 
tarefa de Perejaume consiste cada 
vez mais em investigar, 
enviesadamente, na fresta 
fronteiriça entre a materialidade e 
a idéia, entre a obra tangível e a 
sua ausência, substituída ou 
deslocada ou metaforizada, a obra 
estrita por indícios que a 
projetam. 

É preciso ver, ainda, o tipo de 
pintura a que aqui se faz 
referência. Substancialmente, 
trata-se de pintura da terra, isto é, 
de pintura paisagística. A 
paisagem, porém, tida como 
gênero autônomo, é bastante 
moderna na História da Arte, e, 
aqui, é inevitável identificá-la com 
toda uma tradição que, ainda que 
expluda, na sua formulação 
última, na obra de Miró (e não 
somente na Terra Llaurada ou El 
Sole de les Rodes, mas também no 
Miró mais puramente "sígnico" e 
ideogramático), tem, por outro 
lado, antecedentes nas paisagens 
de Fortuny e na escola de Olot. É 
assim que a obra de Perejaume se 
perfila, portanto, com uma 
pesquisa nas raízes da 
modernidade, não só de forma 
mais evidente e clara (no sentido 
em que, para seguir com o mesmo 
exemplo, a obra de Miró se bate 
em diálogo com Modest Urgell), 
mas também numa outra 
dimensão: no fundo, o exame da 



História da Arte como uma 
linguagem vista numa perspectiva 
diacrônica. 

Igualmente, o núcleo 
essencial dessa obra não reside na 
exploração sistemática em torno 
do funcionamento do código 
expressivo; é nisso que se 
diferencia profundamente daquilo 
que foi, há vinte anos, a arte 
conceitual. A finalidade de 
Perejaume não é meramente 
desmontar a maquinaria 
expressiva, mas sim, 
preferencialmente, servir-se dos 
ingredientes que aí entram em 
jogo como suportes do centro de 
uma atividade propriamente 
poética. Na nossa época, já não 
parece possível representar de 
forma direta a terra, pintar de 
forma direta uma paisagem, nem 
tão-somente transfigurá-Ia 
poeticamente como fizeram, cada 
um à sua maneira, Fortuny e Miró. 
Agora sim que nos compete 
descobrir o que é, para os olhos e 
para a mente, aquilo que 
configura uma paisagem e 
também o que pode formar uma 
paisagem através do olhar de cada 
pintor e de cada espectador, 
aquilo que Maria Manent 
denominava de "zodíaco de uma 
paisagem". O núcleo poético é, ao 
fim e ao cabo, aquilo em que 
consiste uma paisagem, para além 
da percepção corrente e com 
independência da individualidade 
de cada escola artística. 

Dessa forma, a arte de 
Perejaume é feita da análise 
prismática dos dados sensíveis 
que constituem a noção de 
paisagem. Não é nenhuma arte 
brusca nem imperativa ou feita de 
grupos materiais; é sim sobretudo 
feita de coisas - rotundidade 
volumétrica por vezes - meio 
ditas, de inflexões e de matizes, 
que persuadem sugerindo, que 
nos assaltam, mas que se impõem 
pela sua nítida necessidade de 
existir. As operações comutatórias 
não evocam o fantasma da arte 
(como fazem alguns 
"conceitualistas" , numa espécie 
de sessão espiritualista), pois são 
arte elas mesmas. A atividade 
fundamental de Perejaume 
consistiu, agora, com efeito, em 
deixar que a paisagem se 
tornasse, num âmbito novo que 

cria a obra, terra vista. A idéia 
fundiu-se com a paisagem real ao 
mesmo tempo que com a 
paisagem icônica: o 
desvanecimento das formas deixa 
resplandecer a Idéia. Como diria 
Mallarmé e recordou Octavio Paz, 
fazendo referência a Marcel 
Duchamp, "le Néant parti, reste le 
chateau de la pureté". A operação 
de Perejaume teria sido 
provavelmente inconcebível sem 
as experiências prévias de 
Duchamp, e em particular da 
última época desse artista; mas 
no entanto não vivemos aqui na 
esteira de Duchamp, não 
caminhamos pelo misterioso e 
gelado gabinete de física 
recreativa que deu à luz o Grand 
Verre. Ao ar livre, acareados pela 
claridade, a luz ventila-nos, e foi
nos precisa a arte para 
reconquistar o mundo, visto que 
todos podem dizer, como dizia J. 
V. Foix: "Es per la ment que se 
m'obre Natura" (É pela mente que 
se me abre a Natureza). 

Pere Gimferrer 

Return to Idea 
.. .i el retorn a la Ideal 

J.V. Foix 

More than painting, the 
subject of Perejaume's works -
underlying what is material, the 
subject of his aesthetic activities 
- is the idea of painting; more 
than the scene, the notion of 
scene; more than canvas, the 
framing of images; more than oils, 
the signature. Weaving, on the 
brink of the implied context and of 
the suppressed painting. 
Leonardo once said that painting 
is cosa mentale; but in this case, it 
exceeds the platonic concepts, the 
absolute ideaIs, the appearances 
revealed that so pleased Marsilio 
Ficino and that, according to 
Panofsky, are embedded in the 
basis of the best Italian 
Renaissance paintings. No, in the 
case of Perejaume we might 
rather say that painting is the 
subject of his work in the sense 
proposed by Wa11ace Stevens 
when saying that "Poetry is the 
subject of poem". It is clear that, 
ultimately, poetry is the subject of 
any poem and painting that of a11 
depictions but, on a more specific 
levei, the work of Perejaume 

increasingly delves slantwise 
into the crevice that divides 
substance and ideas, between 
tangible work and its absence -
whether replaced, displaced or 
metaphoric, the work in itself, as 
per the clues that devise it. 

One must also observe the 
type of painting that is mentioned 
here. Substantia11y, it depicts the 
land, the landscapes. Landscape 
painting is deemed an 
autonomous gender, a recent 
comer to the History of Art and, 
therefore, it must perforce be 
identified with an entire tradition, 
even when exploding in its 
ultima te expression - the works 
of Mirá (not only Terra Llaurada 
or EI Solo de les Rodes, but aIs o 
his other works, more purely 
rounded and ideogramic) and of 
other predecessors, such as the 
Fortuny landscapes and the 
school of Olot. Thus, Perejaume's 
works are a quest towards the 
roots of modernity, not only in the 
broader and more explicit ways 
(adhering to the above instance, 
as discussed by Mírá and Modest 
Urgell), but also in another and 
deeper dimension, a probing into 
the History of Art as a language, 
translated from a diacritical 
perspective. 

Likewise, the essence of that 
work does not rest on a systematic 
exploríng of the way in whích the 
codíng of expressíon works, being 
ín that sense far removed from 
what - twenty years ago - was 
known as conceptual art. 
perejaume does not merely aim at 
dísassembling an expressíve 
machinery, but rather to use its 
parts as the props of a 
substantíally poetical activíty. At 
present, it seems no longer 
possible to depict the earth 
factually, to paint a landscape 
factually, or to transform it 
poetically as díd Fortuny and 
Mírá. What remaíns for us to 
reveal is the essence that ín our 
eyes and mínds confígurates a 
landscape, givíng substance to 
what María Manent named the 
Zodiac of a landscape. The core of 
poetry is, finally, the essence of a 
landscape that líes beyond 
current perception and 
índependently from the peculiar 
features of each artistic school. 



Thus, Perejaume's art is a 
prismatic analysis of the delicate 
data that integrate the notion of 
landscape. It is not a sudden, 
imperious art comprising material 
groupings. It is above a11 ma de of 
the half-hinted things
sometimes no more than a 
rounded volume - signa11ed by 
inflections, by shadings that 
persuade while suggesting, that 
assail while affirming their need 
to existo Such commutative 
operations do not reca11 the ghost 
of art - as some "conceptualists" 
do in the mimicry of a séance -
beca use they're art itself. Now, 
the basic task of Perejaume is, 
within the scope in which art is 
created, preventing his 
landscapes from entering the land 
of dejá vu. The idea 
simultaneously fuses the actual to 
the iconographic landscape where 
fading shapes are pierced through 
by the light of Ideas. As Ma11armé 
would say, pursuant to Octavio 
Paz with regard to Marcel 
Duchamp, "le Néant parti, reste le 
chateau de la pureté". In a11 
probability, the work of Perejaume 
would have been inconceivable 
without the previous experiences 
of Duchamp, particularly his last 
works; however, we do not dwe11 
in the tracks of Duchamp, we do 
not tread the mysterious and cold 
chamber of recreative physics 
from which Grand Verre was 
issued. Out in the open, under the 
light that clears our thoughts, art 
has once again taken the lead to 
conquer the World - then, in the 
words of J. V. Foix we could a11 say 
"Es per la ment que se m'obre 
Nature" - The mind opens 
Nature to me. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Coure i Mirall 
Técnica mista e fotografia/mixed media and 
photography. Eseultura/seulture, 120x150x120 
em. Fotografia/photography, 153xl00 em 
Col. Galeria Joan Prats 

PETER STEIN 
Nasceu em Berlim, Alemanha, em 
1937. 
Estudou Germanistica e História da 
Arte. É diretor de teatro. 
Born in Berlin, Germany, in 1937. 
Studied Germanism and Arl Hisfory. 
Is a fheater director. 

DireçãojDirecfion 
• 1967 Gerettef, de Edward Bond; 

Kabale und Liebe, de Frederic 
Schiller 
• 1968 Im Dickichf der Sfadfe, de 
Bertolt Brecht 
• 1968-69 Viefnam-Diskurs, de 
PeterWeiss 
• 1969 Torquafo Tasso, de Johann 
Wolfgang von Goethe; Ear/y Morning, 
de Edward Bond; Kikeriki, de Sean 
O'Casey 
• 1970 Changeling, de 
MiddletonjRowley; Die Mufter, 
Bertolt BrechtjMaxim Gorki 
• 1971 Die Auseinandersefzung, de 
Gerhard Kelling; Peer Gynf, de Henrik 
Ibsen 
• 1972 Opfimisfische Tragooie, de 
Wsewolod Wischnewski; Prinz 
Fiedrich von Homburg, de Heinrich 
von Kleist; Fogefeuer in Ingo/sfadf, 
de Marieluise Fleisser 
• 1973 Das Sparschwein, de Eugêne 
Labiche 
.1974 Unbungen fuer SChauspieler, 
Antikenprojekt, Berlin; Die 
Unvernünftigen Sferben Aus, de 
Peter Handke; Sommergasfe, de 
MaximGorki 
• 1976 Das Rheingold, de Richard 
Wagner (ópera); Shakespeare's 
Memory 
• 1977 Wie Es Euch Gefallt, de 
William Shakespeare 
• 1978 Trilogie des Wiedersehens, 
de Botho Strauss; Gross und Klein, 
de Botho Strauss 
• 1980 Die Oresfie des Aischylos 
• 1981 Klassen Feind, de Nigel 
Williams (filme); Nichf Fisch Nicht 
Fleisch, de Franz Xaver Kroetz; Der 
Sfreif, de Pierre Carlet de Chamblain 
de Marivaux 
• 1983 Die Neger, de Jean Genet 
• 1984 Drei Schwesfern, de Anton P. 
Tchekov; Der Park, de Botho Strauss 
• 1986 Ofello, de Giuseppe Verdi 
(ópera); Der Haarige Affe, de Eugene 
O'Neill 
• 1987 Phadra, de Jean Racine 
• 1988 Fa/sfaff, de Giuseppe Verdi 
(ópera) 
• 1989 Der Kurschgarlen, de Anton 
P. Tchekov; Tifo Andronico, de 
William Shakespeare 

( ... ) O diretor Peter Stein, em 
suas encenações, foi visivelmente o 
porta-voz mais expressivo na 
Alemanha Ocidental da geração de 
Maio de 1968, e teatralizou a 
transformação da consciência na 
Europa Ocidental num alto nível 
intelectual. O "Schaubühne" era o 
ponto de encontro dessa geração 
crítica, tal como fora anteriormente 
o teatro de Bertold Brecht em 
Berlim Oriental. Berlim era um 
palco adequado para esse trabalho 
de transmutação de idéias, e Peter 
Stein, seu expoente mais 
representativo. Com encenações 
famosas de Goethe e Gorki 
estabeleceu um teatro leste-oeste 
ainda na época da guerra fria. Suas 
encenações mais importantes estão 
representadas na Bienal com vídeos 
e instalações de fotografia. ( ... ) 

Klaus Gallwitz 

Director Peter Stein was 
visibly the most expressive 
spokesman of his generation, May 
1968, when he showed on stage, 
and at a very high intelectual 
level, the transformation the East 
European conscience was going 
through. The "Schaubühne" was 
the meeting point of this cri ti cal 
generation, as Bertold Brecht's 
plays had been before in East 
Berlin. Berlin was an adequate 
stage for these transmutant ideas, 
and Peter Stein its most 
representa tive exponent. Staging 
famous playwriters such as 
Goethe and Gorky he established 
an East/West Theater even during 
the cold war years. His most 
important plays are represented 
at the Biennial, in the form of 
videos and photographic 
insta11ations. 

Obras Apresentadasj Works in fhe 
Exhibifion 
1. Roberto Zucco 
Fotógrafo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series of 20, 44x32 em 
2. Kirchgarten 
Fotógralo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series of 21, 44x32 em 
3. DerPark 
Fotógrafo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series of 7, 34x26 em 
Série de/Series of 14, 44x32 em 
4. Grob und Klein 
Fotógrafo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series of 5, 34x26 em 
Série de/Series of 12, 44x32 em 
5. Trilogie des Wiedersehens 
Fotógralo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series of 3, 34x26 em 
Série de/Series of 12, 44x32 em 
6. Wie Es Euch Gefãllt 
Fotógralo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series of 5, 34x26 em 
Série de/Series 01 14, 44x32 em 
7. Der Prinz von Homburg 
Fotógralo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series 01 9, 44x32 em 
8. Die Unvernünftgen Sterben Aus 
Fotógralo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series of 5, 44x32 em 
9. Die Optimistiches Trag6die 
Fotógrafo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series 018, 44x32 em 
10. Antikenproject 
Fotógralo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series 01 2, 34x26 em 
11. Die Sommergãste 
Fotógralo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series 01 7, 44x32 em 
12. Das Sparschwein 
Fotógralo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series of 10, 44x32 em 
13. Tasso 
Fotógrafo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series 01 5, 44x32 em 
14. Fegefeuer in Ingoldlstadt 
Fotógralo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series 018, 44x32 em 
15. Der Klassenfiend 
Fotógralo/Photos by: Ruth Waltz 
Série de/Series 019, 34x26 em 
Série de/Series of 4, 44x32 em 
16. Shakespeare's Memory 
Fotógrafo/Photos by: Ruth Waltz 



Série dejSeries 01 11, 44x32 em 
17. Die Neger 
FotógralojPhotos by: Ruth Waltz 
Série dejSeries 018, 34x26 em 
Série dejSeries 01 12, 44x32 em 
18. Der Haarige Affe 
FotógralojPhotos by: Ruth Waltz 
Série dejSeries 01 20, 44x32 em 
19. Der Streit 
FotógralojPhotos by: Ruth Waltz 
Série dejSeries 01 7, 34x26 em 
Série dejSeries 01 4, 44x32 em 
20. Phaedra 
FotógralojPhotos by: Ruth Waltz 
Série dejSeries 01 21, 44x32 em 
21. Orei Sehwestem 
FotógralojPhotos by: Ruth Waltz 
Série dejSeries 013, 34x26 em 
22. Die Orestie 
FotógralojPhotos by: Ruth Waltz 
Série dejSeries 01 29, 34x26 em 
Série dejSeries 01 68, 44x32 em 
23. Peter Stein 
FotógralojPhotos by: Ruth Waltz 
Série dejSeries 01 10, 34x26 em 
Série dejSeries 0118, 44x32 em 
24. Fotos especiais, 42x52 em 
25. 30 folhas de texto, 35x45 em 
26. Peer Gynt 
FotógrafojPhotos by: Abisag Tüllmann 
Série dejSeries 01 21 
27. Die Mutter 
FotógralojPhotos by: Abisag Tüllmann 
Série dejSeries of 14 
28. Phãdra (Jean Raeine) 
VídeojVideo 
29. Trilogie des Wiedersehens (Botho Strauss) 
VídeojVideo 
30. Sommergaste (Maxim Gorki) 
VídeojVideo 
31. Orei Sehwestem (Anton P. Thekov) 
VídeojVideo 
32. Der Park (Botho Strauss) 
VídeojVideo 
33. Prinz Frederiek von Hamburg (Heinrieh von 
Kleist) 
VídeojVideo 

PIA ANDERSEN 
Nasceu em Frederikshaun, 
Dinamarca, em 1960. 
Estudou na Academia de Belas
Artes, Kolding, Dinamarca, e na 
Academia de Belas-Artes, Cracõvia, 
Polônia. 
BOl'n in FI'edel'ikshaun, Denmal'k, in 
1960. 
Studied at the Fine Arls Academy of 
Kolding, Denmal'k and at the Fine 
Arls Academy of CI'akow, Po/and. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1987 Koldinghus, Kolding; 
Gammel Dok Pakhus, Copenhagen 
• 1988 Leopold Hoesch Museum, 
Düren; Galleri Hoghsberg, Aarhus; 
Galleri Deco, Aalborg; Oaxaca 
Museum, México 
• 1990 Galleri ASp, Cracow; Galleri 
Treppe, Düren; Nikolai, the City of 
Copenhagen's Exhibitionhall 
• 1991 Galleri Deco, Aalborg; 
Leopold Hoesch Museum, Düren; 
Galleri Weimberger, Copenhagen 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibitions 
.1987,89 Bienal of'the Petit 
Format de Papier, Couvin 
• 1989 Centro Cultural de San 
Angel, Ciudad dei México 
• 1990 International Graphic 
Triennal, Frederiksstad; 111 

International Paperbiennal, Düren; 111 
International Paperbiennal 
(selection), Nordjyllonds 
Kunstmuseum, Aalborg 
• 1990, 91 Galleri Moderne, 
Silkeborg 

Esferas de luz e espaço: 
considerações sobre as 
pinturas em papel colorido 
de Pia Andersen 
Pia Andersen está testando 

novas formas de pintura. Ela pinta 
com papel, cola e pigmentos. Sua 
utilização das texturas e da 
estrutura dos papéis exibe 
multiplicidade e imaginação. 
Contudo, a artista explora não só 
cor e textura, mas também os 
princípios de ordem na geometria 
do quadro. 

As superfícies em papel 
colorido tratadas por Pia Andersen 
apresentam formas geométricas e 
são coladas ao fundo em papel 
também colorido e fissurado. Os 
ajustes e as composições das 
superfícies coloridas exibem uma 
ordem rigorosa. Dessa forma, temos 
superfície diante de superfície, 
estruturas fibrosas diante de 
superfícies lisas, textura em 
oposição a lisura laqueada, fosco 
em oposição a brilho e luz 
contraposta a sombra. É com 
lucidez, livre de tendências 
ornamentais, que Pia Andersen 
trata suas complexas idéias 
pictóricas. A cor e a estrutura da cor 
tornam-se pura expressão. 

A sistematização da estrutura 
geométrica coloca·se em oposição à 
superfície inteiramente composta, 
ou mesmo orgânica, do papel 
colorido. Em vivo contraste com a 
geometria desenvolvida precisa e 
minuciosamente na composição, 
temos o vibrante elemento da 
textura. Munida desses dois 
princípios fundamentais, ou seja, a 
sistematização e a textura, Pia 
Andersen pretende descrever 
nossa existência; que se revela 
construída, enrijecida, dura, mas 
igualmente libertadora, natural e 
comovente. 

A colagem das superfícies em 
papel colorido, enquanto 
elementos contrastantes sobre o 
campo pictórico tratado, e a 
precisa gradação das esferas 
coloridas criam um intenso poder 
sugestivo. O plano frontal e o 
plano de fundo ganham maior 
facilidade de entendimento visual, 

permitindo, portanto, que sejam 
experimentados com força maior. 
A acentuação da superfície dá 
origem a uma ilusão de espaço. 

Superfícies coloridas sulcadas e 
linhas coloridas ramificadas 
conjugam-se para formular um 
espaço de profundidade imprecisa e 
serena amplitude. Ocasionalmente, 
os quadros exibem um caráter 
semelhante a uma espécie de 
paisagem, através da qual certas 
estruturas elementares, tornando
se aparentes, parecem ganhar um 
sentido profundo. O campo 
pictórico, normalmente pálido, 
ganha um toque luminoso, um 
sopro de claridade. Um radiante 
brilho colorido passa a fulgurar, 
liberando poderosas oscilações 
cromáticas. Formam-se, então, 
novas imagens de esferas de luz e 
espaço. 

As pinturas de Pia Andersen 
possuem, tal como os ícones, uma 
substância atemporal. Parecem 
oriundas de um império distante 
de sentido não-verbal e 
transmitem-nos a impressão de 
que poderão tornar a se 
desvanecer - silenciosamente. 

Dorothea Eimert 

Spheres of light and space: 
thoughts on the paper
colour-paintings by Pia 
Andersen 
Pia Andersen is testing new 

ways in the painting. She paints 
with paper, glue and pigmento In 
the utilisation of textures and 
paper-structures she is showing 
multiplicity and imagination. 
However she is not only expIoring 
colour and texture, but aIs o the 
principIes of arder in the geometry 
of the picture. 

The paper-colour-surfaces 
treated by Pia Andersen are in 
geometric form being glued on the 
already coloured and cracled 
paperground. Adjustments and 
compositions ofthe colour-surfaces 
is facing surface, are showing a 
strict arder. In this way surface, 
fiberstructure facing a smooth 
surface, texture stands opposite 
lacquered smoothness, dullness 
opposite shine, Iight opposite dark. 
With Iucidity and without 
ornamenting cants Pia Andersen is 
treating her complex picture-ideas. 
The colour and the structure of the 



colour become pure expression. 
The systematism in the 

geometric structure stands 
opposite to the throughly 
composed, or rather organic, 
paper-colour-surface. In living 
contrast to the precisely and 
carefully prepared geometry in 
the composition stands the haptic 
vibrating texture. With both of 
these two fundamental principles; 
meaning the systematism and the 
texture Pia Andersen wishes to 
describe our existence; which 
reveals itself constructed, 
stiffened, hard, but also freeing, 
natural - affecting. 

The glueing of the paper
colour-surfaces as contrasting 
surfaces on the treated picture
ground and the Glose graduation 
of the cOlourspheres creates a 
deep suggestive power. The 
foreground and the background 
get optically easier to understand 
and therefore they are 
experienced stronger. An illusion 
of space arises beca use of the 
accentuation of the surface. 

Furrowed colour surfaces and 
ramified colourlines are 
formulating a space of hovering 
depth and calm width. From time 
to time the pictures are showing a 
character like a kind of landscape, 
by which elementary structures, 
appearing, seen heartfelt. The 
often dim colourground gets a 
touch of light, a puff of clearing 
up. A shining glow of colour is 
gleaming through and letting free 
energetic colour oscillations. New 
spheres of light and space are 
being picturised. 

The paintings of Pia Andersen 
have like icons a timeless 
substance. They seem to come 
from a far away empire of 
wordless sense and give one the 
feeling of them being able to fade 
away again - silently. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Triptych in Red, 1991 
Pintura com colagem sobre tela/painting with 
collage on canvas, 220x140 em 

RAMÓN 
VERGARA-GRÉl 

Nasceu em Mejillones, no Chile, em 
1923. 
Ingressou na Escola de Belas Artes 

da Universidade do Chile em 1946. 
Em 1948, obteve Bolsa de Estudos 
do Governo do Brasil e em 1954-55 
foi bolsista do Governo italiano. Em 
1964, convidado pelo Departamento 
dos Estados Unidos, visitou os 
principais centros de educaçâo 
artística do país. Foi fundador do 
Grupo de Arte Moderna "Rectângulo" 
(1955) e do Movimento "Forma y 
Espacio" (1962). 
Born in Mejillones, Chile, in 1923. 
Studied at the Escuela de Bellas 
Arles de la Universidad de Chile, in 
1946. Received a fellowship f TOm the 
Brazilian Goverment, in 1948; and 
f Tom the Italian governement in 
1954. Visited the main centers of arl 
education in the United Sates, as 
guest of the Satate Deparlament, in 
1964. Foundedthegroup 
"Recfángulo" (1955) and the "Forma 
Espacio" movement (1962). 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1961 Instituto Chileno
norteamericano de Cultura, Santiago 
• 1962 Museo de Arte Moderna -
Buenos Ayres 
• 1964 Galeria de la Unión 
Panamericana, Washington 
• 1968 Museu de Arte Moderna, Rio 
de janeiro 
• 1969 Museo Nacional de Bellas 
Artes, Santiago 
.1978 "Geometria Andina", Galeria 
Enrico Bucci, Santiago 
.1984 Serie "Las Devoluciones", 
Museo de Arte Contemporâneo de 
Montevideo, Uruguay 
.1987 "Hasia-América" Geometría 
Andina, Galeria Carmen Waugh, 
Santiago 
• 1990 Galeria EI Farol, Universidad 

Exposições Coletivasj Collective 
Exhibitions 
.1945 "Pintura Chilena", Rio de 
Janeiro 
• 1946 "Pintura Chilena", Bogotâ e 
Lima 
• 1951 I Bienal de Sâo Paulo - I 
Bienal Híspanoamericana, Madrid 
• 1953-54 11 Bienal de Sâo Paulo 
.1955 "Arte Chilena en Nueva 
York", Museu of Modern Art, New 
York 
• I Bienal de Arte, Ciudad de México 
• 1960 Exposición Internacional de 
Arte Moderno, Museo de Arte 
Moderno, Buenos Ayres 
• 1962 I Muestra Internacional 
"Forma y Espacio", Museo de Arte 
Contemporaneo, Santiago 
• 1964 "Lateinamerikanische 
Kunstanstelung", Kongresalle, Berlin 
• 1965 VIII Bienal Internacional de 
SâoPaulo 
• 1967 I Bienal de Arte, Quito 
• 1968 11 Bienal de Arte, Lima 
• 1970 I Bienal de Arte, Montevideo 
.1971 Movimento "Forma y 
Espacio", Sala Especial na XI Bienal 
deSâoPaulo 
• 1980 I Bienal Internacional dei 
Deporte en las Artes Plâsticas, 
Montevideo 
• 1981 Pintores Chilenos 
Contemporâneos, Galeria de Arte 
Tristân dei Pozo, Arequípa j Sala 
Petroperú, Lima; Arte Geométrico 
Latinoamericano, Uruguay e Chile 
• 1982 VIII Bienal Internacional dei 
Deporte en las Bellas Artes, Madrid 

Ano passado tive a 
oportunidade de voltar ao Museu 

de Arte Moderna de Buenos Aires, 
no mesmo momento em que 
Clement Greenberg visitava a 
Argentina. Aproveitei a ocasião 
para tornar a ver a coleção junto 
com o decano da American Art 
Critics e tive um prazer muito 
especial ao ver Greenberg deter
se com alegre surpresa diante de 
uma das telas que eu havia 
adquirido para o Museu, enquanto 
fora seu diretor. Greenberg não 
usou de rodeios para elogiar 
calorosamente a obra e pedir 
informações sobre seu autor. 
Quem era aquele Vergara-Gréz do 
Chile, que, com sua tela, dera 
aquele golpe de campeão, com 
tamanha precisão em seu "punch" 
e sua vigorosa e rotunda 
personalidade? "Por que vocês 
não levam mais amiúde obras 
como esta para os Estados 
Unidos?" perguntou Mr. 
Greenberg. "Vocês nos 
acostumaram a estilos mais 
diluídos e internacionais, que não 
têm o sabor de artistas como 
este." A resposta talvez seja, Mr. 
Greenberg, que os críticos 
estrangeiros que nos visitam e 
que, com freqüência fazem as 
seleções, provavelmente não têm 
a percepção interna que o senhor 
possui para apreciar as obras de 
arte originais. Um aspecto 
interessante da obra deste jovem 
mestre é a ambigüidade das suas 
formas. Só que essa ambigüidade 
é mais sutil do que na maioria dos 
artistas de hoje. A ambigüidade 
de Vergara é mais que fisiológica. 
O olho responde a suas diferentes 
perspectivas, a seu intrincado 
tratamento do espaço. Mas não é 
só o olho fisiológico que está 
comprometido nesse jogo. É o olho 
como parte integrante do espírito. 
Vergara nos diz que há mais de 
um ponto de vista para captar a 
forma. Nos diz que podemos 
escolher nosso ponto de vista. Não 
nos impõe nenhuma visão 
especial. É um problema nosso, se 
quisermos ver uma terceira 
dimensão. Seu círculo pode ser 
uma esfera ou um círculo. Pode 
estar em primeiro plano, como no 
fundo. Pode ficar num plano de 
duas dimensões e, para seguir 
essas experiências algo 
contraditórias, não estamos á 
disposição de vibrações fáceis 



impostas como receitas de um 
médico ruim. Pelo contrário, nossa 
liberdade parece estar sublinhada 
pela forma em que o artista nos 
convida a acompanhar o mundo 
aberto da sua experiência. 
Vergara resumiu os sentimentos 
de uma nova raça que ele gostaria 
que fosse a herdeira do mundo. A 
esse respeito, sua arte é a de um 
homem novo para novos homens. 
Sua novidade repousa, por um 
lado, em sua vitalidade, em sua 
capacidade de resgatar as formas 
mais velhas e dotá-las de novas 
vibrações e, por outro lado, no 
rigor da sua disciplina, em sua fé 
quase fanática ao submeter-se à 
lei cósmica, a fim de alcançar a 
liberdade. 

Rafael SquÍrru 

Last year, when Clement 
Greenberg came to Argentina, I 
once again went to the Buenos 
Aires Museum of Modern Art. I 
had the opportunity of seeing the 
exhibits together with the eldest 
member of the American Art 
Critics and was specially gratified 
to see that Greenberg was 
pleasantly surprised with the 
paintings that, in the absence of 
its director, I had acquired for the 
Museum. Greenberg's praise of 
the works was forthcoming and he 
wanted to learn about their 
author. Who was Vergara-Gréz, 
from Chile, whose work had so 
precisely hit the mark with its 
rounded and vigorous 
personality? "Why don't you take 
his works more often to the United 
States?", asked Mr. Greenberg. 
"You have accustomed us to more 
diffuse and international styles 
that have nane of the impact 
created by artists such as this 
one. " The answer, Mr. Greenberg, 
could be that the foreign critics 
who visit us frequently select the 
works and, in alllikelihood are not 
endowed with your inner 
perception and appreciation of 
original works. One of the 
interesting features of the 
paintings created by this young 
master is the ambiguity of shapes. 
However, that ambiguity is far 
more subtle than that shown by 
other modern artists. Vergara's 
ambiguity is more than 
physiological, the sight ofvaried 

perspectives and of his intricate 
dealings with space. The physical 
eye, however, is not the only one 
to commit sight to that game. It is 
the inner sight as an integral part 
ofthe spirit. Vergara says that 
there is more than one point of 
view from which to see the shapes 
and that we are free to choose 
ours. He does not impose any 
particular vision. lf we want to see 
a third dimension, that is our 
concern. His circle may be a 
sphere ar a circ1e. lt may be placed 
on a first plane ar on the 
background. lt may be seen as a 
two dimensional plane and, to 
pursue such contradictory 
experiences, our freedom seems 
accentuated by the way in which 
the artist invites us to follow him 
into the open world of-his 
experiences. Vergara has summed 
up the senses of a new race, a 
race that he would like to see as 
the heirs to the world. On that 
regard, his art is that of a new 
man, directed to new men. lts 
novelty is as much based on his 
vitality, his capacity to come to 
the rescue of the more traditional 
shapes endowing them with new 
vibration, as on the strictness of 
his discipline, of his almost 
fanatical compliance with the 
cosmic laws that lead to the 
achievement offreedom. 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Desde el Prisma de Macchu.picchu, te canto, 
América, 1985 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 160x110 em 
2. EI Rastro de América, 1987 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 160x110 em 
3. América Despierta a 5u Hora en la Luna dei 
Espejo, 1987 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 160xll0 em 
4. Maeehu-Pieehu Entre el Sol y la Luna, 1988 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 110x160 em 
5. Te Devuelvo la Pampa Abandonada, 1989 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 160xll0 em 
6. Forma Telúrica·Cósmica, 1989 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 160x110 em 
7. Presagio Cósmico, 1989 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 160xll0 em 
8. La Cascada, 1989 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 160x110 em 
9. EI Hombre dei Pacífico, 1989 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 160x110 em 
10. Desde un Punto, 1989 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 110x160 em 
11. EI Huevo Cósmico, 1990 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 160xll0 em 
12. Te Devuelvo el Cerro Toro Valparaiso, 1991 
Óleo sobre tela/oi I on canvas, 110x160 cm 
13. La Rebelión de los Vacíos, 1990 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 160x110 cm 
14. Quando el Hombre Descubrió que el Sol Era 
Primavera, 1990 
Óleo sobre tela/oi I on canvas, 160x110 em 
15. EI Sol Germina en los Andes, 1990 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 160x110 em 

16. Ubertad dentro dei Orden, 1990 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 160x110 em 
17. Nascimiento de América, 1991 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 110x160 em 
18. Prisión para el Misil, 1991 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 110x160 em 
19. Cuando la 5equía se Transforma en el Mar 
dei 5ur, 1991 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 110x160 em 
20. Voleán Bio·5ico·50cio·Cultural Andino, 1991 
Óleo sobre tela/oil on canvas, 160x110 cm 

ROBERT SCHAD 
Nasceu em Ravensburg, Alemanha, 
em 1953. 
Estudou na Escola de Belas-Artes de 
Karlsruhe, Alemanha, e na Escola de 
Belas-Artes do Porto. 
Born in Ravensburg, Germany, in 
1953. 
Studied at the School of Fine Arts of 
Karlsruhe, Germany, and at the 
School of Fine Arts of Porto, 
Portugal. 

Exposições Individuais/ Solo 
Exhibitions 
• 1986 Kunstverein, Freiburg; 
Fundação Gulbenkian, Lisboa 
• 1987 Museu Nacional de Machado 
de Castro, Coimbra; Museu Nacional 
de Soares dos Reis, Porto; Palácio 
da Bolsa do Porto; Centro Cultural de 
la Villa de Madrid 
.1988 Hans-Thoma·Gesellschaft, 
Reutligen; Palais Thurn und Taxis 
Bregenz, Autriche; Kunstverein, 
Bochum 
• 1989 Staatliche Kunsthalle, 
Karlsruhe; Akademie der Künste, 
Berlin; Forum Kunst, Rotlweil 
• 1990 Kunstverein, Arnsberg; 
Wilhelm Lehmbruck Museum, 
Duisburg; Schloss Mochental; ADO 
Gallery, Antwerpen; Galerie 
Schruoder, Mõnchengladbach 
• 1991 Wassrmann Galerie, 
München; Heilderberger 
Kunstverein; Museum am Ostwall, 
Dortmund 

Prêmios/ Prizes 
• 1982 Prêmio de Desenho da 111 
Bienal de Vila Nova de Cerveira 
• 1986 1" Menção do XXV Prêmio 
Internacional de Desenho Joan Mirõ, 
Barcelona 
• 1989 Grande Prêmio da 11 Bienal 
de Escultura de Obidos 

Em Movimento 
A mais recente exposição de 

Robert Schad em Heidelberg leva 
o nome português" na Rua" e a 
idéia de "movimento" 
permanentemente imbuída nesse 
título é, de fato, uma das 
características mais marcantes de 
toda sua obra. Suas maciças 
esculturas de aço devem ser 
compreendidas apenas como 
obras em processo, que se 
encontram a caminho. 

O movimento que as 
caracteriza faz referência sempre 
ao espaço em volta, sem que este 
seja dominado ou reprimido pela 
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própria escultura. Seus trabalhos 
não são percebidos como uma 
massa monolítica, que ocupa e 
destrói com sua presença o meio 
circundante, mas como um 
desenho transformado em aço, 
que descreve - e assim ressalta
o espaço à disposição. Isso ficou 
demonstrado de maneira 
programática nos trabalhos 
expostos no Museu de Arte 
Contemporânea de Freiburg na 
galeria da Assembléia Legislativa 
de Stuttgart. 

A obra do escultor de 38 anos, 
residente em Freiburg im 
Breisgau, contém precisamente a 
concepção de uma radical 
ambivalência formal e de 
conteúdo, o que também 
caracteriza campos fundamentais 
da arte contemporânea. 
Conseqüentemente, não é 
possível aproximar-se de seu 
trabalho com termos que 
procurem a definição inequívoca. 
Sua obra baseia-se numa 
estrutura básica ambivalente, que 
anteriormente se expressava na 
utilização simultânea de ferro, 
tecido e cera, bem como ferro e 
madeira, e que hOje se abstraiu e 
se tornou mais densa com o 
emprego do aço como material 
único. 

O trabalho de Schad com aço 
segue sempre duas motivações: 
de um lado ele o utiliza - conforme 
seu espectro de expressão e de 
significado convencional- como 
possibilidade para uma 
arquitetura espacial clara e fria, 
construtiva e densa em sua 
limitação; de outro, arranca ao 
vocabulário geométrico também 
um gesto cálido e expressivo, uma 
escrita pessoal que procura uma 
aproximação consciente com 
partituras musicais e que, em seu 
efeito quase livre de gravidade, 
parece ser apropriada para 
"refletir sismograficamente a 
própria existência" . 

Robert Schad definiu uma vez, 
de maneira acertada, essa relação 
de momentos analíticos e 
intuitivos como pensamento 
corporal, indicando assim o campo 
universal de ação de suas 
esculturas. Justamente por seu 
princípio radical no evitar de 
qualquer determinação de tipo 
dogmático, elas se transformam 

em sinais válidos de nossa 
vivência atual do mundo. 
Permanecer em movimento: é isso 
que podemos apreender de suas 
esculturas. 

Stephan Berg 

In Movement 
Robert Schad's most recent 

show in Heidelberg, Germany, 
was called naRua (literally, 
"onthestreet "), and the idea of 
"movement" permanently 
conveyed in this title is, in fact, 
one of the most impressive 
characteristics of his labor. 
Schad's solid steel sculptures 
must be understood simply as 
works under way, still undergoing 
production processo 

Their characteristic 
movement always refers to the 
surrounding environment, 
without allowing the sculpture 
itself to dominate or repress the 
latter. His works are not viewed 
as a monolithic mass that 
occupies and destroys the 
surroundings with its presence, 
but rather as a drawing made in 
steel that delineate - and thereby 
highlights - the available space. 
This quality was clearly 
demonstrated in the works 
displayed at the Freiburg Museum 
of Contemporary Art and at the 
underground gallery of the 
Legislative Assembly in Stuttgart, 
Germany. 

The labor of this 38-year-old 
sculptor who lives in Freiburg im 
Breisgau, Germany, bears 
precisely the conception of a 
radical ambivalence of form and 
contento Consequently, it 
becomes impossible to approach 
his work with wording that seeks 
an unequivocal definition. His 
labor is based on an ambivalent 
basic structure that previously 
employed iron, cloth and wax, or 
else iron and wood. Today it has 
detached itself and become more 
dense with the employment of 
steel as a single material. 

In his work with steel Schad is 
always prompted by two 
motivations. Gn the one hand he 
utilizes steel- according to his 
spectrum otexpression and 
conventional meaning - as a 
possibility for a clear and cold 
spatial architecture that is also 

constructive and dense within its 
limitations. Gn the other, he 
snatches from the geometric 
vocabularya warm and expressive 
gesture, a personal handwriting 
that seeks a conscious proximity 
with music sheets and that, in its 
nearly gravity-free effect, seems 
appropriate to reflect, 
sismographically, existence itself. 

Gnce Robert Schad 
appropriately defined this relation 
of analytical and intuitive 
moments as corporal thought, 
thus denoting the universal field 
of action of his sculptures. 
Precisely beca use of his radical 
principIe of avoiding any 
determination of a dogmatic 
nature, his sculptures are 
transformed into valid signs of our 
present world experience. To 
keep on moving, is what we learn 
from his sculptures. 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. No Tiki, 1990 
Ferrojiron, 252x241x138 em 
2. Cabuk, 1990 
Ferrojiron, 86x320x320 em 
3. Sime, 1989 
Ferrojiron, 372x131x85 em 
4. Paret, 1990 
Ferrojiron, 13,5x217x18 em 
5. Bill, 1989 
Ferrojiron, 45x22x24 em 
6. 3 Desenhos, 1991 
Tinta plástica sobre chapa de ferrojplastic paint 
paint on iron, 250x95x2 em 

ROMERO DE 
ANDRADE LIMA 

Nasceu em Recife, Brasil, em 1957. 
É autodidata. 
Born in Recife, Brazil, in 1957. 
Is a self·taught anist. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1987 As Viagens do Sonho, 
Galeria Espaço Vivo, Recife 
• 1988 O Amor e o Tempo, Galeria 
Espaço Vivo, Recife 
• 1990 Retábulos, Galeria Studio A, 
Recife 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibitions 
• 1988 Gravura Contemporânea 
Pernambucana, Oficina Guianases de 
Gravura, Olinda 
• 1989 20' Bienal Internacional de 
São Paulo; Coletiva Arte 
Contemporânea, Centro Cultural 
Adalgisa Falcão, Recife 

Prêmios/ Prizes 
• 1989 Prêmio Museu de Arte 
Contemporânea, Salão de Arte 
Contemporânea de Pernambuco 
• 1990 Melhor Figurino, Prêmio 



Shell, Associação Paulista de 
Críticos de Arte, APETESP, Vem 
Buscar-me que ainda Sou Teu, de 
C.A.Sofredini. 

Em fins de 1987, iniciei uma 
série de desenhos baseados em 
poesia erótica. Transcrevi em 
cada desenho o poema que lhe 
dera origem. Buscava encontrar 
uma união entre os dois, mas de 
maneira que cada um guardasse 
sua integridade particular. Nem o 
desenho deveria ser ilustração do 
poema, nem tampouco o poema, 
legenda do desenho. 

Chamei a série de O Jardim 
Fechado e a expus em setembro 
de 1988. Foi fascinante mostrá·la 
completa e observar o 
comportamento do público diante 
do sutil erotismo dos poemas e do 
absolutamente explícito erotismo 
dos desenhos. Mas não foi o 
bastante. 

As figuras dos amantes 
entrelaçados, os pássaros, flores, 
frutos e serpentes continuavam a 
me obcecar como espíritos que 
não descobriram o seu caminho. 

Acho que agora o encontramos. 
O Jardim Fechado já não é 

uma série de desenhos. O que 
eram filetes de tinta negra agora 
são pêlos e cabelos, e o branco do 
papel agora é branca pele sob a 
qual correm nervos, músculos e a 
energia de atores. 

Thamar já não é uma imagem 
feminina mirando a lua. Thamar 
dança e canta mirando a lua e 
chora por seu sangue virginal 
derramado pelo irmão violador. 

O Jardim Fechado é uma 
jornada de amor. Com toda a 
ambigüidade do próprio amor. Há 
sêmen e há sangue. Há narcisos e 
romãs, mas, sob os ramos, a cobra 
estendida canta. Há amantes que 
se beijam e a morte fazendo sua 
ronda em torno dos enamorados. 
Há a dança da morte e o palhaço 
fazendo rir dela. 

Eugênio Barba afirma que há 
dois tipos de diretores: os 
diretores maternais, que moldam 
com sua vontade o espetáculo, e 
os diretores-parteiras, que ajudam 
a dar à luz o espetáculo e o olham 
com olho crítico, curioso, um 
pouco cético e um pouco 
espantado de primeiro 
espectador. 

Quero pertencer a essa 

segunda espécie. Vendo nascer 
este espetáculo e experimentando 
pela primeira vez o encanto desta 
relação entre diretor e atores, 
sinto estar em um caminho certo e 
em certíssima companhia. E é a 
eles que eu dedico este 
espetáculo. A esses atores e 
atrizes que com sua maravilhosa 
arte sabem fazer sentir o prazer e 
a dor de todos os amantes do 
mundo. 

Algo me intriga. Como um 
artista plástico encara o seu 
trabalho, estático e material, 
depois de vê-lo vivificado pelos 
atores que lhe conferem vida 
interna, energia em movimento? 

Uma Bienal, onde se discute a 
relação entre artes visuais e artes 
cênicas, não poderia ser melhor 
palco para levar à cena essa dúvida. 

Romero de Andrade Lima 

By the end of 1987, I started a 
series of drawings based upon 
erotic poetry. I transcripted in 
each drawing the poem which 
originated it. I was looking 
forward to find the union between 
both, but in a way that each kept 
its particular integrity. N either 
the drawing should be the poem 
illustration nor the poem should 
be the drawing inscription. 

I named the series O Jardim 
Fechado and exposed it in 
September, 1988. It was 
fascinating to show it completed 
and watch the public behavior in 
front of the poems subtle 
eroticism and the drawings 
explicit eroticism. But it was not 
enough. 

The figures of entwined 
lovers, the birds, flowers, fruits 
and snakes continued to obsess 
me as spirits that had not found 
theirway. 

I think now we found it. 
O Jardim Fechado is no more a 

series of drawings. What once 
were black ink fillets are now fuzz 
and hair, and the paper white is 
now white skin under which there 
are nerves, muscles and the 
energy of actors running. 

Thamar is no longer a 
feminine image looking at the 
moon. Thamar dances and sings 
looking at the moon and cries for 
her virginal blood spilt by her 
violator brother. 

O Jardim Fechado is a love 
journey. With all the ambiguity of 
love itself. There is semen and 
there is blood. There are daffodils 
and pomegranates, but under the 
branches, the stretched out snake 
sings. There are lovers who kiss 
and there is death on her circuit 
around enamored ones. There is 
the death dance and the clown 
inciting to laugh at it. 

Eugenio Barba asserts there 
are two kinds of directors: the 
maternal directors, who shape the 
show according to their will, and 
the accoucheur directors, who help 
to deliver the spectacle and look at 
it with a critical, curious, a bit 
skeptic and a bit surprised eyes, 
like those of a first spectator. 

I want to belong to the second 
kind. Watching this show being 
bom and tasting for the first time 
the enchantment of the 
relationship between director and 
actors, I feel I am on the right way 
and with the rightest company. 
And I dedicate this show to them. 
To these actors and actresses 
who, with their marvelous art, can 
make others feel the pleasure and 
the pain of alllovers in the world. 

Something puzzles me. How 
does a plastic artist faces his 
work, static and material, after 
having seen it vivified by actors 
who give it internallife, moving 
energy? 

A Biennial, where the relation 
between visual and scenic arts is 
discussed, could not be a better 
stage to perform such doubt. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
O Jardim Fechado, 1991 
Instalação cenográfica: 6 esculturas de 
170x50x50 cm; 13 objetos de cena de 40x30x30 
cm; 68 fotografias de Lenise Pinheirol 
scenographic installation; 6 sculptures, of 
170x50x50 cm, 13 props, 40x30x30 cm;s 68 
photos by Lenise Pinheiro, 66 m' 

ROSA MAGALHÃES 
Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 
1947. 
Graduou-se pela Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e pela Escola de Artes 
Visuais, Parque Lage, Rio de Janeiro. 
Fez o curso Theatre Planning em 
Londres. 
Leciona no curso de Artes Cênicas 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e na escola de Artes Visuais 
do Parque Lage, Rio de Janeiro. 
Bom in Rio de Janeiro, Brazil, in 
1947. 



Graduated from the College of Fine 
Arts, Federal University of Rio de 
Janeiro and at the Parque Lage 
School of Visual Arts, Rio de Janeiro. 
Took Theatre Planning course in 
London. 
She teaches the Scenic Arts course 
at the Federal University of Rio de 
Janeiro and at the Parque Lage 
School of Visual Arts, Rio de Janeiro. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1982 Exposição de Figurinos, 
Teatro Paiol, Curitiba 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1985 Museu D. João VI, 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; Galeria do Metrô - Largo da 
Carioca, Rio de Janeiro 
• 1990 Salgueiro 90, Escola de 
Artes Visuais do Parque Lage, Rio de 
Janeiro / Centro de Criatividade da 
Secretaria Municipal de Cultura de 
Curitiba / Casa da Cultura de Ponta 
Grossa 

Outras Atividades/ Other Activities 
• 1982 Bumbumpaticumbumprugu· 
rundum, enredo da Escol .. de Samba 
Império Serrano, Rio de Janeiro 
• 1990 Sou o Amigo do Rei, enredo 
da Escola de Samba Acadêmicos do 
Salgueiro, Rio de Janeiro 
• 1991 Me Masso se Não Passo pela 
Rua do Ouvidor, enredo da Escola de 
Samba Acadêmicos do Salgueiro, Rio 
de Janeiro 

Prêmios/ Prizes 
• 1978, 81 Concurso para 
Decoração de Carnaval do Rio de 
Janeiro (1" Prêmio) 
• 1982 Estandarte de Ouro, prêmio 
outorgado pelo jornal O Globo para 
enredo carnavalesco Bumbumpati
cumbumprugurundum 
• 1984 Prêmio Mambembe (Melhor 
Figurinista); Estandarte de Ouro, 
prêmio outorgado pelo jornal O 
Globo para o melhor enredo 
carnavalesco 
.1987 Prêmio Mambembe (Melhor 
Figurinista) 
• 1990 Estandarte de Ouro, prêmio 
outorgado pelo jornal O Globo para o 
enredo carnavalesco Sou o Amigo do 
Rei 

o Brasil é um país místico de 
cultura mestiça. Essa mestiçagem 
deu-se de acordo com a formação 
cultural de uma enorme gama de 
colonizadores da África, da 
Europa e, mais recentemente, da 
Ásia. Essas culturas 
amalgamaram-se, sincretizaram
se, miscigenaram-se, criando na 
nação um arquipélago cultural, 
plural, porém uno, singular, pela 
hegemonia da língua portuguesa. 

As manifestações de cultura 
popular também são plurais em 
todo o país, porque sempre são 
fruto de núcleos comunitários 
regionais e até mesmo bairristas. 
No campo das manifestações de 
canto e de dança, a maior parte 

delas é de caráter dramático, isto 
é, "contam uma história" descrita 
através do canto da música feita 
especialmente e do 
desenrolamento coreográfico 
realizado geralmente em forma de 
cortejo (desfile). 

No Rio de Janeiro, em cada 
bairro, conjunto de ruas, morros 
(favelas) ou praças surgiram 
associações recreativas - blocos, 
cordões, sociedades 
carnavalescas, ranchos e "escolas 
de samba" - que foram e ainda 
são espelhos representativos de 
sua comunidade. 

Com o aparecimento do 
"samba", no princípio do século, 
como criação musical 
característica, específica, 
individualizada, que passou a 
dominar na aceitação popular as 
demais formas musicais, surgiram 
também entidades chamadas 
"escolas de samba", as primeiras 
transformadas de antigos blocos 
de favelas, as letras 
especialmente criadas, de nomes 
próprios totêmicos que se 
reportavam ao lugar de onde 
surgiram. Predominantemente 
regras e frutos das comunidades 
pobres marginalizadas, giravam 
em torno da criação do "samba" 
de ritmo negro e melodia branca. 
Realizavam reuniões e festas cujo 
propósito era exclusivamente 
sambar. No período do carnaval, 
na década de 30, passaram a 
encontrar-se na Praça 11, onde 
desfilavam aleatoriamente nesse 
lugar que era uma colônia de 
negros baianos e grande 
concentração de terreiros 
religiosos negros (candomblé). 
cujas sacerdotisas, também 
chamadas de "tias", incentivavam 
muito as "festas de samba". Esses 
desfiles passaram a contar e 
cantar cada um uma história que 
se convencionou chamar de 
enredo. 

José Espinguela, um 
componente da Mangueira, 
organizava os desfiles, promovia a 
disputa e premiava as melhores 
com júri e tudo. A imprensa 
despertou para o fenômeno 
nascente e passou a patrociná-lo. 
Os intelectuais eruditos, músicos 
e escritores passaram a estudá-lo 
e pesquisá-lo com ávida 
curiosidade. Em 1935, o prefeito 

da cidade reconheceu ases colas 
como" entidades com 
responsabilidade jurídica" e 
"oficializou" os desfiles na própria 
Praça 11. Com seu crescimento 
físico e de importância, ganhou as 
principais avenidas da cidade, 
tornou-se a maior manifestação de 
arte popular do país, conquistou o 
Brasil e o mundo para merecer 
uma monumental construção de 
um espaço exclusivamente seu 
durante o carnaval. 

Entidades que eram mantidas 
com dinheiro das comunidades 
pobres e seus comerciantes 
através de contribuições num 
"Livro de Ouro", além de um raro 
mecenas, com a evolução 
passaram a ter renda própria com 
ingressos pagos nos ensaios em 
suas sedes já convenientemente 
muradas e a venda de bebidas em 
seus recintos fechados. 

A disputa pelo campeonato e 
conseqüente emulação exigiu uma 
"escola" cada vez mais rica e 
luxuosa, faturando com a venda 
das fantasias, gravações de discos 
dos sambas, direitos de 
transmissão (principalmente 
televisão). além de contratos de 
merchandising e participação na 
bilheteria do evento; assim, seus 
desfiles antes livres 
transformaram-se num espetáculo 
luxuosíssimo, organizadíssimo, 
com enormes interesses 
financeiros e comerciais, 
provavelmente um dos 
espetáculos mais caros da Terra. 

Hoje, cada "escola" conta em 
média 4.500 componentes; nos 
primeiros desfiles havia no 
máximo duzentos. Uma ala de 
compositores que pensam o ano 
inteiro na disputa do samba para o 
desfile, com ala de bateria (não se 
admitem instrumentos de sopro). 
Várias alas de componentes com 
fantasias uniformizadas (há 
escolas com cerca de setenta 
alas), cerca de cem destaques 
(fantasias individuais) e os 
elementos de organização 
(diretores) e apoio (estimam-se 
aproximadamente duzentos). 
Coordenando tudo, um artista 
(carnavalesco) que escreve e/ou 
realiza o enredo, projeta os 
figurinos e elementos 
cenográficos e alegóricos e 
comanda um batalhão de 



carpinteiros, costureiras, 
escultores, pintores, aderecistas, 
ferreiros para a confecção do 
visual que o mundo vê. 

Pode calcular-se, sem grande 
margem de erro, que cada escola 
em seu conjunto ocupa cerca de 6 
mil pessoas em seus ensaios, nos 
serviços de quadra, na preparação 
da escola e no desfile 
propriamente dito. Hoje, há cerca 
de dezesseis escolas no primeiro 
grupo que desfilam em dois dias e 
mais trinta menores, que desfilam 
noutros lugares da cidade. 

Fernando Pamplona 

Brazil is a mystic country of 
mixed cultures. The mixtures 
varied according to the cultural 
formation of an enormous range of 
settlers from Africa, Europe, and 
more recently, Asia. These 
cultures melted together, united, 
harmonized, and mixed, creating a 
cultural plural, and yet singular, 
unique archipelago in the country 
through the hegemony of the 
Portuguese language. 

The manifestations of folk 
culture are also plural throughout 
the country beca use they are 
always the fruit of regional, and 
even neighborhood or community 
nuclei. In the field of song and 
dance, most manifestations are of 
a dramatic character, that is, 
"they tell a story" the plot of 
which is unveiled by the lyrics of 
specially composed songs and 
through the unfolding of the 
choreography, generally in the 
form of a procession or parade. 

In Rio de Janeiro, in each 
neighborhood, square, group of 
streets, and in the "favelas" of the 
hillsides, the recreational 
associations crop up. The people 
formed "blocks" consisting of 
organized groups of revellers, and 
the famous "escolas de samba" 
(samba schools) which have 
always reflected, and continue to 
reflect, the community from which 
they stem. 

The "samba" appeared in the 
beginning of the century, a form of 
characteristic, specific, 
individualized musical creation 
that soon took precedence over all 
the other musical forms, and the 
entities called "escolas de samba" 
also began to crop up at this time. 

The first of these samba schools 
were up-dated versions of the old 
hillside slum dwellers' carnival 
blocks. The lyrics of their songs 
were specially created based on 
totemic proper names that 
referred to the places from which 
the schools had sprung. Members 
of the samba schools were 
predominantly people from poor 
and marginalized communities 
whose codes were consistent with 
their origins. Their main 
occupation was the creation ofthe 
"samba" that mixed black rhythm 
with white melodies. They held 
meetings and parties exclusively 
with the purpose of dancing the 
samba. During the carnival period 
in the 30s, the various samba 
schools began to meet at "Praça 
11 " (a square in the center of Rio 
de Janeiro) where they held their 
parades in an unorganized 
manner. This site had once been 
the home of a colony of blacks 
from the State of Bahia and of a 
large concentration of "terreiros" 
(yards) where African religions 
were practiced. The priestesses 
of these religions, also called 
"aunts", greatly incentivated the 
"samba parties". Each samba 
school created its own story 
which was told in song and dance. 
This story or theme is known as 
the "enredo". 

José Espinguela, a member of 
Mangueira samba school, 
organized the parades, and 
promoted competitions at which 
specialized juries awarded prizes 
to the best schools. The press 
woke up to the birth of this 
phenomenon and began to 
sponsor it. Intellectuals, 
musicians, and writers began to 
study it and carry out research on 
it with avid curiosity. In 1935, the 
mayor of Rio de Janeiro 
recognized the schools as 
"entities having legal 
responsibility" and officialized 
the parades on "Praça 11". The 
schools continued to brow, both in 
number of members and in 
importance, and took to the 
avenues. This form of carnival art 
became the country's most 
important manifestation of folk 
art, conquering Brazil and the 
world. It was rewarded with the 
construction of a mammoth space 

for presentations which is the 
exclusive property of the samba 
schools during the carnival 
period. 

Samba schools had always 
been supported by contributions 
(inscribed in a "Book of Gold ") 
from businessmen and members 
ofthe schools' respective 
communities and by the 
occasional patrono In time, the 
schools came to have their own 
income which was raised by 
charging admission to rehearsals 
and by charging the consumption 
of drinks at their headquarters (no 
longer open lots, but large closed 
and walled structures). 

The coveted title of champion 
of the carnival schools and the 
emulation that this title generated 
increased the demand for ever 
richer and more luxurious schools. 
Thus the schools began to raise 
money by selling costumes, 
recordings of their sambas, 
television transmission rights, 
and merchandising contracts. 
Theyalso demanded a share of 
the carnival para de box office 
proceedings. What had 
previously been free for all to see 
was transformed into an 
extremely luxurious and well
organized affair involving 
enormous financiaI and 
commercial interests; probably 
one of the most expensive shows 
on earth. 

While in the first parades each 
school was made up of a 
maximum of two hundred 
components, today each school 
averages 4,500. There is the wing 
of composers who spend the 
whole year working on the music, 
dreaming of the championship, 
and rehearsing with the 
percussion wing (wind 
instruments are not allowed). 
Then there are several groups of 
components, each of which has its 
own type of uniform costume 
(some schools have about seventy 
ofthese groups); there are 
approximately one hundred 
"destaques" (indivduals dressed 
in special costumes) in each 
school; and there are the people 
in charge of organization who 
include directors and support 
personnel (estimated at 
approximately two hundred). To 
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coordinate a11 this, there is the 
"carnavalesco", an artist who 
idealizes and/or writes the theme, 
designs the costumes, 
scenography, and a11egories, and 
commands a battalion of 
carpenters, seamstresses, 
sculptors, painters, ornament 
makers, and metal workers whose 
arts and crafts give shape to this 
spectacle for the whole world to 
enjoy. 

It is estimated that 
approximately six thousand 
people are occupied by each 
school in rehearsals, 
maintenance, preparation, and in 
the para de itself. 

Obra Apresentada/ Work in the 
Exhibifion 
Instalação cenográfica/scenographic installation, 
1991 
2 carros alegóricos/2 allegoric cars 
Relógios, 7x6x6 m 
Cabeleireiro, 7x6x6 m 

RUBENS GERCHMAN 
Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, em 
1942. 
Estudou na Escola Nacional de 
Belas-Artes, Rio de Janeiro. 
Born in Rio de Janeiro, Brazil, in 
1942. 
Sfudied af fhe Nafional School of 
Fine Arts, Rio de Janeiro. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibifions 
• 1964 Vila Rica, Rio de Janeiro 
• 1965 Galeria Relevo, Rio de 
Janeiro 
• 1967 Art Art, Buenos Aires 
• 1968 Relevo, Rio de Janeiro 
.1971 Jack Misrachi, New York; 
Individual, Ralph Camargo, São 
Paulo 
.1972 Lerner-Heller, New York 
• 1973 Ralph Camargo, São Paulo; 
Museu de Arte Moderna, Rio de 
Janeiro 
• 1974 Museu de Arte de São Paulo; 
Luís Buarque de Holanda, Rio de 
Janeiro; Performance, Luís Buarque 
de Holanda, Rio de Janeiro 
• 1977 Boa Noite, Paulo 
Bittencourt, Rio de Janeiro 
• 1980 Banco de Trás, GB, Rio de 
Janeiro/Mônica Filgueiras de 
Almeida Galeria de Arte, São Paulo 
• 1981 Voyeur Amoroso, 
Saramenha, Rio de Janeiro / 
Bonfiglioli, São Paulo 
• 1985 Clara Manhã, Paulo Klabin, 
Rio de Janeiro 
• 1986 Pintura, Montesanti, São 
Paulo 
• 1987 25 Anos de Atividades 
Artísticas, Jean Boghici, Rio de 
Janeiro 
• 1989 Works, Arco, Madri / 1900· 
2000, Paris 
• 1990 Multidões, Brasília 
• 1991 Paintings, Ulsevalchs 
Konshall, Stockolm / Galerie Nine, 
Amsterdam / Van Mourik Gallerie, 

Roterdam; After Duchamps, Galerie 
1900-2000, Paris 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibifions 
• 1965 Opinião 65, Museu de Arte 
Moderna, Rio de Janeiro; La 
Figuration Narrative dans I' Art 
Contemporaine, Europa/Creuse, Rio 
de Janeiro; Salon de La Jeune 
Peinture, Museu de Arte Moderna, 
Paris; VIII Bienal Internacional de 
São Paulo 
.1966 PARE, G4, Rio de Janeiro; 
Exposición de Arte Contemporánea, 
Museo de Arte, Buenos Aires 
• 1967 Bienallnter-Americana, 
Córdoba; Biennale de Paris; Bienal 
de Tóquio; IX Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1969 11 Bienal de Artes Plásticas, 
Salvador; Fashion Poetry Event, 
Center for Inter American Relations, 
NewYork 
• 1970 11 Bienal de Medelin 
• 1971 I Bienal de Artes Gráficas, 
Museu de la Tertulia, Cali; Four 
Young Artists, Loeb Student Center, 
NewYork 
• 1972 Arte Brasil Hoje·50 Anos 
Depois, Colectio, São Paulo; VI 
Exposição da Jovem Arte 
Contemporânea, Museu de Arte 
Contemporânea· USP, São Paulo 
• 1973 Alguns Aspectos do Desenho 
Brasileiro / Coleção Gilberto 
Chateaubriand IBEU, Rio de Janeiro; 
Panorama da Pintura Brasileira, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo; 
Exposição Brasileira, 
Bruxelas/Museu de Arte de São 
Paulo 
.1974 Artists Brésiliens, Ziegler, 
Genebra 
• 1975 Art and Systems of Latin 
America, Espace Cardin, Bruxelles / 
Paris Contemporary Art Center, 
London 
• 1979 Espaço de Resisténcia, 
Espaço de Emergéncia, Parque Lage, 
Rio de Janeiro 
• 1980 Forum de Arte 
Contemporânea, México 
• 1982 Horizon Kunsteller aus 
Lateinamerika, Deutscher 
Akademisher, Berlin; 
Contemporaneidade-Homenagem a 
Mário Pedrosa, Jean Boghici, Rio de 
Janeiro 
• 1983 3x4-Grandes Formatos, 
Centro Empresarial, Rio de Janeiro 
• 1984 Artist Call-Against U.S . 
Intervention in Central America, New 
York 
• 1985 Coletiva, Paulo Klabin, Rio 
de Janeiro 
• 1988 The Latin American Art and 
Artists in the USA 1920-1970, Bronx 
Museum, New York 
• 1989 Collective, Gottemberg 
Palace,Copenhagen;SGA/FLAC 
Artes Gráficas, 1900-2000, Paris 
• 1990 Coletiva, Feira Comercial do 
Brasil, Moscou 

Prêmios/ Prizes 
.1970 1" Prêmio de Escultura, 11 
Bienal, Medelin 
• 1978 Prêmio de Viagem, Fundação 
Guggenhein 
• 1981 Golfinho de Ouro de Artes 
Plásticas 

( ... ) Sobre a mesma exposição 
[Opinião 65], Gerchmanjá 

mostrará a demarcação do seu 
trabalho: "O que a meu ver melhor 
caracteriza o homem moderno é a 
multidão. Acredito que minha 
principal responsabilidade é a de 
dizer: quero pessoalmente uma 
arte de conteúdo em que o homem 
seja sempre a medida. Faço uma 
arte urbana e escolho meu 
material do dia-a-dia". Esta 
posição teórica, firmada aos 20 
anos, resulta em duas questões: a 
significação de uma arte de 
conteúdo e a evocação da 
multidão, representada numa 
famosa peça. 

Era ainda esse clima de 
protesto e de indignação que seria 
analisado por outro atento 
observador, dessa vez, o crítico 
Mário Barata, ao focalizar o 
espírito vanguardista que 
locomovia o ambiente das artes 
plásticas naquele momento. 
Observa Mário Barata: "A 
vanguarda atual é, sobretudo, arte 
de ruptura e até de protesto, 
dentro de um sistema em crise ou, 
pelo menos, em mudança. Mas 
também se apresenta como 
formulações de reações e 
conquistas da sensibilidade no 
novo meio ambiente, altamente 
tecnológico, em que vivemos cada 
vez mais. No Rio de Janeiro ela 
deve bastante - encarada em sua 
múltipla concretização atual- a 
pintores que passaram pelo 
informal e pelo grafismo de 
'escritas' de artistas como 
Antônio Dias ou à irrupção da 
nova figuração em Gerchman ou 
em Roberto Magalhães. A mostra 
Opinião 65 revelou essa nova 
vanguarda, fornecendo-lhe 
consciência de sua existência e 
elementos para a sua atuação 
lingüística e estrutural". 

Mais adiante comentava o 
trabalho de Gerchman: "Após a 
criação de painéis de temática 
urbana numa imaginação 
figurativa - inicialmente quase 
sem cor - particularmente nítida 
e brilhante (concurso de misses, 
de futebol, supermercados, 
ônibus), tivemos as caixas de 
morar ou de outro tipo, utilizando 
dizeres, às vezes, luminosos". 
Entre a observação de Mário 
Pedrosa e de Mário Barata 
passaram-se alguns anos e o clima 
ao qual se refere o último crítico é 



o da mostra Nova Objetividade. O 
que importa, tanto num texto 
quanto no outro, é o espírito de 
protesto, de rebeldia e de 
vanguarda, que magnetiza o 
período. É preciso observar outro 
problema para entender o 
processo em que a obra de 
Gerchman vai vingar e, dessa vez, 
trata-se dos paradigmas visuais 
que naquela época estavam em 
jogo. 

O suposto muralismo 
mexicano de Gerchman como fonte 
inspiradora primordial de sua obra 
implica compreender o espaço -
em sentido amplo e estético, social 
e econômico - onde esta deverá 
atuar, criando a sua estética e 
poética particular. ( ... ) A multidão 
e o indivíduo, o cheio e o vazio, a 
estrela solitária e a massa 
compacta de rostos - todos esses 
elementos sensíveis sugerem o 
que será fundamental na obra do 
artista: a percepção de um novo 
tipo de cidade brasileira e de um 
novo tipo de habitante. Ao traduzir 
isto para a modernidade brasileira, 
o artista criará ícones definitivos 
para se compreender o Brasil do 
século XX. 

Trechos extraídos de 
"Alô, Alô, Multidão", de 

Wilson Coutinho 

(. .. ) At the same exhibition 
(Opinião 65), Gerchman wi11 have 
already shown the demarcation of 
his work: "To me, the crowd is the 
best representation of modern 
mano I see it as my main 
responsibility to state that, 
personally, I desire an art of 
content in which man is a1ways 
the measure. Mine is an urban art 
and I choose my subjects from 
daily life ". This theoretic position 
estab1ished by Gerchman when he 
was 20 years old brings about two 
issues: the signification of an art 
of content and the summoning of 
the crowd, which he depicted in 
one of his famous works. 

It was precise1y this 
atmosphere of protest and 
indignation that another carefu1 
observer, art critic Mário Barata, 
ana1yzed 1ater on. In so doing, he 
focused the avant-garde spirit 
that prope11ed the current artistic 
environment. He said: uThe 
present vanguard represents, 
above a11, the art of rupture and 

even of protest, within a system 
undergoing a crisis or, at 1east, a 
change. But the vanguard a1so 
represents the formu1ation of 
reactions and the conquests of 
sensibility in the new, high1y 
techno10gica1 environment in 
which we are increasing1y more 
invo1ved. From the point of view 
of its present multip1e 
concretization, the Rio de Janeiro 
vanguard inc1uded painters that 
envo1ved through informal art, 
graphic 'writers' such as Antônio 
Dias, or the incursions of 
Gerchman's or Roberto 
Magalhães' figurativism. The 
exhibition Opinião 65 disc10sed 
this new vanguard, made it aware 
of its own existence, and supplied 
it with e1ements for its 1inguistic 
and structura1 performance". 

Further on he commented, on 
Gerchman 's work: "After the 
creation of pane1s with urban 
themes de1ivered in a figura tive 
imagery - which was initia11y 
near1y co10r1ess and, 1ater, 
particu1ar1y c1ear and brilliant 
(beauty pageant, soccer games, 
supermarkets, buses)-, he 
produced the 1ive-in boxes, or 
other types of boxes, featuring 
written signs that were often 
1ighted". A few years went by 
between Mário Pedrosa 's and 
Mário Barata 's critiques, and the 
atmosphere mentioned by the 
1atter is that of the exhibition 
entit1ed "New Objectivity". Of 
significance in both texts is the 
spirit of protest, rebe11iousness 
and vanguard that influenced the 
period. One needs to examine 
another issue to understand the 
process in which Gerchman's 
work thrives: the visual 
paradigms that were at stake at 
that time. 

Gerchman 's imp1ied Mexican 
mura1ism emp10yed as an 
essentia1 source of inspiration for 
his work requires an 
understanding - in a broad 
aesthetic, social and economic 
sense - of the space where his 
work is going to perform, creating 
its own aesthetics and poetics (. .. ) 

The crowd and the individual, 
fu11ness and emptiness, the 
solitary star and the compact 
mass of faces - a11 these 
discerning e1ements suggest the 

fundamental attribute in the 
artist's work: the perception of a 
new type of Brazilian city and a 
new type of inhabitant. As he 
trans1ates a11 this into Brazilian 
modernity, the artist wi11 be 
creating defini tive icons for the 
understanding of 20th century 
Brazil. 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Clorofila (Sinfonia em 4 MovimentosJ:jBichos da 
Floresta; Povos da Floresta; Sonho Brasileiro; 
Clorofila, 1991 
Acrilica sobre PVC/Acrylic on PVC, 4,70x27 m (0 
10 m) 

RUTH SCHNEIDER' 
Nasceu em Passo Fundo, Brasil, em 
1943. 
Estudou no Atelier Livre da 
Prefeitura de Porto Alegre, na 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e fez cursos com Fernando 
Baril, Edgar Tim, Bento Dalla Bona e 
Heloísa Tigre. 
Bom in Passo Fundo, Brazil, in 1.943. 
Studied at the Free Studio of the 
Porto Alegre Town Hall, at the 
Federal University of Rio Grande do 
Sul and took courses under Fernando 
Baril, Edgar Tim, Bento Dalla Bona 
and Heloisa Tigre. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1984 Galeria de Art Brut de São 
Paulo 
• 1986 Espaço Cultural Fernando 
Corona, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre 
• 1987 Strutura Centro de Arte, 
Pelotas; Centro de Desenvolvimento 
de Expressão, Porto Alegre; 
Itaugaleria, São Paulo; Centro 
Cultural São Paulo 
• 1988 Galeria de Arte Badesul, 
Porto Alegre; Itaugaleria, São Paulo; 
Museu Municipal Domíngos Battistel 
de Nova Prata 
• 1990 Galeria de Arte Caixa 
Econômica Estadual do Rio Grande 
do Sul 
• 1991 Itaugaleria, Brasília 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1983 XII Salão do Jovem Artista, 
Porto Alegre (5" Prêmio) 
• 1984 IV Salão Jovem - Arte Sul
América Brasil Sul, Porto Alegre; 
XXXVII Salão de Artes Plásticas de 
Pernambuco, Recife; XVI Salão 
Nacional de Artes Plásticas do 
Museu de Belo Horizonte 
• 1985 XIV Salão do Jovem Artista 
(2" e 3" Prêmios); I Salão de Artes 
Visuais de Santo Angelo (3" Lugar) 
• 1986 IX Salão Nacional de Artes 
Plásticas do Sul, Porto Alegre; I 
Salão Nacional Caminhos do 
Deserto, Porto Alegre; XV Salão do 
Jovem Artista, Porto Alegre (Menção 
Honrosa) 
• 1987 Salão de Arte 
Contemporânea de Pernambuco, 
Recife; XLIV Salão Paranaense, 
Curitiba; I Salão Canoense de 
Pinturas e Desenhos (1" Prêmio) 



11 

• 1988 VI Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, Fundação Bienal, 
São Paulo; VIII Salão de Artes 
Plásticas, Câmara Municipal de 
Porto Alegre; Salão de Arte de Novo 
Hamburgo (Menção Honrosa) 
• 1989 XLV Salão Paranaense, 
Curitiba; XXXIX Salão de Abril, 
Fundação Cultural de Fortaleza (12 

Prâmio) 
• 1990 Prêmio Brasília de Artes 
Plásticas, Brasília (Prêmio 
Aquisição) 
• 1991 Segundo Encuentro 
Latinoamericano Mini Têxtiles, 
Montevideo 

o Cassino de Ruth 
Todos temos em algum canto 

da alma um "Cassino da Marocas", 
um espaço íntimo dedicado ao 
prazer, onde não desejamos 
permitir a entrada do princípio da 
realidade. Por mais estanque que o 
queiramos, ele sempre será 
permeável às forças que 
impulsionam o homem rumo ao 
autoconhecimento e à maturidade. 
O famoso cabaré gaúcho dos anos 
40 é, para Ruth Schneider, a 
materialização desta nossa porção 
lúdica, é também o pretexto 
necessário a esta senhora algo 
tímida para a ousada criação de 
formas, cores e linguagem. 
Através de inúmeras oposições, a 
série exposta dá conta deste 
embate entre fantasia e realidade, 
cassino e mundo exterior. 

Pintando diretamente com as 
mãos, a artista tenta representar 
antes o movimento e o gesto que o 
braço e a mão; mas o fato é que 
não pode furtar-se desta estrutura 
e o público sente que há carne e 
osso na origem de cada ação. Tal 
como Pollock, Ruth gosta de 
trabalhar deslocando-se em torno 
do quadro, o que atrai o artista
assim como o observador - para o 
interior da pintura. Se de fato nos 
incluirmos no povo da noite que 
freqüenta o cassino de Ruth, sem 
dúvida não nos faltará companhia. 
A série se caracteriza pela 
abundância de personagens, que 
se acotovelam em áreas exíguas. 
Boa parte deles, aliás, tem como 
principal função tornar ainda mais 
sufocante o ambiente. Mais uma 
vez, a metáfora do lúdico reduzido 
ao mínimo pela realidade 
circundante - que pode ser o 
limite do eucatex ou o da 
pincelada da artista -, muitas 
vezes disposta a priorizar a 
racionalidade do manuscrito. 

Não é apenas o espaço 
exterior que pretende invadir o 
cabaré, mas também o tempo real. 
Seria de esperar que essas figuras 
da noite pairassem numa 
dimensão diversa da do relógio 
que rege o cotidiano; contudo, a 
luz que as ilumina provém do 
exterior do quadro, como se lá 
fora, na realidade, fosse dia. Há, 
ainda, referências tão explícitas 
quanto inconscientes, como a 
ampulheta pela qual, como areia, 
os personagens "escorrem" 
lentamente, de um plano a outro. 

À primeira vista, não há nada 
que se destaque da barafunda 
barroca de expressões e gestos. 
Uma segunda observação revela, 
no entanto, entre rostos 
caricaturais quase uniformes, uma 
pose sutilmente dissonante, um 
olhar irônico, uma súbita 
delicadeza. A despeito de sua 
estética do excesso, a artista não 
deseja diluir suas figuras em 
meras manchas de cor. Ela mostra 
que nossos sonhos mais loucos 
pOdem até tornar-se mecânicos e 
padronizados, mas entre eles 
penetra, inapelavelmente, a 
riqueza dos prazeres e dores do 
mundo real. 

Eunice Gruman 

Ruth's Cabaret 
In some little comer of our 

souls, each of us has his/her own 
private "Cassino da Marocas ", an 
intimate space dedicated to 
pleasure in which we would like 
to forbid the entrance of the 
principIe of reality. No matter 
how hermetic we would like it to 
be, it wilI always remain 
permeable to the forces that drive 
men towards self-knowledge and 
maturity. The cabaret calIed 
"Cassino da Marocas", famous in 
the Státe of Rio Grande do Sul in 
the 1940s is, to Ruth Schneider, 
the materialization of this playful 
portion we alI possesso It is also 
the pretext needed for this 
somewhat timidJady to create her 
daring forms, colors, and 
languages. By means of countless 
oppositions, the series exhibited 
tells of this struggle between 
fantasy and reality, cabaret and 
exterior world. 

Painting directly with her 
hands, the artist attempts to 

represent more the movement and 
gestures, than the arm and the 
hand that generate them. But the 
fact is that there is no escape from 
this structure, and the public feels 
that there is flesh and bone in the 
origin of each action. Like Pollock, 
Ruth likes to work arounçl the 
edges ofthe picture which draws 
the attention of artists, as well as 
observers, to the interior of the 
painting. If we actually include 
ourselves among the night people 
who frequent Ruth 's cabaret, we 
will certainly not lack company. 
The series is characterized by the 
abundance of characters elbowing 
one another in very close 
quarters. Actually, the main 
function of a large part of them is 
to make the atmosphere even 
more suffocating. Once again, the 
play metaphor reduced to the 
minimum by the surrounding 
reality - which may be the border 
of the plywood or C;f the artist's 
brush stroke - often willing to 
give priority to the manuscript's 
rationality. 

It is not only the exterior 
space that intends to invade the 
cabaret, but real time as well. 
One could expect these night 
figures to hover in a dimension 
different from the clock that rules 
daily life. However, the light that 
illumines them comes from 
outside of the picture, as to out 
there, in the real world, it were 
day. There are also references as 
explicit as they are unconscious, 
such as the hourglass through 
which, like sand,the characters 
"drain" slowly from one plane to 
another. 

At a first glance, there is 
nothing that stands out from the 
barroque bedlam of expressions 
and gestures. However, a second 
glance reveals, among the 
caricaturistic, almost uniform 
faces, a subtly discordant pose, an 
ironic look, a sudden delicacy. 
Despite her esthetic excess, the 
artist does not wish to dilute her 
figures to the point of making 
mere blotches of coloro She shows 
that our craziest dreams may even 
become mechanical and 
standardized, but that-among 
them, inevitably, a wealth of 
pleasures and pains of the real 
world penetrates. 



Obras Apresentadasj Works in the 
Exhibition 
Série Vermelho 27 - Crônica Satírica/ 
1. Cabaret. 1991 
Técnica mista sobre aglomeradojmixed media on 
plywood, 124x4,47 cm 
2. Cassino da Maroca, 1991 
Técnica mista sobre aglomeradojmixed media on 
plywood, 124x276 cm 
3. Oancing do Farelo, 1991 
Técnica mista sobre aglomeradojmixed media on 
plywood, 124x184 cm 
4. Pensão das Turcas, 1991 
Técnica mista sobre aglomeradojmixed media on 
plywood, 124x184 cm 
5. Bar do Amoroso, 1991 
Técnica mista sobre aglomeradojmixed media on 
plywood, 124x184 cm 
6. Calhambeque, 1991 
Técnica mista sobre aglomeradojmixed media on 
playwood, 121x91 cm 
7. Calhambeque, 1991 
Técnica mista sobre aglomeradojmixed media on 
plywood, 121x91 cm 
8. Café no Bico Verde, 1991 
Técnica mista sobre aglomeradojmixed media on 
plywood, 124x139 cm 
9. A Banda, 1991 
Técnica mista sobre aglomeradojmixed media on 
plywood, 124x139 cm 
10. No Quiosque a Truma do Boqueirão, 1991 
Técnica mista sobre aglomeradojmixed media on 
plywood, 134x248 cm 

RVUKAKU MORIWAKI 
Nasceu em Osaka, Japão, em 1951. 
É autodidata. 
Bom in Osaka, Japan, in 1.951.. 
Is a self-taught artist. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1986 Osaka Contemporary Art 
CenterjGallery Iteza, KyotojGallery 
Sora, Tokyo 
• 1988, 89, 90, 91 Gallery K, Tokyo 
• 1989 Gallery North Fort, Osaka 

Exposições Coletivasj Collecfive 
Exhibitons 
• 1981 Modern Art Association, 
Tokyo Metropolitan Museum 
• 1982 Kyoto Independents, Kyoto 
.1990 Japanese Clay Work Today, 
Tochigi Prefectural Museum of Fine 
Arts; Point Now, Yokohama City 
Gallery, Kanagawa 
• 1991 Kanagawa Art Annual, 
Kanagawa Prefecture Gallery; Plaza 
Selection, Plaza Gallery, Tokyo 

Eu realizo a minha obra 
imaginando a moradia, e expresso 
os valores antimodernos 
(perceptivos) que emanam do ato 
de construir antigas habitações. 

Trata-se de uma antítese, à 
minha maneira, frente à 
modernidade. 

Ryukaku MorÍwakÍ 

I carry out my work imagining 
a dwelling, and express the anti
modern (perceptive) values that 
emanate f TOm the act of building 
old habitations. 

It is my form of antithesis in 
the face of modernity. 

Obra apresentadajWork in the 
exhibition 
Sem Título, 1991 
Instalação: estrutura de madeira com camada 
externa de argilajinstallation: wooden trame work 
with outer layer of clay, -2,90x12x2,60 m, área 
total 100 m' 

SANTE SCALDAFERRI 
Nasceu em Salvador, Brasil, em 
1928. 
Graduou-se em Pintura pela Escola 
de Belas-Artes da Universidade 
Federal da Bahia. 
Bom in Salvador, Brazil, in 1.928. 
Graduated in Painting from the 
School of Fine Arts of the Federal 
University of Bahia. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1981 Galeria Genaro, Salvador; 
Galeria Rodrigo M. F. Andrade, 
Funarte, Rio de Janeiro; Galeria 
CEPLAC, Brasília 
• 1982 Museu de Arte Moderna, 
Salvador; Museu de Arte da 
Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza 
• 1983 Galeria do Centro Cultural 
Cândido Mendes, Rio de Janeiro 
• 1984 Galeria Ars, Artis, São Paulo; 
Galeria Anna Maria Niemeyer, Rio de 
Janeiro 
• 1985 Museu de Arte da Bahia, 
Salvador; Museu de Arte Moderna, 
São Paulo 
• 1986 Destaque do Trimestre, 
Museu de Arte Moderna da Bahia, 
Salvador 
• 1987 Montesanti Galeria, São 
Paulo; AM Niemeyer Artegaleria, Rio 
de Janeiro 
.1989 Brasil Inter Art Galery, Paris; 
Civica Galleria D' Arte, Portofino; 
Galeria Anna Maria Niemeyer, Rio de 
Janeiro; Performance Galeria de 
Arte, Brasília 

Exposições Coletivas e Prêmiosj 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1980 111 Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro; Artistas Plásticos da 
Bahia, Dakar; 11 Salão Brasileiro de 
Arte, Fundação Bienal de São Paulo; 
11 Artistas da Bahia, Museu de Arte, 
Fortaleza 
• 1981 V Exposição de Arte Brasil· 
Japão, itinerante no Brasil e Japão; 
Pablo! Pablo! Uma Interpretação 
Brasileira de Guernica, Funarte, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Brasília; 111 
Salão da Ferrovia, Edifício da Rede 
Ferroviária Federal, Rio de Janeiro 
(Referência Especial do Júri) 
.1981,82,83, 84, 85 4·, IV, V, VI, 
VII, VII Salão Nacional de Artes 
Plásticas, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro (Referência Especial 
do Júri em 82 e Prêmio Aquisição em 
85) 
• 1982 3 Artistas da Bahia, Casa 
Thomas Jefferson, Brasília 
• 1983 XXXVI Salão de Artes 
Plásticas de Pernambuco, Museu do 
Estado de Pernambuco, Recife; V 
Mostra do Desenho Brasileiro, Teatro 
Guaíra, Curitiba (Prêmio Secretaria 
do Interior); Panorama de Arte Atual 
Brasileira, Museu de Arte Moderna, 
São Paulo; Artistas Contemporâneos 
da Bahia, Museu de Arte 
Contemporânea, São Paulo; Five 

Contemporary Bahian Artists, New 
York; I Feira da Cultura Brasileira, 
Fundação Bienal de São 
PaulojCircuito de Artes Plásticas do 
NordestejMuseu de Arte Moderna, 
Salvador 
• 1984 Arte Postal, Secretaria da 
Cultura, Curitiba; Artistas da Bahia, 
Dakar; XVI Salão Nacional de Arte, 
Museu de Arte, Belo Horizonte 
(Prêmio Centrais Elétricas de Minas 
Gerais); Visão Genuína da Arte 
Brasileira, Casa da Cultura 
Raymundo Cela, Fortaleza; Artistas 
da Bahia, Universidade de Fortaleza 
• 1985 111 Salão Paulista de Arte 
Contemporânea, Fundação Bienal de 
São Paulo; 18" Bienal Internacional 
de São Paulo; Encontre Inter Caraibe 
d' Artes Plastic, Caiena; Exposición 
Afro-Bahia, San José; Exposição 
Coletiva, Solo Espaço de Arte, Rio de 
Janeiro; Coletiva de Arte Baiana, 
Caixa Econômica Federal, Salvador 
• 1986 Baianos em Brasília, Casa da 
Manchete, Brasília; Artistas 
Premiados no Salão Nacional de 
Artes Plásticas, Funarte, Rio de 
Janeiro; Mostra Baiana de Artes 
Plásticas, Teatro Castro Alves, 
Salvador; Artistas da Bahia, Espaço 
Cultural Fam-Tour, Salvador; 
Visualidade Tropical, Escritório de 
Arte, Salvador 
• 1987 Exposição de Arte da Bahia, 
Gabinete Português de Leitura, 
Salvador; A Cidade e os Astros, 
Galeria Espaço, Rio de Janeiro; Noite 
de Arte, Embaixada Americana, 
Brasília; Artistas Baianos, Hotel 
Galeão Sacramento, Itaparica 
• 1989 111 Bienal de La Habana, 
Centro Wilfredo Lam; IV International 
Art Fair, London Olympia, London 

A Força e a Tentação 
A GEOGRAFIA - O trabalho 

de Sante Scaldaferri rejeita, de 
imediato, o olhar colonizado, a 
sedução do folclórico, a ãnsia 
regionalista. Ele se quer e se faz 
para o mundo. Ele integra a 
corrente do contemporâneo, pisca 
os olhos para a art brut e para a 
transvanguarda. Sante mora em 
Salvador; ele olha para o mar e 
para a magia e vê a essência das 
coisas, a alma universal. O seu 
trabalho diz um vigoroso não às 
obviedades, às falsas místicas, ao 
modelo epidérmico e 
determinado, que visa condenar 
toda a riqueza da primeira capital 
brasileira a uma espécie de 
narcisismo, que se alimenta de 
regionalismo e vomita exótico. 

A HISTÓRIA - As imagens se 
formam através do embate com o 
mundo. Elas vão buscar seu ponto 
de partida na certeza de que o 
investimento figurativo não está 
morto; ele sobrevive através do 
olhar acumulativo, da coragem e 
da disposição de enfrentar a crise 
da arte, a ela incorporando os 
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valores subjetivos, as tensões do 
corpo e do espírito, matéria da 
arte, O artista se vê e sente-se 
como agente da transformação; 
ele investe na cultura popular e 
incorpora o lixo, o resíduo, a sobra 
e o excesso, A técnica reforça e 
justifica sua opção, O tempo 
transforma e recicla o olhar, 
passaporte sensível do ser 
contemporâneo, 

A LINGUAGEM - Se tudo já foi 
dito, nada se perdeu, Ao falar do 
mundo, ao falar da arte, Sante 
revela o verdadeiro ser de nossas 
faces camufladas pelo espelho, 
Aqui não há espaço para as 
pequenas sutilezas, para as mãos 
limpas, longos silêncios, Tudo 
explode, nasce e apodrece diante 
de nós, morte nossa de cada dia, 
de toda a vida à espera, e o artista 
faz desse embate seu instrumento 
de ação, sua justificativa de ser, a 
sua droga e o seu horror. Tudo 
aqui é território do fogo e da 
paixão, essas figuras, essas 
pessoas, essas coisas, esses todos 
nós de uma rede intrincada que 
enforca a língua para resgatar - e 
justificar - o olhar. 

A CIÊNCIA - Há um processo, 
um método, uma lógica, Há, em 
todas as ações, um desejo, uma 
consciência de crise, Esta é a 
alavanca que move a arte, A dor é, 
também, um instrumento da 
paixão, Ela é mais que um simples 
reflexo - ela é a proteção do ser. 
Sante "torna-se visível", o 
verdadeiro retrato, Ele trabalha o 
kitsch como elemento da 
subversão,provocação 
intelectuaL E a obra se projeta 
inteira e provocante: a sua 
dualidade, o seu clichê, é 
intencional, pois a partir dessa 
situação de ambigüidade o artista 
elabora seu discurso, A ironia 
invade o deboche, a intenção 
tensiona o gesto, a estrutura 
expande e contrai a matéria, 

A SACANAGEM - A tentação 
consiste em comer o fruto 
proibido, A perversão consiste em 
levá-lo para casa, Essas figuras 
gordas, cheias de todo horror, 
bundudas e rabudas, cheiram 
flores e invadem o seu caminho, 
afogam-no na gordura, na delícia 
das coxas, chupam teu sexo, 
desejo e repulsa, e não adianta 
tentar a fuga, pois elas invadem o 

sonho, dilaceram seus medos, os 
seus olhos cerrados estarão 
sempre abertos para elas, essa é a 
sua força, essa é a sua tentação, 
essa é a mais simples história 
bíblica que Sante, com precisão, 
extirpa de nossas memórias e 
atira, como se atira comida aos 
cães, contra a parede, dentro do 
nosso olhar encantado, 

Marcus de Lontra Costa 

Power and Temptation 
GEOGRAPHY - The work of 

Sante Scaldaferri ímmedíately 
rejects the colonized look, the 
seduction of the folkloríc, the 
regionalist anxiety, He wants to 
be, and makes himself, for the 
world, He integrates the modem 
line, winks at art brut and at the 
transvanguard, Sante lives in 
Salvador; he looks at the sea and 
the magic and sees the essence of 
things, the uníversal soul. His 
work states a resounding "no" to 
the obvious, to false mystícs, to 
the determined epídermíc model 
that aims to condemn a11 the 
wealth of the fírst Brazílían capital 
to a species of narcíssísm that 
feeds on regíonalísm and vomíts 
the exotíc, 

HISTORY - Images are 
formed through collísíons wíth the 
world, They seek theír starting 
point in the certainty that the 
figura tive investment ís not dead; 
ít survives through the 
accumulating look, through 
courage and the will to face the 
çrísis of art, íncorporating ínto it 
subjective values, tensions, and 
pulsings of the body and of the 
spirit, the raw material of art. The 
artist sees himself and feels 
himself to be a transforming 
agent, He invests in folk culture 
and incorporates the garbage, the 
waste, the surplus, and the 
excess, Technique reinforces and 
justifies his option, Time 
transforms and recovers the look, 
sensitive passport of the modem 
being, 

LANGUAGE - If a11 has been 
said, nothíng was lost, In 
speaking of the world, in speakíng 
of art, Sante reveals the true beíng 
of our semblages camouflaged by 
the mírror. Here there ís no space 
for sma11 subtleties, for clean 
hands, for long sílences, 

Everythíng explodes, ís bom, and 
rots before us, our daíly death, of 
a whole lífetíme waítíng, and the 
artíst makes thís co11ísíon hís 
ínstrument of action, his raison 
d'être, his drug and his horror. 
Everything here is a terrítory of 
fire and passion, these figures, 
these people, these thíngs, these 
"a11 ofus" of an íntrícate network 
that binds the tongue to recover 
- and justífy - the look. 

SCIENCE - There ís a 
process, a method, a logic, There 
is, ín a11 the actíons, a desíre, an 
awareness of crisis, Thís ís the 
lever that moves art, Paín, as 
we11, ís an ínstrument of passíon. 
It ís more than a símple reflex - ít 
ís the beíng's protectíon, Sante 
"makes vísible" the true pícture, 
He works kitsch as an element of 
subversion, inte11ectual defíance, 
And the work projects ítself whole 
and provocative: its dualíty, íts 
cliché, ís intentional sínce ít ís 
based on this situation of 
ambíguity that the artíst 
elaborates his discourse, lrony 
invades corruption, intentíon 
tightens gestures, the structure 
expands and contracts the subject 
matter, 

SMUTTY HANKY-PANKY
Temptation consists of eatíng the 
forbídden fruit, Perversity 
consísts of taking it home, These 
fat figures, fu11 of a11 horror, assy 
and lustful, sme11 flowers and 
ínvade your path, drown you ín 
fat, in the voluptuousness of 
thighs, suck your sex, desíre and 
aversíon, and it ís no use tryíng to 
escape beca use they invade the 
dream, dilacera te your fears, Your 
closed eyes wi11 be always open to 
them, this is theír force, this is 
theír temptation, thís is the most 
common of bíblícal stories which 
Sante, wíth precision, extirpates 
from our memoríes and throws, 
líke one throws food to dogs, 
agaínst the wa11, ínto our 
enchanted look. 

Obras Apresentadas/ WOl"ks in the 
Exhibition 
1, Figura da Noite, 1990 
Eneáustiea sobre tela/eneaustic painting on 
eanvas, 160x350 em 
2, Cadê os Omi qui Cumia na Parma de Minha 
Mão?,1990 
Eneáustiea sobre tela/eneaustie painting on 
eanvas, 160x350 em 
3, A Indiferença, 1991 
Eneáustiea sobre tela/eneaustie painting on 



eanvas, 160x350 em 
4. O Canto Agônico, 1990 
Encáustica sobre tela/encaustic painting on 
canvas, 160x220 em 
5. O Barroco e o pau·a-Pique, 1991 
Eneáustica sobre tela/eneaustic painting on 
eanvas, 160x220 em 
6. Noite e Dia, 1990 
Encáustiea sobre tela/encaustic painting on 
canvas, 130x130 em 
7. Pé-de-Atleta, 1990 
Encáustica sobre tela/encaustic painting on 
eanvás, 100x138 em 
8. Será que Ele Vem, 1990 
Encáustiea sobre tela/encaustic painting on 
canvas, 90x160 em 
9. O Adeus de Maria, 1990 
Encáustica sobre tela/encaustie painting on 
eanvas, 90x160 em 
10. A Disputa, 1990 
Encáustiea sobre tela/encaustic painting on 
eanvas, 100x130 em 
11. A Fossa, 1990 
Eneáustica sobre tela/encaustic painting on 
canvas, 90x116 em 
12. A Certeza da Fé, 1990 
Eneáustica sobre tela/encaustic painting on 
canvas, 100x100 em 
13. Não Quero Saber de Conversa Fiada, 1989 
Encáustica sobre tela/encaustic painting on 
canvas, 100xl00 em 
14. A Súplica, 1990 
Encáustica sobre tela/eneaustic painting on 
canvas, 100xl00 em 
15. Quem me Dá uma Mãozinha, 1990 
Encáustica sobre tela/encaustic painting on 
canvas, 100x100 em 
16. A Pose do Modelo, 1990 
Encáustica sobre tela/eneaustic painting on 
canvas, 100x100 em 
17. Eis Aqui o Meu Amor, 1990 
Encáustiea sobre tela/eneaustic painting on 
canvas, 100xl00 em 
18. Você Tem Nada com Isso?, 1990 
Encáustica sobre tela/encaustic painting on 
eanvas, 100xl00 em 
19. Mulher Espavorida, 1991 
Encáustica sobre tela/encaustic painting on 
eanvas, 100xl00 em 
20. Me Deixa em Paz. PÔ, 1991 
Eneáustiea sobre tela/eneaustic painting on 
canvas, 100xl00 em 

SCHWANKE 
Nasceu em Joinville, Brasil, em 1951. 
Graduou·se em Comunicação Social 
pela Universidade Federal do Paraná. 
Bom in Joinville, Brazil, in 1951. 
Graduated in Social Communication 
from the Federal University of 
Paraná. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1980 Galeria Sérgio Milliet 
• 1987 Galeria Arco Arte 
Contemporânea 
• 1989 Cada Cabeça uma Sentença, 
Museu de Arte Moderna, São Paulo / 
Museu Nacional de Belas-Artes, Rio 
de Janeiro/ Joinville 
• 1990 Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage, Rio de Janeiro 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1985 XLII Salão Paranaense, 
Museu de Arte Contemporânea do 
Paraná (Prêmio Exposição 
Individual); XXXVIII Salão de Artes 
Plásticas de Goiânia (Prêmio 
Nominal D. J. Oliveira); XVII Salão 
Nacional de Artes Plásticas de Belo 

Horizonte; Destaque Anual Revista 
Veja 
• 1986 11 Salão de Artes Plásticas 
de Americana (Grande Prêmio); 
XXXIX Salão Nacional de Artes 
Plásticas de Pernambuco (Prêmio 
Construtora Norberto Oldebrecht); IV 
Salão Paulista de Arte 
Contemporânea (Prêmio Aquisição e 
Prêmio Exposição Individual Galeria 
Bemge); Bienal Latino-Americana de 
Arte sobre Papel, Buenos Aires; 
Caminhos do Desenho Brasileiro, 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul; 
IX Salão Nacional de Artes Plásticas 
(Prêmio Aquisição) 
• 1988 X Salão Nacional de Artes 
Plásticas; Bienal, Rio de Janeiro 
(Menção Especial do Júri); XLV Salão 
Paranaense (Prêmio Aquisição) 

"Somente as pessoas superficiais não 
julgam pelas aparências. O mistério do 

mundo está no visível, não no invisível." 
(Oscar Wilde, citado por S. Sontag em 

Contra a Interpretação.) 

"Na verdade, se o olho humano 
permitisse ver o campo gravitacional de 
uma esfera, ela seria infinita." 

Nas aulas de história da arte 
da UFP, o assunto claro· escuro de 
Caravaggio se tornou para mim 
uma idéia constante. A luz na 
quantidade máxima em requinte 
de representação. Comparava 
Caravaggio a Guido Reni, onde 
Reni inundado de luz mas todo 
claro e sem contrastes. Nessa 
época meu trabalho era em cima 
de obras do Renascimento -
reproduzia, por exemplo, São José 
Carpinteiro, de La Tour, como uma 
poltrona sisuda (desenhada, mas 
copiada de revista de design) e ao 
lado uma mão acendendo um 
palito de fósforo (também 
desenhada e copiada de anúncio). 

O caso de claro-escuro virou 
uma obsessão. Qualquer coisa era 
forma, via em tudo a forma da 
sombra tornando o volume uma 
forma. Comecei a disparar flashes 
e fotografar os ângulos da casa. A 
sombra nos contornos das portas e 
móveis da antiga casa de Curitiba 
transformava-se em grossos 
traços pretos horizontais e 
verticais como os de Mondrian 
(não buscava com isso uma 
justificação do neoplasticismo na 
natureza ou no cotidiano, mas 
lembrava Mondrian devido à 
forma que a sombra de esquadrias 
de portas tomava na foto). 

Um amigo engenheiro 
eletrônico então me falou que com 
o arco voltaico eu teria uma 
permanência daqueles traços 

pretos por visão direta, pois o 
feixe de luz do arco voltaico era 
contínuo. Um técnico dos cinemas 
de Curitiba me deu um velho 
aparelho de cinema - o arco 
voltaico (esse mesmo processo era 
usado na Segunda Grande Guerra 
para iluminar aviões para a 
artilharia). Depois de queimar 
dezenas de fusíveis e levar uma 
dezena de sustos (pelo barulhO), 
outro amigo conseguiu com um 
arame fazer uma resistência 
enrolada num pedaço de telha 
Eternit, permitindo que o aparelho 
funcionasse. Um mês depois, não 
resisti (depois de rever toda a 
casa, o jardim, o sereno, as gotas 
de chuva no pinheiro, deixar os 
vizinhos em sobressalto), resolvi 
colocar aquele claro-escuro na 
Sérgio Milliet (com arame e 
Eternit engaiolados), numa 
exposição que tinha ganho como 
prêmio do Salão Paranaense. Com 
intuito "meio jocoso", resolvi dar 
o título da obra: O Apogeu do 
Claro-Escuro pós-Caravaggio. No 
Rio continuou a mesma história, 
das janelas gradeadas com bronze 
trabalhado, do porão do Museu 
Nacional de Belas-Artes, jorrava 
na Araújo Porto Alegre um 
poderoso facho de luz. Enchia de 
gente agachada na rua para ver o 
que era. 

Trazer esse fato cotidiano, 
que comumente deslumbra a 
todos, para o lugar de exercício 
puro de sensibilidade e estética 
me deu satisfação. A sala, da 
escadaria que leva à Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, explodia em 
luz. Levei montes de puxões de 
orelha no Paraná porque "aquela 
máquina louca" impedia até de 
ver meus próprios desenhos, e eu, 
o desenhista, não necessitava 
daquela mídia. Enfim, é muito 
difícil mudar a natureza, gosto de 
luz. Olhei horas os carvões 
diretamente; o Marc Berkowitz 
ficou parado, de óculos, muito 
tempo, como quem contempla 
uma fogueira. Não havia por que 
fazer algo mais do que deixar a luz 
fluir, como quem recebe a música 
e divaga nos sentidos e 
sentimentos inconscientemente e, 
depois, num pequeno sobressalto, 
acorda e passa a perceber a 
realidade, ou o dado estético 
conscientemente. Foi bom passar 
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por essa experiência, reperceber a 
forma com aquela forte dispersão 
luminosa (e note que para mim 
forma não é só conceito de espaço, 
há a forma narrativa). 

No entanto, os olhos têm seus 
limites de possibilidade. "Trinta é 
melhor que um." E isso complica. 
Não se pode olhar 160 mil watts 
de luz de vapor metálico de 
estádios confinados num cubo de 
3 metros de lado. As serialidades 
dos baldes ou a complacente 
"mandala" de 320 metros de 
mangueiras tinham outro 
compasso nessa história. 

E frente a Dan Flavin, ou o 
Madí? Ou outros? Trinta anos 
atrás Flavin pegou lâmpadas para 
realizar obra. Sinto em Flavin que 
suas instalações me situam numa 
plenitude paradisíaca, como se 
estivesse em outra dimensão, em 
calma e segurança (isso 
independente de um juízo 
estético). É como se um 
sentimento de perda da realidade 
tomasse conta do meu ânimo. 
Vejo, então, que minha seriação 
de luzes busca o contrário: a 
provocação, a insegurança. Como 
no caso do São José Carpinteiro, 
criar com a cópia. Ou com a 
Ginevra Benci, de Leonardo, onde 
copiava o mesmo quadro de 
diversos impressos (livros), para 
mostrar, a nível de obra, a 
diferença de cor e dimensão nos 
impressos de obra de arte, que na 
maioria das vezes fazem parte do 
processo de informação sensível 
do artista no Terceiro Mundo. O 
desnível entre a obra real e a 
impressa. Ou mesmo hoje quase 
todo o processo de informação se 
dá por reprodução, onde até o 
exercício de sensibilidade e 
estética se dá muitas vezes pelo 
impresso. 

Porém temos também na arte 
de hoje o delírio anti-hedonista, 
quando o "belo" se dápela força 
atordoante do rock, pelas 
experiências sadomasoquistas do 
Grupo de Viena de Arte Ritual, 
que usa experiências sensíveis 
radicais. 

A luz intercalada com o espeto 
de churrasco provoca alteração do 
sentido de espaço pelo 
ofuscamento - perda da noção de 
distância, gerando insegurança. A 
noção proximidade/distância da 

obra se altera, como em algumas 
obras da op-art em que o corpo do 
espectador se movimenta para 
acompanhar o ritmo das formas no 
quadro. Há uma obra de Flanagan, 
no Louisiana da Dinamarca, em 
que uma cabeça humana dá uma 
testada num sino que quase mata 
de susto de tempos em tempos 
quem percorre o museu. E os raios 
de luz dos refletores são como 
espadas disparadas em todas as 
direções. Mas maiores, muito 
maiores, que talvez Bachelard, 
que não gostava de lâmpadas, 
mudasse de opinião (isso não quer 
negar a beleza da chama de vela). 

Quando montei a parede de 
luz, com espetos de churrasco 
intercalados, resolvi proteger a 
obra com três paredes de cortinas 
quase transparentes. Passei a ver 
a luz aprisionada como um 
volume, portando uma forma; era 
um paralelepípedo de luz, e não 
uma sala iluminada. Imaginei que, 
se tivesse todas as paredes 
cobertas de refletores, teria a 
sensação parecida com o Cubo de 
Espelhos (essa obra está no MAM 
de Bruxelas), onde se entra e 
fecha a porta. Aí parece que se vai 
cair no abismo, o deslumbramento 
é vibrante, os sentidos se alteram 
porque não se tem mais os pés 
sobre o chão. O mesmo se dá 
frente ao refletor, é uma variante, 
os sentidos nos dão sempre as 
mesmas sensações, o importante 
é descobrir, criar novas formas de 
senti-lo. 

Da parede de luzes, sem os 
espetos, cheguei ao Cubo de Luz, 
talvez próximo do Concretisrno 
latino-americano (imagem viva, 
caliente, sensual). Me lembro de 
quando vi pela primeira vez o 
Cubocor de Aluísio Carvão, para 
mim obra fundamental da arte 
brasileira, tanto quanto 
Macunaíma de Andrade ou o 
Tropicalismo de Oiticica. 

O Cubo de Luz tem por 
paradoxo um volume imaterial, 
penetrável, visível e de 
contemplação impossível. 

Uma parede do cubo aberta 
me parece razoável para que se 
possa ver efeitos do feixe de luz 
sobre a névoa, chuva etc., e que 
torna a obra mais perceptível ao 
público do que se toda a luz fosse 
totalmente confinada. 

Falando de criação, Philo* (o 
Alexandrino) nos conta que a luz 
era uma imagem do Verbo Divino, 
era uma "luz invisível" 
perceptível apenas pela Mente. 
Dessa "totalidade-de-luz" o sol, a 
lua, as estrelas e os planetas 
retiravam porções de acordo com 
sua capacidade. O próprio 
processo da luz, passando de 
invisível para visível, tornava-a 
inevitavelmente menos pura, por 
entrar na esfera dos sentidos. 

Schwanke 
, Philo Judaeus, On lhe Crialion, trad. 
inglesa Colson e Whitaker. Loeb Classical 
Library, Odisséia dos Essênios de Hugh 
Schonsield. 1984, trad. Júlia Barany 
Bartolomei. Editora Mercuryo, SP. 

During my UFP Art History 
classes, the subject of 
Caravaggio's chiaroscuro became 
a constant idea to me. Light in 
maximum quantity exquisitely 
exhibited. I compared Caravaggio 
to Guido Reni, whereon Reni was 
invaded by light but all clear, and 
with no contrasts. At that time my 
work was based on Renaissance 
works. I reproduced, La Tour's São 

\José Carpinteiro, for instance, as a 
serious armchair (drawed, but 
copied from a design magazine), 
and beside there was a hand 
lighting a match (also drawed and 
copied from an advertisement). 

The chiaroscuro subject 
became an obsession to me. Any 
thing was shape, I saw 
everywhere the shadow shape 
making a shape out of volume. I 
began shooting flashes and taking 
pictures of the house angles. The 
shadow on the dOOIS outlines and 
furniture at the old house in 
Curitiba became thick black 
horizontal and vertical traces just 
like Mondrian's (I did not intend 
to justify the neoplasticism 
present in nature ar in everyday 
life, but they reminded Mondrian 
due to the shape taken by the 
doors outlines shadow in the 
picture). 

A friend of mine, who is an 
electronic engineer, told me that 
with the voltaic arc I would get a 
permanence of those black traces 
by direct vision, beca use the 
voltaic arc beam of light was 
continuous. A technician from a 
cinema in Curitiba gave me an old 
motion picture projector with 



voltaic arc (the same process was 
used during Second World War to 
lighten planes for artillery). After 
blowing dozens of fuses and 
getting frightened a lot of times 
(beca use of the noise) another 
friend was able to make a 
resistance winded up around a 
piece of amianthus tile, making 
the projector work. A month later, 
I could not resist (after reviewing 
the whole house, the garden, the 
mist, the rain drops on the pine 
tree, after startling the 
neighbors), I decided to show that 
chiaroscuro at Sergio Milliet (with 
wire and tile in a cage), during an 
exhibit offered to me as a prize at 
the Salão Paranaense. With a 
"little jocose" intention, I decided 
to name the work: O Apogeu do 
Claro-Escuro pós-Caravaggio 
(Chiaroscuro Apogee post 
Caravaggio). In Rio the same story 
went on; from the basement 
windows of the Fine Arts National 
Museum, provided with carved 
bronze bars, a powerful torch of 
light poured out to Araújo Porto 
Alegre Street. A lot of people 
squatted outside on the street to 
see what was that. 

To bring that daily fact, that 
usually dazzles people, to the 
place of apure exercise of 
sensitiveness and aesthetic 
satisfied me. The room, from the 
stairs that led to Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, exploded with 
light. I had my ears pulled many 
times in Parana beca use "that 
crazy machine" restrained people 
from seing my own drawings, and 
I, myself, the designer, did not 
need that media. In short, it is 
very difficult to change nature, I 
love light. Ilooked directly at the 
coaI for hours; Marc Berkowitz 
stood still, with his spectac1es, for 
a long time, as if contemplating a 
bonfire. There was no reason to do 
anything else but let the light 
flow, just like someone who 
receives music and unconsciously 
wanders on senses and feelings 
and, subsequently, with a little 
fright wakes up and starts 
perceiving reality, or consciously 
noticing the aesthetic data. It was 
good to go through that 
experience, re-understand shape 
with that strong luminous 
dispersion (remarking that shape, 

to me, is not only a space concept, 
there is the narra tive shape). 

However, our eyes have a 
limited capacity. "Thirty are 
better than one. " And then things 
get complicated. We cannot look 
at 160.000 light watts of stadium 
metalic steam confined inside a 
three-meter-sided cube. The 
buckets seriation or the 
complaisant "mandala" with 320 
meters of hose-pipe had a 
different compass on that story. 

And what about Dan Flavin, or 
Madí? Or others? Thirty years ago 
Flavin used lamps to make his 
works. I feel that Flavin 's 
installations place me in a 
paradisiacal plenitude, as if I were 
in another dimension, within calm 
and security (independently from 
any aesthetic judgement). It is as 
if a feeling of reality loss took care 
of my vitality. I see, then, that my 
light seriation seeks the contrary 
of that: provocation, insecurity. 
Just like with São José 
Carpinteiro, to create with a copy. 
Or with Leonardo's Ginevra Benci, 
where I copied the same painting 
from many printed books, to show, 
on a work context, the difference 
of color and dimension present in 
printed works of art, which are 
most of the time part of the 
process of perceptible information 
about the artist in the Third 
World. The difference in leveI 
between the real and the printed 
work. Furthermore, nowadays 
almost a11 the information process 
is made through reproductions, 
where even the sensitiveness and 
the aesthetic are experienced 
through printed material. 

However, in present art, we 
also have the antihedonist 
delirium, when "beauty" appears 
through the stunning strength of 
rock, through sadomasochist 
experiences of the Ritual Art 
Group of Vienna, who makes use 
of radical sensitive experiences. 

The light, intercalated with 
the roasting spit causes alteration 
in the sense of space by 
obfuscation, loss ofthe distance 
notion, generating insecurity. The 
work notion of nearness/distance 
is altered, as in some op-art works 
where the spectator's body moves 
to fo11ow the rythm of the painture 
shapes. There is a Flanagan 's 

work at Louisiana, in Denmark, 
showing a human head hitting a 
be11 that almost frightens to death 
those who visit the museum. And 
the reflectors light rays are like 
swords thrown in a11 directions. 
But even bigger, so much bigger 
that maybe Bachelard, who did 
not like lamps, would change his 
mind (that does not mean denying 
the beauty of a candle flamejo 

When I installed the light wa11, 
with intercalated roasting spits, I 
decided to protect the work with 
three wa11s with almost 
transparent drapes. I began 
watching the light imprisoned like 
a volume, assuming a shape; it 
was a light para11elepiped, and not 
an enlightened room. I imagined 
that if I had every wa11 covered by 
reflectors, I would creat a 
sensation similar to the Mirror 
Cube (that work is at the MAM in 
Brussels) where one gets in and 
c10ses the door. And then, we feel 
like falling into an abyss, there is a 
vibrant dazzling, the senses get 
altered beca use the feet are no 
more on the ground. The same 
happens in front of the reflector, it 
is just a variant, our senses always 
feel the same sensations, what 
matters is to find out, to create 
new ways of feeling it. 

From the light wa11, without 
the roasting spits, I came to the 
Cubo de Luz (Light Cube), 
perhaps next to Latin American 
concretism (live image, caliente, 
sensual). I remember when I saw 
Aluisio Carvão's Cubocor for the 
first time,a fundamental work in 
Brazilian art to me, as much as 
Andrade 's Macunaíma or 
Oiticica 's Tropicalismo. 

The Cubo de Luz has as 
immaterial, permeable, visible 
and of impossible contemplation 
volume as a paradoxo 

An open wa11 in the cube 
seems reasonable to me in order 
to see the effects of the light beam 
on the mist, on the rain, etc., what 
makes the work even more 
perceptible to the public than if 
the light were absolutely 
imprisoned. 

Talking on creation, Philo* (the 
Alexandrian) tells us that light was 
an image ofthe Divine Word, it was 
an "invisible light", only 
perceptible by mind. From that 



li 

"líght totalíty" the sun, the moon, 
the stars and planets draw back 
portíons accordíng to theír 
capacíty. The process of líght ítself, 
changíng from ínvísíble to vísíble, 
made ít unavoídably less pure, 
when enteríng the senses range. 

• Philo Judaeus, On the Creation, English 
translation Colson and Whitaker, Loeb 
Classical Library, Odisséia dos Essêrrios 
(Esserres Odissey) by Hugh Schonsield, 
1984, translated by Julia Barany Bartolomei. 
Ed. Mercuryo, SP. 

Obra Apresentada/Wo,k in fhe 
Exhibifion 
Cubo de Luz, Antinomia, 1991 
Estrutura metálica com lâmpadas de multivapores 
metálicos de alta pressão (conj.: 90.000 watts)j 
metallic structure with high pressure multi-vapor 
lamps (sel: 90.000 watts), 300x300x300 cm 

SÉRGIO ROMAGNOLO 
Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1957. 
Bom in Sao Paulo, B,azil, in 1.957. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibifions 
• 1986, 88 Galeria Luisa Strina, São 
Paulo 
• 1987 Petite Galerie, Rio de 
Janeiro 
• 1990 Galeria de Arte São Paulo; 
Passárgada Arte Contemporânea, 
Recife 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibifions 
• 1977 14' Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1977 Imagem e Palavras, Centro 
de Artes y Comunicación, Buenos 
Aires 
.1980,82 IV, V Salão de Arte 
Jovem de Santo André 
• 1981 Desenho Jovem, Museu de 
Arte Contemporânea - USP, São 
Paulo 
• 1983 17" Bienal Internacional de 
São Paulo; Arte na Rua, São Paulo; 
Pintura como Meio, Museu de Arte 
Contemporânea - USP, São Paulo 
• 1984 ARCO, Galeria Thomas Cohn, 
Madri; Stand 320, Galeria Thomas 
Cohn, Rio de Janeiro; Geração 80, 
Rio de Janeiro; Galeria Luisa Strina, 
São Paulo 
• 1985 12 Artistas Paulistas, 
Galeria Subdistrito, São Paulo; Salão 
Nacional, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro 
• 1986 Transvanguarda e Culturas 
Nacionais, Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro; Arte Galeria, 
Fortaleza; 65' Aniversário da Folha 
de S. Paulo; EI Escrete Volador, 
Guadalajara; Pintura Christian Dior, 
Paço das Artes, Rio de Janeiro; Salão 
Paulista de Arte Contemporânea, 
São Paulo 
• 1987 19" Bienal Internacional de 
São Paulo; Galeria Espaço Capital, 
Brasília 
• 1988 68X88, Parque Lage, Rio de 
Janeiro; MAM em Ação, Museu de 
Arte Moderna, São Paulo; Paredes de 
Casa Vogue, Museu de Arte de São 
Paulo 

• 1989 Arte Contemporânea em São 
Paulo, Centro Cultural São Paulo; 
Arte Híbrida, Funarte, Rio de 
Janeiro/Museu de Arte Moderna, 
São Paulo/Espaço BFB, Porto 
Alegre; Coleção Eduardo Brandão, 
Galeria Casa Triângulo, São Paulo; 
Acervo Galeria de Arte São Paulo 
• 1990 Brasil Projects 90, Municipal 
Art Gallery, Los Angeles 

Me surpreendi muito quando 
li este texto de Roland Barthes, 
pela exatidão com que fala sobre o 
plástico, e me surpreendi mais 
ainda quando li a data em que foi 
escrito (1954 a 1956): 

"Apesar dos seus nomes de 
pastores gregos (Polistirene, 
Fenoplaste, Polivinile, 
Polietilene), o plástico, cujos 
produtos foram recentemente 
concentrados numa exposição, é 
essencialmente uma substãncia 
alquímica. À entrada do stand, o 
público espera demoradamente, 
em fila, a fim de ver realizar -se a 
operação mágica por excelência; a 
conversão da matéria; uma 
máquina ideal, tubulada e oblonga 
(forma apropriada para manifestar 
o segredo de um itinerário) 
transforma sem esforço um monte 
de cristais esverdeados em potes 
brilhantes e caneladas. De um 
lado, a matéria bruta, telúrica, e, 
do outro, o objeto perfeito, 
humano; e, entre esses dois 
extremos, nada; apenas um 
trajeto, vagamente vigiado por um 
empregado de boné, meio deus, 
meio autômato. 

Assim, mais do que uma 
substância, o plástico é a própria 
idéia da sua transformação 
infinita, é a ubiqüidade tornada 
visível, como o seu nome vulgar o 
indica; e, por isso mesmo, é 
considerado uma matéria 
milagrosa: o milagre é sempre 
uma conversão brusca da 
natureza. O plástico fica 
inteiramente impregnado desse 
espanto: é menos um objeto do 
que o vestígio de um movimento. 

E como o movimento é, nesse 
caso, quase infinito, 
transformando os cristais 
originais numa variedade de 
objetos cada vez mais 
surpreendentes, o plástico é, em 
suma, um espetáculo a decifrar: o 
próprio espetáculo dos seus 
resultados. Perante cada forma 
terminal (mala, escova, carroceria 
de automóvel, brinquedo, tecido, 

cano, bacia ou papel) o espírito 
considera sistematicamente a 
matéria-prima como um enigma. 
Esse 'proteísmo' do plástico é 
total: pode formar tão facilmente 
um balde como uma jóia. Daí o 
espanto perpétuo, o sonho do 
homem perante as proliferações 
da matéria, perante as ligações 
que surpreende entre o singular 
da origem e o plural dos efeitos. 
Trata-se, aliás, de um espanto 
feliz, visto que o homem mede o 
seu poder pela amplitude das 
transformações e que o próprio 
itinerário do plástico lhe dá a 
euforia de um prestigioso 
movimentar-se ao longo da 
Natureza. ( ... )"'* 

• Trecho extraído do texto" O Plástico", de 
Roland Barthes em Mitologias, 1972. 

Sérgio Romagnolo 

I was very surprísed to read 
thís text by Roland Barthes, 
beca use of the precíse manner ín 
whích he talks about plastíc, and I 
was further surprísed when I read 
the date ít was wrítten (1954 to 
1956): 

"Although they have the 
names of Greek shepherds 
(Polystírene, Phenoplast, Polyvínyl, 
and Polyethylene) plastic, the 
products of whích were recent1y 
gathered ín an exhíbítíon, ís 
essentíallya substance of alchemy. 
At the entrance to the stand, the 
publíc waíts ín a long líne to see 
the materializíng of the magíc 
operatíon par excellence; the 
conversíon of matter; an ídeal, 
tube-Iíke oblong machíne (the 
appropríate form of manífestíng 
the secret of an ítinerary) 
effortlessly transforms a mound of 
green crystals ínto shíny or 
grooved pots. On one hand, raw, 
teluríc matter and, on the other, 
the perfect, human object; and 
between these two extremes, 
nothíng but a trajectory vaguely 
watched over by a laborer ín a cap, 
but half god, half automaton. 

Thus, more than a substance, 
plastíc ís the very ídeal of ínfíníte 
transformation, the ubíquíty made 
vísible, as íts common name 
indicates, and thus, regarded as a 
miraculous substance: the miracle 
being ínvaríably a brusque 
conversíon of nature. The plastic 
becomes entírely ímpregnated in 



this astonishment; less an object 
than a vestige of a movement. 

And, like movement, it is, in 
this case, almost infinite, 
transforming the original crystals 
into a variety of objects each more 
and more surprising, plastic is, in 
short, a spectacle to be 
deciphered: the very spectacle of 
its results. Before each end form 
(suitcase, brush, the chassis of a 
car, a toy, cloth, a pipe, a basin, or 
paper) the spirit systematically 
considers raw material as an 
enigma. This 'proteism' of plastic 
is total: it can, just as easi1y, give 
rise to a pail as a jewel. Hence, the 
permanent astonishment of man 
in face of the proliferation of 
matter - in face of connections 
which surprise between the 
singular of the origin and the 
plural of effects. It is, in fact, a 
happy astonishment, since man 
measures his power by the scope 
of transformations and the very 
itinerary of plastic lends an 
euphoria of a prestigious 
movement the length of Nature. 
( ... )"* 

'Text taken from "The Piastic", in 
Mythologies, Roland Barthes, 1972. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. Sem Título. 1991 
Plástico moldado/molded plastic, 160x140 cm 
2. Sem Título, 1991 
Plástico moldado/molded plastic, 160x140x50 cm 
3. Sem Título, 1991 
Plástico moldado/molded plastic, 180x160x50 cm 
4. Sem Título, 1991 
Plástico moldado/molded plastic, 180x160x50 cm 
5. Sem Título, 1991 
Plástico moldado/molded plastic. 40x30x50 cm 
6. Sem Título, 1991 
Plástico mOldado/molded plastic, 40x30x50 cm 
7. Sem Título, 1991 
Plástico moldado/molded plastic, 80x110x30 cm 
8. Sem Título, 1991 
Plástico moldado/molded plastic, 80x110x30 cm 
9. Sem Título, 1991 
Plástico moldado/molded plastic, 200x160x50 cm 
10. Sem Título, 1991 
Plástico moldado/molded plastic, 200x160x50 cm 
11. Sem Título, 1991 
Plástico moldado/molded plastic, 140x120x30 cm 

SETH RISKIN 
Nasceu em Boston, Estados Unidos, 
em 1963. 
Graduou·se em Belas-Artes pela 
Universidade Estadual de Ohio. É 
mestre em Estudos Visuais pelo 
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. 
Born in Boston, USA, in 1.963. 
Graduated in Fine Arts from the Ohio 
State University, Master of Science 
in Visual Studies, Massachussets 
Institute of Technology. 

Principais Trabalhos/Main Works 
.1988 Otto Piene und das CAVS, 
Deutscher Kunstlerbund, Badischer 
Kunstverein, Karlsruhe; CAVS 20th 
Anniversary Celebration, Center for 
Advanced Visual Studies, 
Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge 
• 1989 Celebration of Light, Pyrri 
Art Centre, Savonlinna 
• 1990 ARTRANSITION'90, Center 
for Advanced Visual Studies, 
Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge; First Night, 
Hynes Auditorium, Boston 
• 1991 Three Rivers Arts Festival, 
Point State Park, Pittsburgh 

Light Dance é uma abordagem 
moderna da antiga busca pela 
desmaterialização e a obtenção de 
luz. O trabalho reflete as histórias, 
de longa data entrelaçadas, da luz 
e do espírito humano, reveladas 
na performance. Como 
freqüentemente acontece, Light 
Dance encontra sua expressão 
através do corpo, e seu propósito 
e meios através da luz. Trata-se 
de uma aplicação da tecnologia 
para uma finalidade espiritual; 
mudam os tempos e os 
instrumentos, mas o espírito 
persiste na luz, e a luz permanece 
estimulando o espírito. 

SethRiskin 

Light Dance is a modem 
approach to the ancient quest for 
dematerialization, and attainment 
of light. It reflects the long 
interwoven histories of light and 
the human spirit, evinced in 
performance. As so often is the 
case, Light Dance finds 
expression through the body, 
purpose and means through light. 
It is an application of technology 
to a spiritual end; times and tools 
change, but the spirit persists in 
light, and light still incites the 
spirit. 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Light Dance, 1991 
Performance 

SIMON BENETTON 
Nasceu em Treviso, Itália, em 1933. 
Fez o curso livre da Academia de 
Belas-Artes de Veneza. 
Born in Treviso, Italy, in 1.933. 
Took the free course at the Academy 
of Fine Arts of Venice. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1981 Galleria d' Arte S. Stefano, 
Venezia 

.1984 Museo d'Arte Moderna, 
Ferrara 
• 1985 Sculture e Disegni, Galleria 
Claudiana, Innsbruck; Kunstlerhaus 
Palais Thurn und Taxis, Bregenz 
• 1986 Simon Benetton in New 
York, Rockefeller Plazza Warner 
Communications Building 
• 1987 Simon Benetton 
Stahlplastik, Castelo di Lippische, 
Detmold; Sculture nella Cittá, 
Cesenatico, Napoli; Washington 
Harbour 
• 1990 La Struttura Architettonica 
Delle Forme Scandita da Esatte 
Cadenze Armoniche, Museo d'Arte 
Moderna Fondazione Pagani, 
Castellanza 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1955 Biennale d' Arte Triveneta, 
Padova (Premio) 
• 1958 Maestri e Giovani Artisti 
Italiani, Firenze (Premio) 
• 1961, 65, 67 I, 111, IV Biennale dei 
Metallo 
• 1979 VII Biennallnternacional dei 
Deporte en las Bellas-Artes, Madrid 
• 1981 XIII Biennale Internazionale 
dei Bronzetto e Piccola Scultura '81, 
Padova 
• 1982 Scultura, Museo d' Arte 
Moderna Cá Pesaro, Veneza; Mostra 
International Art-Exposition, Melun; 
Expo Arte in New York; Towards a 
New Iron Age, Victoria and Albert 
Museum, London; Mostra 
Internazionale Art Fair 13'82, Basilea 
• 1983 Arte Fiera '83 - Mostra 
Mercato d'Arte Contemporanea, 
Bologna; Arte Contemporanea G. 
Salvi, Universitá Degli Studi di 
Urbino, Sassoferrato; XV Mostra 
Internazionale della Piccola 
Scultura, Museo d'Arte Moderna 
Fondazione Pagani, Castellanza; 
Galleria One, San Francisco; Towards 
a New Iron Age, American Crafts 
Museum, Mint Museum, New York 
• 1984 Idiomi della Scultura 
Contemporanea, Sommacampagna 
• 1985 International Kunstbiennale 
Seetal, Zurigo 
• 1987 Zeitgemasse 
Kunstschmiedearbeiten und 
Skulpturen, Friedrichshfen, 
Bodensee 
• 1989 Artxepo Forssa, Finlandia; 
Expo 1989, New York International 
Protocol Officers Associations; IV 
Mostra Internazionale della Scultura, 
Castellanza 

Obras Encomendadas por Entidades 
Públicas/ Public Agency Commission 
• 1968 Obras para o Palazzo della 
Regione di Trento 
• 1970 Obras para o Ospedale Civile 
di Vicenza (Grande escultura externa 
Pagine della Vita) 
• 1973 Obras para o Palazzo dello 
Sport di Udine (Escultura externa 
Sillogismo) 

Bibliografia/ Bibliography 
BIASION, Renzo e RIZZI, Paolo. 
Catalogo Nazionale Bolaffi della 
Scultura Moderna n. 4, Bolaffi 
Editore, Torino, 1979. 
CRISPOLTI, Enrico. Catalogo 
Personale della Esposizione ai 
Palazzo dei Oiamanti, Ferrara, 1984. 
-. Simon Benefton in New York, 
Rockefeller Plaza, 1985. 
DI GENOVA, Giorgio. Spazio Scultura 

11 



Spazio Città - Seu/ture di Simon 
Benetton, 1985. 
- e BARZAGHI, Antonio. /earo in 
Armonia - Ritmi P/astiei di Simon 
Benetton, Edizioni Acelum la Tribuna 
di Treviso, 1988. 
-. Ristampa /earo in Armonia - Ritmi 
P/astiei di Simon Benetton, 1990. 
INSTITUTO Geografico De Agostini. 
Arte Moderna dell'Età Neoe/assiea 
alia Pop Art, Novara, 1973. 
-. Eneie/opedia Le Muse, Novara, 
1975. 
MEILACH, Dona Z. Contemporary /ron 
and Meta/ Work, California, 1976. 
MUNARI, C. Simon Benetton, 
Immordino Editore, Genova, 1974. 
PALOSCIA, Tommaso. Simon 
Benetton Seu/ture in Ferro e Aeeiaio 
Ate/ier, Edizioni Bora, 1989. 
Seu/tura di Simon Benetton, MaUeo 
Editore, 1976. 
Simon Benetton, Edizioni Mondadori, 
1990. 

É evidente que a escultura de 
Simon não exalta o ferro, mas o 
cadenciado dinamismo rítmico 
que nele realiza. De fato, ele 
escreve signos com o ferro e 
constrói signos no espaço, em vez 
de escrever signos no ferro. Fazer 
escultura, para Simon, é articular 
uma constelação de elementos 
formais sígnicos num contexto 
espacial. E é em torno desse 
princípio rítmico construtivo, 
essencial à sua imagem formativa, 
que gira, ao longo dos anos, o 
sentido do seu trabalho plástico. 

Essa libração no espaço tem 
para Benetton um significado 
preciso e claro de libertação: 
exatamente o de uma libertação 
da matéria imanente, no espaço. 
Ele próprio declarava-me isso há 
alguns anos: "As dimensões da 
entidade do pensamento do 
homem entram numa relação 
espacial como força emergente e 
dinâmica do nosso tempo, um 
sopro de vitalidade estabelecida 
pela abertura de um diálogo que 
propõe uma passagem a 
perspectivas posteriores". 
Portanto, há, nessa projeção 
imaginativa no espaço da 
escultura de Benetton, nessa sua 
libertação rítmica da matéria num 
puro grafismo espacial, a intensão 
explícita de uma espécie de 
simbolismo espiritualista. 

Aquelas tramas agitadas por 
Simon no espaço não são, pois, na 
realidade, puros ritmos de 
valência quase só musical, mas 
imagens emblemáticas da 
articulação estrutural de uma 
energia construtiva e expansiva, 

que conquista o espaço e exprime, 
precisamente no ritmo, a presença 
de uma pulsação vital racional. E, 
nesse sentido, parece-me que 
Benetton exprime a sua profunda 
fé humanista (num antigo 
equilíbrio do homem com a 
natureza) ( ... ) 

( ... ) Com maior insistência nos 
últimos anos, segundo se disse, a 
escultura de Simon é projetada na 
escala de grandes intervenções no 
espaço urbano. Portanto, aquele 
seu simbolismo íntimo aí se 
repropõe na escala de imaginário 
coletivo. Escreve-me Simon acerca 
das suas intenções atuais de 
trabalho: "a escultura torna-se 
'vivível', isto é, capaz de promover 
o despertar da fantasia, o desejo 
da análise, o confronto e a relação 
entre as realidades visuais 
herdadas da história e as que hoje 
propomos aos nossos 
contemporâneos. Nelas, a gente 
deve ler uma imagem que 
corresponda, em termos de um 
fato estético, ao conceito hodierno 
de espaço, tempo, liberdade, 
sociabilidade e consciência 
democrática". Assim, essa sua 
" escultura-vivível" , através dos 
signos que projeta e realiza na 
dimensão urbana, isto é, dos 
signos de ingerência no ambiente 
do vivido cotidiano, "projeta-se no 
espaço como 'identidade futura' 
da nossa civilização" . Percebe-se, 
então, que aquele espiritualismo 
profundo que, a meu ver, 
caracteriza a escultura de Simon 
não é uma aspiração mística 
abstrata, mas exatamente a fé 
numa possível racionalidade 
profunda e num equilíbrio 
substancial íntimo dos valores do 
nosso tempo. E as esculturas 
urbanas que Benetton projeta 
aparecem, pois, como novos 
movimentos dinâmicos de um 
possível equilíbrio de 
racionalidade que não se deve 
perder, se é que não se deve ainda 
conquistar inteiramente ... 

Enrico Crispolti 

It is obvious that Simon's 
sculptures are not in praise of 
iran, but of the rhythmic force it 
contains. In fact, he writes his 
signs with iran, building signs in 
space, instead of writing signs on 
iran. For Simon, creating 

sculptures is to articula te a cluster 
of formal sign elements within the 
context of space. The significance 
of his many years offine arts 
works rests araund that rhythmic 
constructive principIe that is 
essential to his forma tive image. 

To Benetton, the freedom of 
space has the precise meaning of 
a release in space of inherent 
matter. Some years ago, the artist 
himself so explained it: "The 
reach of Man 's thought vitally 
relates with the emerging, 
dynamic forces of our time, a 
breath of life braught to being by 
the opportunity to communicate, 
praposing the passage to the 
coming perspectives". Thus, 
Benetton 's sculptures explicitly 
contemplate a kind of spiritualist 
symbolism evidenced by their 
fanciful prajection into pure 
spatial graphics, and by his way 
of rhythmically freeing matter. 

The agitated weavings that 
Simon launches into space are not, 
in fact, pure rhythms of an almost 
musical value, but a symbolic 
imagery of the structural 
articulations of a constructive and 
expanding energy that conquers 
space with the precise cadence of 
a vital, rational pulse. In that 
sense, it seems to me that 
Benetton explains his deep faith 
in humanitarianism (the age-old 
symmetry of Man and Nature) ( ... ) 

( ... ) As has been already 
noted, in these last few years the 
works of Simon have been 
planned in the scale of large 
interferences in the urban space. 
Thus, intimate symbolism became 
collective fancy. Simon has lately 
written about his work that 
"sculpture is now 'livable', that is, 
capab1e of inducing and of 
awakening fancy, the will to 
ana1yze, the opposition of visib1e 
realities inherited fram History 
and those that we now prapose to 
our contemporaries. It is 
necessary to read in them an 
image that aesthetically 
corresponds to the modem 
concept of space, time, freedom, 
society and democratic 
awareness". Thus, that "1ivab1e
scu1pture" prajects signs that 
interfere in the urban 
enviranment of 1ife, so that "it is 
prajected into space as the future 



individuality of our civilization ". It 
is then easy to see that Simon 's 
works do not refer to a mystic, 
abstract ambition, but to a deep 
faith in the possible depths of 
rationality and in the inner and 
substantial balance of values in 
our time. Thus, the urban works 
created by Benetton are new and 
dynamic movements of a possibJe 
equilibrium between a rationaJity 
that cannot be Jost, even if the 
time is not yet ripe to conquer it in 
its entirety. 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. 1/ Giardino dei Fi/osofi, 1990·91 
Aço cromado e lateadojbrass plated and chrome 
plated steel, 240x480x480 em 
2. Nuove /dentità, 1991 
Ferrojiron, 300 em Ih) 
3. Profili, 197&79 
Ferrojiron, 300 em (h) 

SIRON FRANCO 
Nasceu em Goiás Velho, Brasil, 
em 1947. 
Bora in Goiás Velho, Brazil, in 1.947. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1980 Museu de Arte Moderna, São 
Paulo (Prêmio Associação Paulista 
de Críticos de Arte); Museu de Arte 
Moderna, Salvador 
• 1981 Recife; Goiânia; Porto Alegre 
• 1982 Rio de Janeiro; Porto Alegre 
• 1983 Recife; Curitiba; Porto 
Alegre 
• 1984 Belo Horizonte; São Paulo 
• 1986 São Paulo 
• 1987 São Paulo; Rio de Janeiro 
• 1989 São Paulo; Brasília 
• 1990 Serra Pelada, Sesc-Pompéia, 
São Paulo; Peles, São Paulo 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collecfive Exhibitions and Prizes 
• 1968 "Bienal Nacional da Bahia, 
Salvador (Prêmio Aquisição) 
• 1973 I Salão Global de Primavera, 
Brasília (Prêmio Viagem ao México) 
• 1974, 75, 76 Salão Nacional de 
Arte Moderna, Rio de Janeiro, 
(Prêmios: Certificado de Isenção do 
Júri em 75, Viagem ao Exterior 
em 76) 
.1975,77,89 13",15",20" Bienal 
Internacional de São Paulo (Prêmio 
Internacional de Pintura em 1975) 
• 1979 Figuração Referencial, XI 
Salão Nacional de Belo Horizonte 
• 1981 IV Bienal de Medellín; V 
Bienal de Valparaíso 
• 1983 Panorama, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo; Arte na Rua, 
Museu de Arte Contemporânea·USP, 
São Paulo 
• 1984 A Cor e o Desenho no Brasil, 
Japão e Europa; Tradição e Ruptura, 
Fundação Bienal de São Paulo; 
National Arts Centre, ottawa; IV 
Bienallbero-americana de Auto
retrato, México (Prêmios) 
• 1985 Brasilidade e Independência, 
Brasília; Today's Art of Brasil, Museu 
Hara de Arte Contemporânea, Tokyo 

• 1987 Arte Fantástica, 
Indianapolis, New York, Miami, 
Cidade do México 
.1987,88 Modernidade, Museu de 
Arte Moderna, Paris 
• 1988 Brasil Já, Leverkhusen, 
Stuttgart e Hanover 
• 1990 Figuración y Fabulación, 
Caracas 

Adolescente, em luta para 
convencer a família de que ser 
pintor é coisa tão séria quanto ser 
agrônomo, Siron Franco 
desencontrou·se com uma frase 
de Paul Klee: "( ... ) agora eu estou 
tomado pela cor". O aprendiz 
reagiu com menosprezo, ora, ser 
tomado pela cor, coisa de artista 
do Primeiro Mundo ... 

Mas esse era o retrato do 
artista quando jovem. Hoje, aos 44 
anos, reconhecido nacional e 
internacionalmente como um 
artista brasileiro, Siron pincela 
com o fogo do maçarico um 
carrinho de matéria plástica. A 
matéria acidentada se contorce, 
se deforma, manchando de 
vermelho o verde da bandeira. 
Fascinado como um menino, Siron 
ri de si mesmo e repete: 

- Agora, eu estou tomado 
pela cor! 

Não haverá contradição entre 
discurso e obra? O que Siron traz 
para esta Bienal são o 
verdeamareloazulebranco da 
bandeira brasileira, reproduzida 
em cor e forma por milhares de 
carrinhos de plástico, soldados 
uns nos outros, compondo um 
painel de desastres de trânsito. 
Sob o painel reluzem pedaços de 
cristal: os cacos de vidro, tão 
familiares ao nosso olhar, restos 
do violento choque dos acidentes. 
Cruzes brancas e pretas, cravadas 
num tapete de brita, criam um 
cemitério óptico, por onde 
passeamos, esmigalhando com os 
pés os corpos tombados: o pintor 
quer abrir os nossos olhos para a 
verdadeira matança programada 
que é o trânsito no Brasil, 
documentando uma das faces da 
tragédia nacional. 

Essa é a quarta bandeira da 
série iniciada por Siron, em 1986, 
com as antas. Vieram depois as 
cabeças e, em 1990, o 
impressionante cemitério de 
inocentinhos. Ou seja: mais uma 
vez, o trabalho de Siron Franco 
reporta o Brasil, está ligado a um 
tema, discursa. O que isso tem a 

ver com as artes plásticas? Será 
que ele está mesmo tomado pela 
cor, ou pelo assunto? É uma 
questão de olhar. O texturado da 
matéria, a superposição de cores, 
as cores que falam entre si criando 
a cor inexistente ... Ele é um 
clássico e, ao mesmo tempo, um 
demolidor. 

Despudoradamente brasileiro, 
Siron é um artista do seu tempo. 
Mas que tempo é esse? Mais que 
presente, o tempo da arte de Siron 
é um tempo sincrôll.ico; nele 
convivem todos os tempos 
brasileiros contemporâneos, da 
pós· modernidade high-tech e 
fervilhante de São Paulo ao 
primitivismo da pequena corrutela 
do interiorzão. Siron Franco não 
despreza nada, brega ou chique, 
tudo vibra, tudo é cor e 
movimento. Uma das suas alegrias 
declaradas com esse trabalho é o 
saber-se acompanhando outros 
artistas brasileiros na 
preocupação com o nosso 
desastroso transitar. 

Navegando nas mesmas 
águas, na linguagem específica de 
sua arte, Siron Franco vem junto 
com Adoniran Barbosa: 

"Faltava quinze dias pro nosso 
casamento, que nós ia se casá, 
Iracema, você atravessô a São 
João. Vem um carro, te pega e te 
pincha no chão ... " 

Com Paulinho da Viola: 
"Olá, como vai, eu vou indo e 

você, tudo bem ... " 

Com Chico Buarque: 
"Morreu na contramão 

atrapalhando o tráfego ... " 

É por isso que, plagiando o 
escritor Otto Lara Rezende, a 
gente pode afirmar que Siron 
Franco é um brasileiro do Primeiro 
Mundo (que o Primeiro Mundo 
está onde estão aqueles que 
sabem interpretar com mestria o 
seu tempo, estético e histórico). 
Brasileiro do Primeiro Mundo e 
tomado pela cor. Por isso também, 
para fruir a dinâmica inventiva da 
obra de Siron Franco, é preciso 
tempo, atenção. Paciência, 
Iracema. 

EloíCalage 

As an adolescent, fighting to 
convince his family that the craft 



of a painter was a calling as 
serious as that of an agronomist, 
Siron Franco was bewildered by a 
phrase of Paul Klee: "Now, Iam 
dominated by color. " The 
apprentice reacted with disdain: 
whoever heard of being 
dominated by color ... 

But this was the portrait of the 
artist as a young mano Today, 44 
of age, nationally and 
internationally acknowledged as a 
Brazilian artist, Siron daubs a 
plastic toy-car with the fire of a 
blowtorch. Matter is twisted and 
deformed in the accident, staining 
in red the green of the flag. 
Enchanted like a little boy, Siron 
smiles of himself and repeats: 

"Now, Iam dominated by 
color". 

Is there not a certain 
contradiction between speech and 
work? What Siron brings to this 
Biennial is the green-yellow-blue
and-white ofthe Brazilian flag, 
reproduced in color and form by 
thousands of plastic toy cars, 
welded together, making up a 
panel of traffic accidents. Under 
the panel, pieces of crystal shine: 
the glass splinters, so familiar to 
us alI, remains of the violent jolt of 
the accidents. White and black 
crosses, riveted to a carpet of 
crushed stone, create an optical 
cemetery, where we wander, 
crushing under our feet the fallen 
bodies: the painter opens OUI eyes 
to the programmed killing which 
Brazilian traffic represents, 
evidencing one of the many faces 
of the national tragedy. 

This is the fourth flag of the 
series initiated by Siron in 1986 
with the tapirs. These were 
followed by the heads and, in 
1990, the awesome cemetery of 
the innocent. In other words: once 
again, Siron Franco's work reports 
on Brazil, is linked to a theme, it 
produces speech. And what has 
this to do with plastic arts? Is he 
really dominated by color or by 
the theme? It's a matter of the 
eye. The texture of the matter, the 
superimposition of COIOIS, the 
colors speaking among 
themselves, creating an non
existing color... A classic and, at 
the same time, a demolisher. 

Brazenly Brazilian, Siron is an 
artist of his time. But what time is 

this? More than a mere present, 
the time of Siron 's art is the 
synchronous time, within which 
alI contemporary Brazilian times, 
from the high-tech and swarming 
post-modernity of São Paulo to the 
primitivism of the modest 
imitation of the backlands. Siron 
Franco despises nothing, whether 
loud or refined: everything 
reverbera te, everything is color 
and movement. One of his explicit 
joys with this work is to realize he 
has the company of other Brazilian 
artists who are concerned with 
our disastrous traffic. ( ... )* 

This is why, plagiarizing the 
writer Otto Lara Rezende, it can 
be said of Siron Franco that he is a 
First World Brazilian (inasmuch as 
the First World is where those 
who wield a masterly 
interpretation of their aesthetical 
and historical time are to be 
found). A First World Brazilian 
dominated by color. And for this 
same reason, to appreciate the 
inventive dynamics of Siron 
Franco's work, time and 
attentiveness is required. 

, Mention to the songs written by Adoniran 
Barbosa, Paulinho da Viola e Chico Buarque 
de Holanda were omitted from the English 
texto 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Reflexo 
Instalações: carrinhos de plásticos queimados, 
placas de trânsito e cruzesjinstallation: burned 
plastic cars, trafic signs and crosses, 79 m' 

TADAO SUGIURA 
Nasceu em Chiba, Japão, em 1959_ 
Graduou-se pela Universidade de 
Tokai, com especialização em 
Design_ 
Bom in Chiba, Japan, in 1959_ 
Graduated from the Tokai University, 
majored in Design_ 

Exposiçõesj Exhibitions 
• 1984 White lIIumination, Sapporo 
• 1986 International High 
Technology Art Exhibition, Tokyo, 
Nagoya 
• 1987 Intemational High 
Technology Art Exhibition, Tokyo, 
Sapporo, Yamaguchi 
• 1988 Japanese High Technology 
Art Exhibition, Art Museum of 
Taiwan; 5th White lIIumination, 
Sapporo 
• 1990 Summer Art Festival in 
Hakushu '90, Yamanashi; Ra Fiesta: 
Sand Mandara '90, Fujinomachi, 
Kanagawa 
• 1991 Ikebukuro Sun Shine 
Building, Tokyo 

Prêmiosj Prizes 
• 1983 Gold Prize, High Technology 

Art Contest, Tokyo 
• 1985 International High 
Technology Art Contest, Tokyo; 
Excellent Prize, 17th Contemporary 
Art Exhibition of Japan, Tokyo, 
Kyoto; Koyama Prize, Atelier 
Nouveau Competition, Tokyo 
• 1986 Excellent Prize, Image Du 
Futur, Montreal 
• 1987 Excellent Prize, Atelier 
Nouveau Competition, Tokyo 

Uma coluna, apoiada na parte 
superior deste trabalho, é torcida 
e se avoluma. Surge ali uma linha 
luminosa em alinhamento com a 
onda e ambas desaparecem ao 
mesmo tempo. A onda exibe 
diferentes expressões. Diversas 
ondas se misturam de maneira 
confusa, refletindo a luz com 
grande força e negando-se 
mutuamente. Elas permanecem 
alterando suas figuras como se 
fossem dotadas de vida. 

Todo esse movimento busca 
enfatizar a intencionalidade do 
TEMPO. ° TEMPO, aqui, indica o 
Tempo Vivido, baseado na 
experiência pessoal dos artistas, 
em lugar do tempo medido com 
precisão por meio de instrumentos. 

Tadao Sugiura 

A column lying on the upper 
part of the work is twisted and 
swells. Aline of flash appears . 
there in alignment with the wave, 
and they disappear together. The 
wave shows diverse expressions. 
Several waves mix in confusion, 
reflect light very strong, and deny 
each other. They keep changing 
their figures as if they are alive. 

This whole movement 
emphasizes the TIME 
intentionally. The TIME here 
indicates the Experienced Time 
based on personal experiences of 
the artists, instead of the time 
measured accurately with 
instruments. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Wave = Space (Vibration) x Time. 1989 
Alumínio, cortiça, bloco de concreto, motor, 
espelhojaluminum, cork, concrete block, motor, 
mirror, 70x170x;20 cm 

TATSUMI ORIMOTO 
Nasceu no Japão, em 1946_ 
Estudou no Instituto de Arte da 
Califórnia, Estados Unidos. 
Born in Japan in 1946. 
Studied at the California Institute of 
Art, USA. 

Principais TrabalhosjMain Works 
1962-68 One-Man Show, Tokyo, 



Yokohama 
1970 One-Man Show, Sunard 
Gallery, Los Angeles 
1972 Two Body n" 1, Soho Loft, New 
York 
1973 Two Body n" 2, Soho Loft, New 
York 
1974 Clock Show with Fluxus 
Group, Clock Tower, New York 
1977 Wood Sculpture, Yokohama 
1978 Bracelet, India 
1979 India Event, Tokyo 
1981 One-Man Show, Tokyo 
1982 Bracelet, Thailand 
1983 Twins, Box, New York; Pull to 
Ear, Tokyo 
1984 One-Man Show, Tokyo; 
Bracelet, China 
1985 Step In, Roma, Milano, Paris 
1986 One-Man Show, Tokyo; A to T, 
New York; Stamps Girl, New York; 
Pull to Ear, Indonesia 
1987 One-Man Show, Green Wald 
Gallery, New York 
1988 Wall and Cloth, Berlin; Body 
with Feather, New York; Body with 
Pig Stamp, New York; Pull to Ear, The 
Biennial of Sidney 
1989 One-Man Show, P_S_I_ Museum, 
New York; One-Man Show, Gallery K, 
Tokyo; Pig Situation, Fukushima 
1990 One-Man Show, Gallery K, 
Tokyo; One-Man Show, Galerie 
Berndt+Krips, Koln 
1991 One-Man Show, Gallery K, 
Tokyo 

(Bird) Performance 
Atualmente meu interesse 

está concentrado no corpo vivo. 
Não estou interessado nem na 
pintura sobre tela nem em fazer 
esculturas em metais como o 
ferro. O objeto para o qual se 
dirige minha atenção como artista 
é esse misterioso CORPO VIVO 
criado pelo universo, formado por 
inúmeras células e tecidos 
precisos. 

O mais importante material de 
que faço uso para expressar de 
diversas maneiras minha 
concepção é o CORPO VIVO. Crio 
meu trabalho artístico através do 
CORPO VIVO, enquanto parte de 
minha vida, e liberto o ato. 

Tatsumi Orimoto 

(Bird) Performance 
Iam now interested in lively 

body. Iam interested in neither 
painting on canvas nor making 
sculptures with metal such as iran. 
The object which I have an eye on 
as an artist is this mysterious LIVE 
BODY that the universe created and 
consists of innumerable cells and 
precise tissues. 

The most important material for 
me to express my concept through 
valious ways is LIVE BODY. I create 
myart with LIVE BODY, as a part of 
my life, and leave the act. 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Pull to faro 1989 
Performance: Série de 52 fotos da performance 
70x51 cm cadajSeries of 52 photos of the 
performance. 70x51 cm each 
2. Feather and Body. 1991 
Performance 

ULF ROLLOF 
Nasceu em Karlskrona, Suécia, em 
1961_ 
Estudou com Michael Schnorr_ 
Graduou-se pela Academia de Arte 
de Estocolmo_ 
Born in Karlskrona, Sweden, in 1961_ 
Studied with Michael Schnorr_ 
Graduated from the Art Academy of 
Stockho/m_ 

Exposiçoes Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1978 Muralpainting, Chicano Park, 
San Diego 
.1982 Rum, Galerie Ahlner, 
Stockholm/Galleri Camera Obscura, 
Stockholm 
.1984 Passage, Galerie Ahlner, 
Stockholm 
• 1986 Faros, Patzcuarosjon, 
Patzcuaro, Michoagan 
• 1987 Despues Del 19 SEP 1985, 
Exconvento, Mexico City 
• 1988 Bãlg 4, Fylkingen, Stocholm; 
Hule Mio, Bergens Konstforening, 
Bergen; Dormimundo, Galerie 
Nordenhake, Stockholm/Malmo 
Konsthall 
• 1989 Axolotl, Galleri Stefan 
Andersson, Umea 
• 1990 Lifeboat, Nordic Art Centre, 
Helsinki; Land, Galerie Nordenha 
Nordenhake, Stockholm 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibitions 
.1981 Blandande Bilder, 
Fotografiska Museet, Stockholm 
• 1984 Femte Elementet, Borgholm 
• 1985 Dokument, United Sardine 
Factory, Bergen; Aurora Helsinki 
• 1987 Verktyg, Sveagalleriet, 
Stockholm 
• 1989 Konstnationalen, Globen, 
Stockholm; Wanas Slottspark; 
Frizon, Kulturhuset, Stockholm 
.1991 Metaphor and Matter, 
Moderna Museet, Stockholm 

A colonização cultural da 
natureza está repercutindo sobre 
o homem. Os seres humanos não 
apenas dominaram a natureza, 
como sua exploração colocou 
novamente em risco a sua 
existência. A própria civilização 
tornou-se a principal ameaça da 
humanidade. 

Em seu trabalho, Ulf Rollof 
aborda conceitos como 
sobrevivência e espiritualidade, 
normalmente com uma subjacente 
crítica à civilização. Na primeira 
metade da década de 80, seu 
trabalho esteve diretamente 
vinculado a determinados locais: 
diversas construções 

abandonadas, um castelo em 
ruínas ou uma fábrica desativada. 
O artista produziu instalações que 
aproveitavam a história e a 
atmosfera específica de cada 
lugar. Muitas vezes fazendo 
alusão a um obscuro sentimento 
de que ocorrera ali uma 
catástrofe. Ele descrevia a 
atmosfera e construía diversos 
instrumentos de sobrevivência. 
Um de seus primeiros trabalhos, e 
que agora parece fundamental em 
sua arte, é sua Anglafiillan (AngeI 
Trap), de 1984. Trata-se de uma 
pista de pouso em borracha, com 
11 metros de comprimento, 
guarnecida de sinaliza dores 
luminosos e uma" área de 
captura" na extremidade da pista. 
O trabalho serviu de introdução ao 
seu contínuo dialogar com 
conceitos como espíritos e anjos, 
tendo sido originalmente 
instalado na antiga sala de armas 
de um castelo em ruínas, numa 
espécie de contestação àquilo que 
o aposento representava. 

Na primavera de 1985, Ulf 
Rollof foi para o México. Embora já 
tendo estado ali anteriormente, foi 
nessa ocasião que o contato com a 
mitologia e as condições 
concretas do país exerceram uma 
decisiva influência em sua arte. 
Em uma série de mostras, em que 
se valeu tanto de elementos 
etnológicos como antropológicos, 
Rollof enfocou o choque entre o 
racionalismo ocidental e a 
"irracional" espiritualidade 
mexicana. O artista documentou 
diversas situações e com 
freqüência abordou a necessária 
simbiose da sociedade agrícola 
com a natureza. Sempre 
construindo instrumentos. Numa 
variedade que abrangia desde 
instrumentos destinados à 
investigação sistemática da 
existência de espíritos em certos 
ambientes até grandes e 
engenhosas "máquinas de sopro" 
que buscavam, literalmente, 
aprisionar espíritos! 

Existe um toque de ironia na 
atitude de Ulf Rollof. Suas 
tentativas de capturar espíritos, 
por exemplo, podem ser 
encaradas como uma paráfrase 
das inúmeras tentativas 
modernistas em representar o 
sublime e o espiritual na arte. 

li 



Podemos achar graça da 
inutilidade de tais tentativas. Mas 
o jogo também é sério, no sentido 
de que podemos ver, no próprio 
jogo, a crítica a uma razão 
petrificada, a uma forma mecânica 
de pensar, que pode conduzir-nos 
à catástrofe caso não seja 
desmantelada. Tampouco 
podemos chegar a uma conclusão 
final. Quem sabe existam mesmo 
espíritos a serem capturados? 

Tal como um mensageiro, UH 
Rollof tira inspiração de uma 
cultura na qual a espiritualidade é 
tão natural e importante quanto a 
racionalidade. O artista reúne 
esses opostos, não em uma 
síntese, mas sim como duas 
entidades significativas que 
existem paralelamente, sem 
ameaçar uma à outra. 

Essa visão dualística 
manifesta-se repetidamente em 
sua obra. Bãlg VII (Bellows VIl), 
por exemplo, de 1990, tem a 
aparência de um feto orgânico: a 
construção se movimenta 
harmoniosamente de uma posição 
para outra, exalando vida. Com o 
tempo, no entanto, descobrimos 
que a construção se modifica, 
passando da aparência de um 
esqueleto animal para a de um 
barco; um barco salva-vidas. Tal 
como num eterno pêndulo, 
catástrofe e salvação parecem 
estar presentes no mesmo corpo. 
É dentro de nós mesmos, na 
humanidade, que podemos 
encontrar a ameaça. Mas é ali, 
também, que encontramos a 
"salvação". Ulf Rollof encoraja
nos a descobrir essas riquezas 
espirituais antes que seja tarde 
demais. 

John Peter Nilsson 

The cultural colonization of 
nature has recoiled on mankind. 
Humans have not merely tamed 
nature but their exploitation has 
led to nature once again 
endangering existence. 
Civilization itself has become 
mankind's greatest threat. 

Uif Rollof associates to such 
concepts as survival and 
spirituality in his work, often with 
an underlying critique of 
civilization. In the first half of the 
1980s he worked in direct relation 
to places: various derelict 

buildings, a ruined castle, an 
abandoned factory. He produced 
installations using the history and 
atmosphere of the particular 
place. Frequently he alluded to a 
shadowy feeling that a 
catastrophe had taken place. He 
described the atmosphere and 
constructed various tools of 
survival. An early work which 
now seems central to his art is his 
Anglafãllan (Angel Trap) from 
1984. This is a rubber landing 
strip, 11 metres long, with signal 
lamps and a "catchment are a " at 
the end of the strip. This work 
was the introduction to his 
continuing dialogue with 
concepts such as spirits and 
angels and it was originally 
installed in an ancient gun room in 
a ruined castle as a sort of 
counteraction to what the room 
represented. 

In the spring of 1985 Ulf Rollof 
went to Mexico. He had been 
there before but it was on this 
occasion that his confrontation 
with the country's mythology and 
actual circumstances had a 
decisive bearing on his art. In a 
series of exhibitions, using both 
ethnological and anthropological 
elements in a conceptual manner, 
he focused on the collision 
between Western rationality and 
the "irrational" spirituality of 
Mexico. He documented various 
conditions, frequently the 
agrarian society's necessary 
symbiosis with nature. He 
continued to construct tools. 
These ranged from tools for 
systematically investigating the 
existence of spirits in rooms to 
large, mechanically ingenious 
"puff-machines" which literally 
attempted to catch spirits! 

There is a touch of irony in Uif 
Rollof's attitude. His attempts to 
catch spirits, for example, can be 
seen as a paraphrase of 
modernism 's innumerable 
attempts to represent the 
sublime, the spiritual in art. One 
is amused by the vanity of such 
attempts. But the game is also a 
serious one in that one sees the 
game itself as a criticism of a 
petrified reason, of a mechanistic 
way of thinking that can lead to 
catastrophe if it is not 
undermined. And one can never 

be entirely certain either. Perhaps 
there are spirits to be caught, 
after all? 

Like a messenger, Ulf Rollof 
takes his inspiration from a 
culture in which spirituality is as 
natural, and important, as 
rationality. He brings together 
these opposites, not in a 
synthesis, but as two significant 
entities that exist in parallel 
without threatening each other. 

This dualistic view turns up 
repeatedly in his work. Bãlg VII 
(Bellows VII), for example, from 
1990 appears as an organic 
foetus; the construction moves 
harmonically from one position to 
the other, breathing life. But, in 
time, one discovers that the 
construction changes from 
seeming like an animal skeleton to 
appearing as a boat; a lifeboat. As 
in an eternal pendulum, 
catastrophe and salvation seem to 
be present in the same body. It is 
within ourselves, in mankind, that 
the threat is to be found. But there 
too, is "salvation". Uif Rollof 
encourages us to disco ver these 
spiritual riches before it is toa 
late. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibifion 
1. BeJ/lows VII, 1990 
Alumínio, aço, latão, látexjaluminum, steel, brass, 
latex, 54x297x92 cm e 80 x-450x160 cm 
2 partesj2 parts 
2. Calf Fetus, 1990 
Cera de abelha, óleo, acrílico, aço, tubo 
fluorescente, reatorjbeeswax, oil, acrylic, steel, 
fluorescent tube, reactor, 30x45x6 cm each 
12 partesj12 parts 
3. Life Boats 
Cera sintética, pigmento, amora, náilonjsynthetic 
wax, pigment, blackberries, nylon, 10x49xl0 cm 
365 peçasj365 pieces 

WALTER OBHOLZER 
Nasceu na Áustria, em 1953. 
Born in Ausfria, in 1953. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibifions 
• 1982 Galerie Thoman, Innsbruck 
• 1986 Vorphotographie, REM, Wien 
• 1989 Galerie Thaddaeus Ropac, 
Salzburg 
• 1991 Galerie Thaddaeus Ropac, 
Paris; Kunstforum, München; 
Museum der Stadt Velbert 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibifions 
• 1978 Xllllnternat. Malerwochen 
im Steir,Herbst 
• 1979 Medium Zeichnung 
• 1984 1984-0rwell, Museum d.20 
Jhdts, Wien 
• 1987 Wiener Künstler in Zürich 
• 1988 Ein Anderes Klima, 



Kunsthalle Düsseldorf; Aperto, 
Biennale di Venezia; Seeession Wien 
"in situ"; Brennpunkt Wien, Bonner 
Kunstverein 
• 1989 Brennpunkt Wien, Badiseher 
Kunstverein; Seott Hanson Gallery, 
New York; Freud, Museum d.20 
Jhdts, Wien; Zeiehnung ais 
Einsiedler, REM, Wien; Die 80er, 
Museum mod.Kunst, Wien; What is 
Contemporary Art, Rooseum Malmo; 
Moskay·New York-Wien, 
Messepalast, Wien 
• 1990 Hedendaagse Kunst uit 
Oostenrijk, Eindhoven, Zwolle; 
Carnet de Voyages, Fondation Cart., 
Paris; Die Sammlung, Museum d.20 
Jhdts, Wien 
• 1991 Desplazamientos, Centro 
Atlantieo de Arte Moderno, Las 
Palmas, Gran Canaria; Kunst-Europa, 
KI. Deiehtorhallen, Hamburg 

Bibliografiaj Bibliography 
BRÜDERLlN, Markus. Katalog "in 
situ", Seeession Wien, 1988. 
-. Katalog Walter Obholzer, 
Verlikale Panoramen, Galerie 
Thaddaeus Ropae, Salzburg, 1989. 
CAMERON, Dan. "Modern or What", 
in Noema Arl Magazin, maio 1990. 
-. Katalog Siegmund Freud Heute, 
Museum d.20 Jhdts, Wien, 1989 
-. Katalog What is Contemporary 
Art?, Rooseum Malmo, 1989. 
WEIRMAIR, Peter. Katalog 1978-
1982, Gal. Annasãule, 1982. 
ZAYA, Oetavio. Katalog 
Desplazamientos, Centro Atlantieo 
de Arte Moderno, Las Palmas, Gran 
Canaria, 1991. 

Walter Obholzer refere-se a 
seus estreitos painéis de alumínio 
como "panoramas verticais". As 
molduras de gesso são montadas 
diretamente na parede, de modo 
que as pinturas se fundem a ela 
durante toda a exposição. Essas 
obras lembram pinturas murais 
decorativas: na verdade, algumas 
se baseiam em trabalhos do 
século XVI ao XVIII. O título 
também revela a contradição 
inerente a essas obras. Panorama 
- um termo híbrido, composto 
das palavras gregas pan (tudo) e 
horama (ver) - foi uma invenção 
artística do final do século XVIII, 
uma paisagem pintada de 360 
graus. A evolução do panorama 
reflete um estágio de 
desenvolvimento na maneira de o 
olho humano perceber as 
paisagens e define essa relação de 
uma nova forma (cf. Stephan 
Dettermann, 1980). 

O que parece contraditório à 
primeira vista, ou seja, o termo 
"panorama vertical", é o tema real 
do artista. Ele focaliza a relação 
complexa entre a pintura e a 
parede, a imagem e o objeto 
retratados. De acordo com o 

significado original de panorama, 
o artista está interessado em 
representar as qualidades 
perceptivas do homem na sua 
relação com ambiente e pintura. 
Os "panoramas verticais" não são 
pinturas de cavalete, cuja 
entidade material independe do 
prego na parede. Tampouco são 
pinturas murais, ou objetos 
concebidos para ficarem num local 
especifico. Muitas vezes parecem 
isso, devido à maneira como foram 
instalados, mas trata-se de uma 
impressão passageira. 
Trabalhando com uma técnica de 
spray, o artista cria pinturas que 
não são nem abstratas nem 
figurativas, que têm como assunto 
a abstração e sua história. O 
artista também chama essas 
pinturas de "retratos de pessoas 
imaginárias", no sentido de que 
um ambiente específico é 
representado. Chama-as Karl, 
Pius, ou Katharina, nomes que se 
relacionam remotamente com 
imperadores, papas ou czares, e 
com isso acrescenta mais um 
campo de associação. Os 
delicados painéis ornamentais de 
Walter Obholzer são como uma 
leve brisa de uma época distante 
e, ao mesmo tempo, são 
absolutamente atuais. Visam o 
ponto cego das discussões sobre a 
pintura de cavalete, transmitindo 
ambivalência em lugar de 
apresentação e imagem, 
representação e o que é 
representado, na história e no 
presente. 

Hildegund Amshauser 

Walter Obholzer refers to his 
narrow aluminum panels as 
"vertical panoramas". The plaster 
frames are mounted directly onto 
the wall so that these painting 
merge symbiotically with the wall 
for the duration of the exhibition. 
These works recall ornamental 
wall paintings; indeed some of 
the paintings are based on works 
from the 16th to 18th century. The 
title also reveals the contradiction 
inherent in these works. 
Panorama - a hybrid term -
composed of the Greek words 
"pan" (=everything) and 
"horama" (=seeing), was 
originally an artistic invention 
from the end ofthe 18th century, a 
painted landscape of 360 degrees. 
The evolution of the panorama 

reflects a stage of development in 
the way landscape are perceived 
by the human eye and defines this 
relation in a new way (cI. Stephan 
Dettermann, 1980). 

What at first glance appears 
to be contradictive, i.e., the term 
"vertical panorama", is the 
artist's actual subject-matter. He 
focuses on the complex 
relationship between painting 
and wall, picture and object 
portrayed. In keeping with the 
original meaning of panorama the 
artist is interested in the 
representation of man's 
perceptive qualities in the relation 
of man, surroundings and 
painting. The "vertical 
panoramas" are not easel 
paintings the material entity of 
which is independent of the nail 
on the wal1. They are also not wall 
paintings or "site-specific" 
objects made for a specific place. 
However, in the way they have 
been installed they often appear 
to be such, but this is only a 
fleeting impressiono Working with 
a spray technique, the artist 
creates paintings that are neither 
abstract nor figura tive, their 
subject is abstraction and its 
history. The artist also calls these 
paintings "portraits of imaginary 
persons" in the sense that a 
specific ambient is represented. 
He names them Karl, Pius or 
Katharina, names that distantly 
refer to emperors, popes or czars 
and thereby adds another field of 
association. Walter Obholzer's 
delicate ornamental panels are 
like a breeze from a distant epoch 
and at the same time they are 
absolutely present. Theyaim at 
the blind spot of discussions on 
the easel painting, addressing the 
ambivalence in place of 
presentation and picture, 
representation and what is 
represented in history and 
present. 

(Translation: Camilla Nielsen) 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Vertikales Panorama. 1990-91 
Têmpera sobre alumíniojTempera on aluminum, 
264x128 em, cada 
Série de 7 trabalhosjSeries 01 7 works 264x128 
em, eaeh 

WEN CHANG LlN 
Nasceu em Nanpour, Taiwan, em 
1951. 



Graduou·se em Televisão pela World 
College of Journalism. É fotõgrafo 
profissional. 
Graduafed in Television from fhe 
World College of Journalism. Is a 
professional phofographer. 

Exposições/ Exhibifions 
• 1987 International Arts Exhibition, 
Toronto 
• 1988 Taipei Fine Arts Museum 
Competition 
• 1990 Taiwan Provincial 
Photography Competition 

Quando estudante, sentia-me 
particularmente atraído pelos 
campos da filosofia e das ciências 
humanas, bem como pela 
linguagem da imagem criada. 
Como fotógrafo profissional, uma 
vez formado, fui profundamente 
influenciado pelas amplas 
transformações por que passavam 
as culturas política, econômica e 
social de Taiwan em todos os 
níveis, levando minha atividade 
fotográfica a buscar a expressão 
dos diversos fenômenos dos 
relacionamentos interativos entre 
o humano e o social. É meu desejo, 
através do processo criativo de 
interminável auto-exame, 
conseguir expressar a verdadeira 
situação da vida e do destino 
humanos. Acredito que tal meta 
seja digna do trabalho de minha 
vida. 

Wen Chang Lin 

As a student, I was 
particularly attracted to the fields 
of Philosophy and the 
Humanities, and the language of 
the created image. As a 
professional photographer after 
graduation, I was deeply 
influenced by the vast changes 
occurring in Taiwan's political, 
economical and social cultures at 
alllevels, leading my 
photographic work to seek 
expression of the varied 
phenomena of human and social 
interactive relationships. It is my 
wish that through the creative 
process of endless self
examination I will achieve 
expression of the tIUe situation of 
human life and destiny. I believe 
that such a goal is worthy of my 
life's work. 

Obra Apresentada/Work in fhe 
Exhibifion 
The Consideration of Life, 1990 
Audiovisual/audio-visual 

YOUNG SOOK JANG 
Nasceu em Jindo, Coréia do Sul, em 
1951. 
Graduou·se pela Universidade Hong· 
IK. 
Born in Jindo, Soufh Korea, in ~95~. 
Graduafed from fhe Hong·IK 
Universify. 

Exposições Individuais/ Solo 
Exhibifions 
.1979,82,86 Space Gallery, Seoul 
.1983 Chung Tap Gallery, Chungjn, 
Korea 
• 1986 Taller Galeria Fort, Barcelona 
.1989 Saem Art Gallery, Seoul 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibifions 
• 1979 Exhibition of Korean 
Contemporary Printmakers 
Association, Seoul 
• 1980 1st International Print 
Exhibition, Space, Seoul 
• 1983 Exchange Exhibition of 
Prints, Korea·USA, San Francisco 
• 1984 Internationallmpact Art 
Festival '84, Kyoto 
• 1985 5th Mini Print International, 
Cadaques, Barcelona; International 
Biennial Print Exhibiti: R.O.C., Taipei 
• 1986 Exhibition of Korean and 
German Works, Frankfurt 
• 1987 Print Adventure Exhibition 
'87, Seoul·Sapporo, Seoul 
• 1988 Premiêre Triennale Mondiale 
d'Estampes Petit Format, 
Chamaliêres 
• 1989 Seoul Art Exhibition, Seoul 

Prêmios/ Prizes 
• 1980 Gran·Prix of International 
Miniature, Print Exhibition, Seoul 
• 1985 Grand·Prix of 5th Mini Print 
International, Cadaques, Barcelona 

Uma visão crítica das 
gravuras de Young Sook Jang 
As gravuras de Young Sook 

Jang têm características 
singulares, identificáveis à 
primeira vista. Os trabalhos criam 
uma certa imagem através de sua 
sensibilidade visual, 
extremamente detalhada e 
penetrante. A artista emprega 
uma delicada harmonia de cores, 
as quais dificilmente podemos 
distinguir, devido ao 
desenvolvimento monocromático 
em direção a uma forma 
simplificada. Embora modestas, 
são fotos estéticas que registram 
um incessante fluxo 
aerodinâmico. Podemos concluir, 
com base nisso, que a singular 
imagem de suas gravuras requer 
uma sensibilidade das mais 
aguçadas. 

Ao lado do sentido estético, 
podemos descobrir o conceito 
típico de linhas que determina, 
decisivamente, a imagem total de 

suas gravuras. Longe da 
exaustiva descrição dos fatores 
fenomenológicos de um objeto, 
suas linhas simplesmente 
produzem a imagem de brotos, 
como que flagrados em seu 
estágio inicial de criação. É este 
um dos motivos de suas gravuras. 

Conseqüentemente, as 
relações estereográficas - ora 
incorporadas à cor do fundo, ora 
aparecendo na tela - fogem de 
um caminho convencional de 
formação num mesmo nível e 
chegam a uma superfície como 
uma formação orgânica flutuando 
livremente pela superfície. A 
estereografia, criando 
naturalmente uma outra versão da 
variação visual de linhas e 
superfície, gera uma consistência 
de delicada harmonização ao 
longo da tela. 

Woo-Hak Yoon 

CriticaI View of Young Sook 
Jang's Printmakings 
Young Sook Jang's 

printmakings have unique 
characteristics that can be found 
at first sight. The works create a 
certain image with their very 
detailed and keen visual 
sensibility. And the works with 
delicate harmony in COIOIS that we 
can hardly distinguish due to the 
monochrome develop into the 
simplified formo Whjle being 
modest, but never streamlined 
flow of an aesthetic sense exists 
in her prints. From here we can 
tell that the unique image of her 
printmakings requires state-of
the-art sensibility. 

In addition to the aesthetic 
sense, we can, find out about the 
typical concept of lines which 
decisively determines the total 
image of her printmakings. Far 
from the broad description of 
phenomenal factors of an object, 
they barely produce the image of 
sprouts as appeared in their first 
stage of creation. This is a motive 
of her printmakings. 

As a consequence, the 
stereographic relations -
sometimes absorbed into the 
ground color and sometimes 
apparing on the scréen - escape 
from a conventional way of 
formation on a same leveI and 
reach to a surface as an organic 



formation floating freely on the 
surface. The stereography 
natura11y creating another 
version of visual variation of 
lines and surface, generates a 
consistency of delicate 
harmonization throughout the 
screen. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibifion 
1. Landscapel, 1989 
Gravura em metaljintaglio. 35x45 em 
2. Landscape 2, 1989 
Gravura em metaljintaglio, 35x45 em 
3. Landseape 3, 1989 
Gravura em metaljintaglio, 35x45 em 
4. Landscape 6-4, 1989 
Gravura em metaljintaglio, 35x45 em 
5. Seascape, 1990 
Gravura em metaljintaglio, 35x45 em 
6. Two Cups, 1990 
Gravura em metaljintaglio, 35x34 em 
7. Envelope, 1990 
Gravura em metaljintaglio, 30x47 em 
8. Jesus, 1991 
Gravura em metaljintaglio, 34x32 em 
9. Two Persons, 1991 
Gravura em metaljintaglio, 30x47 em 
10. A Tree and a Man, 1991 
Gravura em metaljintaglio, 35x45 em 

lAIDA DEL Río 
Nasceu em Guadalupe, Cuba, em 
1954. 
Estudou no Instituto Superior de 
Artes, Havana, e na Escola de Belas
Artes, Paris. 
Bom in Guadalupe, Cuba, in 1954. 
Sfudied af fhe High Insfifufe of Art, 
and the School of Fine Arts, Paris. 

Exposições Individuais/ Solo 
Exhibifions 
• 1976 Zaida dei Rio, La Habana 
• 1978 Narraciones, La Habana 
• 1982 Enfermedad de Caballos, La 
Habana; Galeria Angora·Fonapas 
Tabasco, México 
• 1985 Conversaciones, La Habana 
• 1987 Rostos y Pájaros, La Habana 
• 1987, 88 Oraciones Populares, La 
Habana 
• 1988 Corazonadas, La Habana 
• 1989 Sueiíos de Barcelona en la 
Muerte de Dali, Galeria G, Barcelona; 
Sobre el Amor, Chateaux Lomont, 
Bordeaux; Alimentando la Piei, 
Galeria Bernanos, Paris; La Seiíal de 
Angel,Roma 
• 1991 Otra Rama ai Fuego, La 
Habana 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibifions 
• 1976 Salón Permanente de 
Jóvenes, La Habana; Plástica Cubana 
Actual, Cali 
• 1982 Pintura Cubana en la ONU, 
New York 
• 1987 Pintura Joven Cubana, New 
York 
• 1984, 87 Concurso Internacional 
de Dibujo Joan Miró, Barcelona 
• 1984, 86, 88 Bienal de La Habana 
• 1988 Bienal Latinoamericana dei 
Grabado de San Juan 
• 1989 Unión Latina, Paris; Jeune 
Peinture Jeune Expression, Paris 
• 1990 Cuatro Pintoras Cubanas, 
México 

Como se soubesse quem sou ... 
Sempre trabalhei par 

inspiração. Na minha obra, aflara 
o instinto que provém do mais 
profundo de mim. Posso me 
expressar de muitas maneiras e 
técnicas, mas quase sempre 
prefiro o desenho, talvez porque 
me dê a sensação de algo efêmero, 
espontâneo, fugaz, como as 
emoções que reflito. Nunca me 
detenho muito tempo diante de 
um papel; quando desenho, tenho 
a sensação de que algo brota 
dentro de mim, como uma árvore 
na primavera. Assim, cada 
trabalho se me revela como uma 
nova surpresa. 

Qualquer tema pode me 
provocar um tropel de emoções. 
Muitas vezes vejo minha mão 
entrelaçando formas que apenas 
imagino e já reproduzo, como se o 
coração, os sentimentos e as 
mãos, irmãos de um mesmo coro, 
tivessem ensaiado de antemão o 
que iam fazer. 

Como ouço música enquanto 
desenho, sinto-me no espírito do 
que ouço, e meus gostos musicais 
são bastante variados. 

O centro de toda a minha obra 
é o homem e seus conflitos 
existenciais. O amor, a solidão, o 
ciúme foram temas reiterados em 
mim. Para transmitir esses 
sentimentos, muitas vezes utilizo 
recursos plásticos de fácil 
comunicação, só que os trabalho 
pela reverso enigmático de que 
falava Lezama Lima. Por isso, o 
coração, as histórias ilustradas e 
muitas outras formas 
iconográficas cujas convenções 
parecem estabelecidas se 
integram nas chaves da minha 
obra. Dessas apropriações 
resultaram as séries de desenhos 
expostas com os títulos de 
Corazonadas e Histórias de Amor. 

Os temas da cultura popular 
tradicional também faram 
trabalhados por mim, sobretudo 
as histórias dos deuses, em que 
estes figuram como pessoas 
comuns, ou os ensinamentos que 
emanam de determinadas fábulas 
ou refrões utilizados nos ritos 
divinatórios. Dentre as 
personagens da mitologia afro
cubana, interessei-me 
particularmente por uma, Yemayá 
Mayeleo, ull], caminho ou 

representação da arixá Yemayá, 
com quem me senti identificada. 
Mayeleo, a mulher com cabeça de 
passarinho, sou eu, por isso pinto
a em situações que muitas vezes 
não me são alheias. 

Quase sempre me pinto. Tudo 
o que faço é muito pessoal, 
inspiro-me em minhas vivências, 
minha obra é um retrato fiel dos 
caminhos que segui em cada 
momento. Para compreender o 
mundo, basta-me o espelho da 
minha casa. Ainda não me cansei 
de mim mesma. 

Zaida dei RÍo 

It only I knew who Iam ... 
I have always worked out of 

inspiration. The instinct that 
comes from my deepest insides 
outcrops in my labor. Although I 
may resort to different means and 
techniques for self expression, 
nearly always I gíve preference to 
drawing - perhaps beca use ít 
appears to me just as ephemeral 
and fleetíng as the emotíons I 
convey. I never sít sti11 before a 
sheet of paper for very longo When 
I draw I have the sensatíon that 
there ís somethíng sproutíng 
ínsíde me, líke a tree ín 
spríngtíme. Thus, each drawing 
reveals ítself to me as a new 
surprise. 

Any theme may cause a 
stampede of emotíons inside me. 
Often I fínd my hand ínterlacíng 
forms that I reproduce after 
having barely envisioned them, as 
íf my heart, my feelings and my 
hands, a11 of them members of a 
same orchestra, had prevíously 
rehearsed the number. 

As I usua11y lísten to musíc 
whíle I draw, I get into the spirít 
ofwhatever I am hearíng, and my 
taste for musíc is quíte varíed. 

My labor focuses on man and 
hís exístentíal conflícts. Themes 
such as lave, loneliness and 
jealousy were reíterated ín me. To 
convey these feelíngs, Ioften 
employ artístic means that are 
easy to communicate. However, I 
produce them through the 
enígmatíc reverse suggested by 
Lezama Lima. For thís reason, the 
heart, the í11ustrated storíes and 
many other iconographíc forms, 
the usage of which seem we11 
establíshed, are íntegrated ín the 

li 



li 

keys to my labor. From these 
appropriations resulted the 
drawing series entitled 
Corazonadas and Histórias de 
Amor. 

I have also employed themes 
of traditional folklore such as 
mythology, in which the gods are 
featured as ordinary people, 
practicallessons found in certain 
fables, and adages of divining 
rites. Among the characters of the 
Afro-Cuban mythology, I became 
particularly interested in Yemayá 
Mayeleo, a road or a 
representation of the orisha 
Yemayá, with whom I identify. I 
am Mayeleo, the bird-headed 
woman, and for this reason I 
depict her in situations that often 
are not unfamiliar to me. 

I nearly always make self
portraits. Everything I do is very 
personal as I am inspired by my 
own life experience. My labor is 
an accurate description of the 
roads I chose at each moment. To 
understand the world, alI I need is 
a mirrar on my walI. Iam not tired 
of myself yet. 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Recibido en Mal Estado, 1989 
Casca de madeira, papel, acrílica, pastel, 
tinta/wood bark, pape r, acrylic, pastel, paint, 
300x600 cm 
2. Vístase de Blanco, 1991 
Acrílico, pastel, tinta, cartolina, tela, 
madeira/acrylic, pastel, paint, cardboard, canvas, 
wood, 400x700 cm 

ZIDARU MARIAN 
Nasceu em Bucareste, Romênia, em 
1956. 
Graduou-se no Instituto de Belas
Artes Nicolae Grigorescu, Bucareste. 
Born in Bucharest, Romania, in 1956. 
Graduated from the Nicolae 
Grigorescu Fine Ans Institute. 

Exposições/Exhibitions 
• 1983 Dantesca Biennial, Ravenna 
.1984 IX Drawing Biennial, Rijeka; 
Epipeda, Athena Gallery, Greece 
• 1985 Symposium of Open Air 
Sculpture, Greece; Drawing Biennial, 
Cleveland (Second Prize); Rotterdam 
• 1986 Day Art, Budapest 
• 1990 Wood Sculpture, Munich; 
Paris 

Prêmio/ Prizes 
• 1979 Amfiteatru Rewiew Prize 
.1986 Youth Prize, The Fine Arts 
Union 

Com Zidaru Marian , a 
vulnerabilidade vem 
acompanhada de uma 

agressividade correlata. Em seu 
universo, a melancolia é 
complementar ao des-fiamento do 
medo. A ordem do mundo é uma 
enorme camuflagem, uma teia de 
aranha enganadora, em cujo 
centro encontra-se o Perigo em 
pessoa. 

Todo o esforço do escultor 
parece estar voltado para a 
reconstrução de um paraíso àquelas 
coisas e criaturas que o perderam; 
se não for um espaço de prazer, ao 
menos seja um espaço de paz. 

Seu estúdio se assemelha a 
uma reserva da madeira 
"maltratada", da minúscula 
realidade cataplasmando sua 
enfermidade entre suspiros. A 
clareira de lágrimas, este é o 
"pàtio" de Zidaru Marian. Nossos 
olhos, assim como os do escultor, 
hesitam entre a escrita horizontal 
de algumas delas e a interjeição 
ascendente de outras, entre 
pântanos e clareiras, entre o 
desassossego e a perplexidade. 

Estamos diante de um 
espetáculo rude e fascinante ao 
mesmo tempo, espécies de 
bastões mágicos encontrados por 
acaso, em outro planeta, onde os 
mitos desapareceram. 

Andrei Plesu 

With Zidaru Marian, 
vuInerability is accompanied by a 
correIa tive aggressiveness. In his 
universe, meIancholy is conti1l,uous 
to the un-reeIing of fear. Theorder 
of the world is an enormous 
camouflage, a delusive cobweb at 
whose center there Danger itseIf. 

The sculptor's whole effort 
seems to be one to reconstruct a 
paradise for those things and 
creatures which have Iost it; if not 
a space of deIight, at least one of 
peacefuIness. 

Ris studio Iooks Iike a 
reservation of the "maltreated" 
wood, of the time reality 
poulticing its infirmity among 
sighs. A glade of tears - that is 
Zidaru Marian's "courtyard". Qur 
eyes are hesitating, together with 
those of the scuIptor, between the 
horizontal writing of some of them 
and the ascending interjection of 
the others, between swamps and 
glades, between unrest and 
perpIexity. 

We are facing a show which is 

tough and fascinating at the same 
time, some sort of magic wands 
found by chance, on another 
pIanet from which the myths had 
disappeared. 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. Cherub, 1991 
Madeira/wood, 320x30x5 cm 
2. Innocent's Massacre 
Madeira/wood 
a. l' elemento/l st element: 91xl0x8 cm 
b. 2' elemento/2st element: 85x12xl0 cm 
c. 3' elemento/3st element: 90x14x8 cm 
d. 4' elemllÍto/4st element: 80xllx9 cm 
e. 5' elemento/5st element: 92x13x7 cm 

ZUSH 
Nasceu em Barcelona, Espanha, em 
1946. 
É autodidata. 
Bom in Barcelona, Spain, in 1946. 
Self-taught anist. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1968 Alucinaciones, Galeria Renê 
Mêtras, Barcelona 
• 1970 Alberto Porta Zush, Galeria 
Seiquer, Madrid 
.1974 Obras de Porta Zush 1965-
1971, Galeria Dau ai Set 
• 1977 Galerie de France, Paris 
• 1980 Tucare, Galeria Joan Prats, 
Barcelona 
• 1983 Zush. Evrugo Mental State in 
Berlin, Galeria DAAD Berlin; Zush. 
Evrugo Mental State in Brussel.les, 
Galerie Camomille, Brussel.les 
• 1984 Currents, Institute of 
Contemporary Art, Boston 
• 1985 Zush. Evrugo Mental State in 
Brussel.les 11, Galerie Camomille, 
Brussel.les 
• 1987 Galeria Joan Prats, 
Barcelona 
• 1988 Zush. Rétrospective, Centre 
Régional d'Art Contemporain Midi
Pyrénées, Tolosa 
• 1989 Eis llibres de Zush, Centre 
d' Art Santa Mõnica, Barcelona 
• 1990 Galeria Joan Prats, 
Barcelona 

Exposições COletivas/ Collecfive 
Exhibifions 
• 1970 Internationale Kunstmesse, 
Basel; Pictorama I, Barcelona 
• 1971 Arte Espaíiol sobre Papel, 
Panamà, Medellín, La Paz, Santiago, 
Buenos Aires, Rio de Janeiro 
.1972 111 Bienal de Colteiar, 
Medellín; Plàstica Catalana 
Contemporània, Caixa de Pensions, 
Barcelona 
• 1976 Biennale de Menton 
• 1977 Documenta VI, Kassel; 
Manhattan 77, Galeria Joan Prats, 
Barcelona; Fine Arts Gallery, Londres 
• 1979 New Spaces. The 
Holographer's Vision, Franklin 
Institute, Philadelphia; 111 Biennial of 
Sydney, Art Gallery of New South 
Wales, Sydney; 15" Bienal 
Internacional de São Paulo; 
Significant Names in Contemporary 
Spanish Art, East Europe; Europa 79, 
11 Kunstvorstellung, Stuttgart 
• 1980 New Images from Spain, 
Hasting Gallery-Spanish Institute, 
New York / The Solomon R. 



Guggenheim Museum, New Yorkj 
Museum of Modern Art, San 
Francisco 
• 1982 Arco '82, Madrid; Miró, Ponç, 
Zush, Galeria Dau ai Set, Barcelona; 
Libros de Artistas, Sala de 
Exposiciones Picasso, Biblioteca 
Nacional de Madrid; XII Biennale, 
Paris 
• 1983 Arco '83, Galeria Fernando 
Vijande, Madrid; Chicago 
International Art Fair, Navy Pier, 
ChicagojGaleria Fernando Vijande; 
Recent European Painting, The 
Solomon R. Guggenheim Museum, 
New York; Contemporary Spanish 
Art, Liljevalch's Art Gallery, 
Stockholm 
• 1984 Arco '84, Madrid, Galeria 
Jean Bernier, AtenesjGaleria Dr. 
Ursula SChurr, Stuttgart; Spansk 
Egen·Art, Liljevalch's Konsthall, 
EstocolmjMalmo Konsthall, Suéciaj 
Kunstnernes Hus, Oslo; Spanish Art 
1984, Galerie Nouvelles Images, La 
Haia; Art 15 '84 - Die Internationale 
Kunstmesse Basel; An International 
Survey of Recent Paintings and 
Sculptures, Museum of Modern Art, 
New York; Young Spanish Artists
Cilrrent Spanish Art, Association 
Française d' Action Artistique, 
Toulouse, Strasbourg, Saint·Étienne, 
Nice, Lausanne e Bruxelles 
• 1985 VI Bienal de Huesca, Osca; 
Chicago International Art Fair'85, 
Navy Pier, Chicago amb Galeria 
Fernando Vijande; Barcelona-Paris
Nova York. EI cami de dotze artistes 
catalans 1960-80, Palau Robert, 
Barcelona 
'. 1986 Fondos dei Museo Espanol 
de Arte Contemporâneo, Fundação 
Gulbekian, Lisboa; VI Biennial of 
Sydney, Australia; Correspondences, 
New York Art Now Exhibitionj 
Laforet Museum Harajuku, Tokyoj 
Tochigi Prefectural Museum of Fine 
Arts, Utsonomiya 
.1987 Arco '87, Madrid amb Galeria 
Fernando Vijande; Salón de lo 16, 
Museo Espanol de Arte 
Contemporâneo, Madrid; Kunst Rai 
87, Amsterdam; Chicago 
International Art Fair, Navy Pier, 
Chicago 
• 1988 Art 19 '88, Basilea amb 
Galeria Joan Prats; Art Cologne, 
Colánia am la Galeria' Joan Prats 
.1989 Les Magiciens de la Terre, 
Musée National d'Art Contemporainj 
Centre Georges PompidoujGrande 
Halle de La Villette, Paris 
• 1990 Arco '90, Madrid amb Galeria 
Joan Prats; Art 21 '90, BaseljGalerie 
Camille Von Schols; Vies d' Artistes, 
Musée des Beaux-Arts André 
Malraux, Le Havre 

A Arte Intacta 
No centro do olho, o reflexo do 

cérebro. Por deslocamento. No 
centro do olho, a imagem solar, a 
imagem anal, o ano solar. Por 
semelhança. Embora o ano seja a 
noite. O olho pineal, a pupila 
dilatada, reluzente: o espetáculo de 
corpos enfiados como pequenas 
jóias intocáveis. Inatingíveis. O 
cérebro no centro do estado, um 
cérebro poliforme e monstruoso em 
contínua expansão para um só 

estado. Do estado à casa, desta ao 
corpo e deste ao cérebro, numa 
sucessão redutora que atinge seu 
limite máximo de intensidade em 
sua expressão mínima de 
formalização. O núcleo do cérebro: 
o centro do universo, a força prestes 
a explodir. 

Para a produção de sentido, 
nada mais apropriado do que os 
impulsos de vertigem originados 
pelo êxtase da criação, nada mais 
adequado do que os dispositivos 
nascidos no seio de violentas 
convulsões que partem do 
subjetivo. Odeie-me: esta a 
mensagem que emana desses 
mecanismos particulares da 
representação. Primeiro, por seu 
esmagador, embora paradoxal, 
autismo - inclusive na 
expressividade mais arrebatada, 
seus parâmetros são tão 
indecifráveis e insondáveis 
quanto sua própria língua abissal. 
Depois, por sua violência em 
representar alucinaçóes e 
automatismos que excedem 
inclusive seu próprio psiquismo, 
numa voragem que combina a 
avalanche de imagens, que se 
multiplicam como vírus 
incontíveis, com a realização 
mecânico-técnica das 
representações mencionadas. 
Assim, a passagem brusca do 
homem ao robô se traduz na 
passagem do autismo intenso ao 
neutro sem executante, numa 
trilha cujas únicas margens 
continuam sendo a privacidade, o 
individual, à vida do artista como 
arte e o artista como arte. E a arte 
como vida. 

Manel Clot 

In the center of the eye, the 
reflection of the brain. 
Displacement. In the center of the 
eye the solar image and the anal 
image, the solar year. Similarity. 
Although the year is night. The 
pineal eye, the shining enlarged 
pupil-a display of bodies strung 
out like small untouchable jewels. 
The brain in the center of state, a 
multiform, monstrous brain. 
continually expanding towards 
one single state. From the state to 
the house, from the house to the 
body and from there to the brain, 
in a diminishing succession that 
reaches its outer reaches of 
intensity in its minimal expression 
of formalization. The core of the 

brain, the center of the uni verse, 
of an almost bursting power. 

Nothing could be more 
appropriate to produce sense than 
the impulsion ofvertigo created 
by the ecstasy of creation; 
nothing could be more fitting that 
the devices that surge from 
violent convulsions of the core of 
subjectiveness. "Hate me" is the 
message sent by these peculiar 
mechanisms of representation. 
Firstly, as a decurrence of a 
crushing but paradoxical autism 
that is also found in the most 
abandoned expression, the 
parameters are so indecipherable 
and unplumbed as their own 
abyssallanguage. Then, beca use 
of the uproarious representation 
of automatisms that transcend 
their own psyche, a maelstrom 
spinning an avalanche of images 
that multiply like an unchecked 
virus in the technical-mechanic 
realization of the mentioned 
depictions. Thus, the sudden 
passage from Man to Robot is 
translated into the passage from 
autism to neutrality, without a 
moving force, on a path that is 
only defined by the borders of 
privacy, of the particular, of the 
life of an artist as art and the artist 
as art. And art as life. 
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Obras ApresentadasjWorks in the 
Exhibition 
1. Dobrenia, 1990 
Scanachrome e técnica mistajscanachrome and 
mixed media, 266x200 cm 
Col. Galeria Joan Prats, Barcelona 
2. Varune, 1990 
Técnica mista em madeirajmixed media on wood, 
180x95 cm 
Col. Galeria Joan Prats, Barcelona 
3. Ita Doean, 1990 
Técnica mista em madeirajmixed media on wood, 
180x95 cm 
Col. Galeria Joan Prats, Barcelona 
4. UpauJo, 1990 
Scanachrome e técnica mistajscanachrome and 
mixed media, 200x200 cm 
Col. Galeria Joan Prats, Barcelona 
5. Cafine Dafie, 1990 
Técnica mista em madeirajmixed media on wood, 
178x143 cm 

. Col. Galeria Joan Prats, Barcelona 



PROJETOS 
COLETIVOS 
o ANCESTRAL 
CONTEMPORÂNEO 

CARLOS ROJAS ' 
Nasceu em Cundinamarca, Colômbia, 
em 1933. 
Estudou na Universidade Javeriana e 
na Unwersidade Nacional da 
Colômbia, em Bogotá. 
Especializou·se na Escola de Belas
Artes e Desenho, do Instituto de 
Artes de Roma. 
Bom in Cundinamal'ca, Co/ombia, in 
1933. 
Studied at the Javel'iana Univel'sity 
and at the National University of 
Co/ombia, in Bogotá. 
Specialization at the School of Fine 
Arls and Design, Rome Institute of 
Arls. 

PrincipaisExposições e Prêmios/ 
Main Exhibitions and Pl'izes 
• 1955 Galeria EI Callejõn, Bogotá 
• 1965 XVII Salõn de Artistas 
Nacionales, Colombia (1~ Premio 
Especial) 
• 1969 XX Salõn de Artistas 
Nacionales, Colombia (Premio de 
Pintura) 
• 1973 XXIV Salõn de Artistas 
Nacionales, Colombia (Premio de 
Escultura) 
.1975 Espacios Transparentes, 13" 
Bienal Internacional de Sáo Paulo 
(Prêmio Internacional) 
• 1978 Geometria Sensível, Museu 
de Arte Moderna, Rio de Janeiro 

Obras Apresentadas/Wol'ks in the 
Exhibition 
1. Sin Título (de la Serie EI Dorado), 1991 
Técnica mista 250x300 cm 
Trípticojtryptich 
2.Sin Título (de la Serie EI Dorado), 1991 
Técnica mistajmixed media, 250x300 cm 
Trípticojtryptich 
3. Sin Título (de la Serie EI Dorado), 1991 
Técnica mista 250x300 cm 
T rípticojtryptich 

EDGARD NEGRET 
Nasceu em Popayán, Colômbia, em 
1920. 
Estudou na Escola de Belas-Artes de 
Calí. Cursou aperfeiçoamento no 
Centro de Escultura Clay, Nova York. 
Bom in Popayan, Co/ombia, in 1920. 
Studied at the School of Fine Arls of 
Cali. Specialized at the Clay 
Sculptul'e Centel', New YOl'k. 

Principais Exposições e 
Prêmios/Main Exhibitions and Pl'izes 
• 1956 Biennale di Venezia 
• 1957 4" Bienal Internacional de 
SáoPaulo 
• 1965 8" Bienal Internacional de 

Sáo Paulo (Medalha de Prata) 
• 1967 XIX Salõn de Artistas 
Nacionales (1~ Premio) 
• 1968 IX Documenta, Kassel; 
Biennale di Venezia (Gran Premio di 
Scultura David Bright) 
• 1975 13" Bienal Internacional de 
São Paulo 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Eclipse sobre el Cuzco 500 Anos, 1990 
Alumínio pintado unido com parafusosjpainted 
aluminum joined with screws, 105x195x30 cm 
2. Eclipse sobre el Cuzco 500 Anos, 1990 
Alumínio pintado unido com parafusosjpainted 
aluminum joined with screws, 150x211x38 cm 
3. Tejido, 1990 
Alumínio pintado unido com parafusosjpainted 
aluminum joined with screws, 140x90x7 cm 
4. Tejido, 1990 
Alumínio pintado unido com parafusosjpainted 
aluminum joined with screws, 100x71x18 cm 
5. Planos Secretos dei Acueductos, 1990 
Alumínio pintado unido com parafusosjpainted 
aluminum joined with screws, 150x150xl0 cm 
6. Tejido, 1990 
Alumínio pintado unido com parafusosjpainted 
aluminum joined with screws, 93x184x8 cm 

MANUEL HERNANDEZ 
Nasceu em Bogotá, Colômbia, em 
1928. 
Cursou Belas-Artes na Universidade 
Nacional, Bogotá. Estudou a técnica 
do afresco na Academia de Belas
Artes, Santiago. 
Born in Bogota, Co/ombia, in 1928. 
Sfudied Fine Arls at the National 
University, Bogota. Studied the 
Technique of fl'esco at the Academy 
of Fine Arls, Santiago. 

Principais Exposições e Prêmios/ 
Main Exhibitions and Prizes 
• 1951 Galería Pacífico, Santiago 
• 1956 Salõn Guggehein, Paris e 
New York; XXIX Biennale di Venezia 
• 1961 XIII Salón de Artistas 
Colombianos (1~ Premio) 
• 1963 Bienal de Córdoba 
• 1968, 70, 72, 81 Bienal de 
Medellín 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. Signo DobJe Ser, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 170x200 cm 
2. Signo DobJe Negro, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 200x170 cm 
3. Signo Tenso Ceniza, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 170x200 cm 
4. Signo Frantal Azul, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 200x170 cm 
5. Signo Forma Senal, 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 200x150 cm 
6. Signo Tenso Gere, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 200x170 cm 
7. Signo Tenso Rojo, 1990 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 200x170 cm 
8. Signo Rosa Violeta, 1991 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 170x200 cm 
9. Signo Eco Senal, 
Acrílica sobre telajacrylic on canvas, 200x170 cm 

o Ancestral Contemporâneo 
O artigo terceiro do 

regulamento para esta 21 ª Bienal 
Internacional de São Paulo 
menciona como uma das 
modalidades de participação os 
"projetos especiais com caráter 

histórico, como antológicos ou de 
revisão crítica". Admitindo esta 
premissa, o Instituto Colombiano 
de Cultura apresenta um projeto 
constituído por obras de três 
reconhecidos artistas, a fim de 
"questionar as informações, em 
vez de aceitá-las como dado 
inamovível", como dizia Marta 
Traba, tão inimiga dos 
absolutismos, dos rigores e dos 
fósseis conceituais, 
"completamente inadequados a 
nossos fenômenos culturais". 

Assim, o sentido de 
"internacionalismo" nesse tipo de 
mostra não pode se limitar a sê-lo 
apenas no catálogo. Se estes 
eventos têm algum sentido e 
cumprem uma função, é 
precisamente porque assinalam 
tanto as estruturas, que são 
comuns a quem expõe, como as 
diferenças básicas. 

Só assim é possível começar 
um processo de identificação, cuja 
medula reside na possibilidade de 
comparar e confrontar nossa visão 
com a de outro. Vista assim, a 
finalidade de revisar e criticar é, 
em última análise, encontrar o 
segredo, o sentido da expressão 
artística. 

O caráter de revisão crítica 
ajuda enormemente, pois não dá 
margem a improvisações ou ao 
risco de equivocar-se com algo 
que pareceria uma interessante 
novidade, 

Na Colômbia, concretamente, 
a proposta foi fazer a revisão da 
abstração no país. Para propiciá
la, foram escolhidos três artistas 
de trajetória indiscutível: Manuel 
Hernández, Edgar Negret e Carlos 
Rojas. Cada um deles é possuidor 
de uma vontade estética bastante 
pessoal e definida, sustentada 
pelo reconhecimento que tem, há 
muitos anos no país e fora dele. 

Eles dão corpo a uma mostra 
coletiva, sem abandonar seu 
caráter de sujeitos criadores 
totalmente independentes em 
linguagem e expressão, mas 
ligados pelo substrato comum da 
abstração. E nos referimos a uma 
abstração que abre a 
possibilidade de acesso ao 
essencial, à gênese da cultura do 
homem americano. 

A pintura e a escultura, nestes 
três artistas colombianos, são 



fruto de um modo peculiar de 
olhar para o pa'Ssado. Através do 
rito de fazer arte - porque, neles, 
esse ofício é claramente ritual-, 
intuem o arquétipo do passado 
sem se deixarem levar por seu 
declive e, ao mesmo tempo, 
deixam-no encarnar-se na trama 
do presente pelo próprio vórtice 
através do qual a vida flui do 
instante pretérito àquele em que 
vivemos, e deste ao que vem. 
Obtemos como resultado uma 
experiência estética cujas 
radículas mais finas buscam, no 
arqueológico e no etnológico, 
terra e sangue que nutrem o 
processo, iluminados pela razão e 
pela intuição mais refinadas e 
mais contemporâneas. 

Os mitose crenças em Negret, 
a matéria e a forma em Carlos 
Rojas e os símbolos e signos em 
Hernández fazem que a 
mestiçagem torne a sobressair-se 
e revele à luz do sol 
contemporâneo os mistérios 
intermitentes de quinhentos anos 
de misturas, fluxos e refluxos. 

O mestre N egret, em suas 
esculturas da série EI Cuzco, 
impregnadas de tradições dos 
Andes e da pura poesia pré
colombiana, reflete em 
acontecimentos exteriores o 
domínio de um vigor geométrico 
que se apodera do espaço. As 
linhas, os planos e os parafusos 
submetem o material a ritmos e 
torções, para que assim se 
transmita o espírito imanente da 
obra. A cor se acentuou aqui e 
aparece como a tradução mágica e 
harmoniosa de um sentido 
imaterial, algo de história e algo 
de experiência vivida em carne 
própria, que permite perceber a 
ressonância íntima, o que faz 
dessas esculturas obras vivas. 

Por sua vez, Carlos Rojas, em 
suas telas da série Eldorado, um 
trabalho matérico-cromático, 
parece reger -se pelas forças do 
cosmos. Justapõe terras e 
pigmentos a linhas nascidas dos 
gestos e obtém atmosferas que se 
nota serem frutos de intensa e 
antiqüíssima alquimia. 

Já livre, nesta etapa, do rigor 
da geometria, transmuta suas 
obras de dourados e prateados em 
portas para uma dimensão 
atemporal que,todavia, apela 

para o concreto: matéria, cor e 
forma. Com estas, transmite o 
essencial sem ocultá-las; e, ao 
abolir através da experiência 
estética um tempo que, em última 
instância, é ilusório, reconcilia a 
história, transcende-a. Encontra, 
assim, sua versão subjetiva do 
homem americano por meio do 
trabalho com valores plásticos 
contemporâneos baseados em 
conteúdos ancestrais. 

Nos quadros de Manuel 
Hernández, o signo é a grande 
síntese de uma linguagem por 
muito tempo buscada. A sutileza e 
a aparente simplicidade desse 
código cheio de sugestivas 
implicações aproximam-no de 
nossas mais antigas 
manifestações do passado, ou, se 
quiserem, de um futuro de 
finíssimas intuições pressentidas. 
Essa luz, que às vezes o invade 
todo como que em jorros 
repentinos, que "desdesenha" os 
contornos e faz as cores se 
fundirem sem um encontro rude, é 
a luz do trópico depurada pelo 
nervo sensível de Manuel 
Hernández. 

Nem a composição nem o 
tempo são lineares em sua obra. O 
equilíbrio quase instável de seus 
quadros é, precisamente, o fruto 
desse tempo transcorrido no ato 
sagrado da meditação pictórica. O 
espontâneo em Hernández está 
domesticado sem perder o brio; há 
uma concepção original certeira, 
que flui sem subtrair ao ofício o 
divertimento e a mobilidade do 
signo. O signo é talismã ao mesmo 
tempo denso e ligeiro, pesado ou 
leve,irremovível, arquetípico e 
paradoxalmente sedutor e dúctil. 

Estão, pois, expostos esses 
três artistas colombianos, para o 
rego-zijo e a contemplação, para a 
revisão e a crítica. É função do 
público desvendar os nexos e 
mistérios desses criadores latino
americanos. 

Piedad Casas de Ballesteros 
Ignacio Zuleta Lleras 

The Contemporary Ancestral 
Article 3rd. of the 21 st. 

lnternational Biennial of São Paulo 
Regulatíons íncludes among the 
forms of partícípatíon "specíal 
projects, of hístorícal character, 
antologícal ar of crítícal revísíon". 

Therefore, The Colombían 
lnstítute of Culture decíded to 
submít a project that compríses 
the works of three renowned 
artísts, ín arder to "questíon any 
ínformatíon, ínstead of acceptíng 
ít as an írrevocable truth ", as saíd 
by Marta Traba, who ís so adverse 
to absolute truths, to rígídíty and 
to conceptuaI fossíls "that are 
completely ínadequate vís à vís 
our cultural phenomena ". 

Thus, the ínternatíonalíty of 
that Exhíbít ís not restricted to íts 
catalogue. lf any meaníng should 
be ascríbed to thís type of event ít 
ís precísely beca use ít shows not 
only the overall framework, the 
common ground to all artísts in an 
exhíbít, but also beca use ít 
exposes the basíc dífferences. 

That ís the only way to 
knowledge, whích ís based on the 
possíbílity of comparíng our víews 
with another's, but of 
contradíctíng them as well. Thus, 
the purpose of revision ar 
criticísm is to díscover the secret, 
the ínner core of artístíc 
expressíon. 

Thís crítical revísíon is a 
tremendous help, precludíng 
ímprovísatíon, at the rísk of beíng 
wrong about somethíng that could 
appear as an ínterestíng novelty. 

A revision of abstraction was 
concretely proposed in Colombía. 
Three artísts were chosen for 
their índivídual careers. Manuel 
Hernandez, Edgar Negret and 
Carlos Rojas. Each one possesses 
an aesthetic wíll that is very 
personal and clear, supported by 
havíng been Iong recognized ín 
and out of theír Country. 

Thus, they embody a 
collectíve exhíbít that does not 
affect theír individuality as 
creators, users of índependent 
means of expression who are only 
connected by the common link of 
underlying abstraction. 
Abstraction is the path 1hat 
reaches the essential, the source 
of American popular culture. 

Painting and sculpture - the 
works of the three Colombian 
artists are the result of a look into 
the past. The ritual of art -
beca use for them, theír work ís 
clearly ritual- senses those who 
made the past, without bowing to 
them, while simultaneously 



embodying the present as the 
mother source of our moments and 
of the future. Thus, the result is an 
artistic experience rooted in 
archaeology and ethnics, in the 
blood and earth that nurture such 
processes, which grow under the 
light of reason, yielding the fmit 
of finely etched and contemporary 
intuition. 

The myths and beliefs of 
Negret, the matter and shapes of 
Carlos Rojas and, the symbols and 
signs of Hernandez point out to 
the melting pot of laces brewing 
the periodical mysteries of five 
hundred years of ebb and flow, of 
human a11oy. 

The El Cuzco series of master 
Negret, heavy with Andean 
traditions and the pure poetry of 
the pre-Colombian era, externa11y 
show past events depicted by a 
vigorous geometry that 
overpowers space. The lines and 
surfaces, the screws, twist and 
turn the material in rhythms that 
convey the inner soul of the work. 
Colar is deeper here, like the 
magic, harmonic translation of an 
immaterial meaning, something of 
history and ofthe experiences of 
life. 

In turn, brimming with 
meaning and colors, the El Dorado 
series of Carlos Rojas seems to be 
governed by cosmic forces. It 
places earth and pigments side by 
side with lines that are inspired 
by gestures, achieving the 
atmosphere of ancient alchemy. 

Currently, free from the strict 
principIes of geometry, his gold 
and silver works refer to concrete 
things as matter, colar and shape. 
He conveys their essence without 
hiding them and, through his 
aesthetic experience eliminates 
illusion, is reconciled with history. 
His findings dwelve into a 
subjective version of American 
man, achieved by working with 
contemporary plastic values but 
soundly based on ancestral 
concepts. 

Manuel Hernandez painted 
the synthesis of a long sought 
language. The subtlety and 
apparent simplicity of acode fu11 
of suggestive implications 
approaching our most antique 
manifestations or, of a future 
comprising merely sensed 

intuition. The light that 
sometimes and suddenly flows 
out drawing the contours anew, 
unceremoniously merging a11 
colors is the tropicallight 
depurated by the sensitive hands 
of Manuel Hernandez. 

In his works, neither 
composition, not time are linear. 
The almost unsettled balance of 
these paintings is the fruit of long 
hours spent in the sacred rites of 
pictorial meditation. Hernandez 
has tamed spontaneity without 
dimming its brightness; his 
conception is original and sure, 
flowing out serenely in playful 
and mobile signs. These signs are 
amulets, at once dense and light, 
heavy or graceful, unmovable, 
archetypical and paradoxica11y, 
seductive and amiable. 

The three Colombian artists 
have sent their work for 
enjoyment and contemplation, but 
alsó, for revision and criticism. The 
discovery of the sense and of the 
mysteries created by these three 
Latin-American artists is left to 
their beholders. 

A CASA DO 
4° PERSONAGEM 

FERNANDO M. 
VELLOSO 

Nasceu em Belo Horizonte, Brasil, 
em 1951_ 
Bom in Belo Horizonte, Brazil, in 
1.951._ 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1984 Palácio das Artes, Belo 
Horizonte 
• 1985 Galeria Oscar Seraphico, 
Brasilia; Manoel Macedo Galeria, 
Belo Horizonte 
• 1986, 89 Sala Corpo de 
Exposições, Belo Horizonte 
• 1987 Galeria de Arte São Paulo, 
São Paulo 
• 1988, 90 Anna Maria Niemeyer 
Galeria de Arte, Rio de Janeiro 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1975 Novas Tendências de Arte 
Brasileira, Paço das Artes, São Paulo 
.1976 Brasil Arte/Agora 70/75, 
Museu de Arte Moderna, Rio de 
Janeiro 
• 1983 Panorama de Arte Atual 
Brasileira - Pintura, Museu de Arte 

Moderna, São Paulo 
• 1989 Fac Edition - Saga 89, 
Grand Pai ais, Paris 

Prêmios/ Prizes 
• 1983 Grande Prêmio Governo do 
Estado de Minas Gerais no VI Salão 
de Artes Plásticas, Belo Horizonte 
• 1990 Melhor Cenografia para 
Dança - Missa do Orfanato, Grupo 
Corpo - Associação Paulista de 
Criticos de Arte, São Paulo 

MARCOS 
COELHO BENJAMIM 

Nasceu em Nanuque, Brasil, em 
1952. 
É autodidata. 
Bom in Nanuque, Brazil, in 1.952_ 
Self-educated artist. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1983 Galeria César AChé, Rio de 
Janeiro 
• 1986 Objetos, Sala Corpo de 
Exposições, Belo Horizonte 
• 1989 A. M. Niemeyer Galeria de 
Arte, Rio de Janeiro 
.1990 Galeria Pulitzer, Amsterdã 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1973 12" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1980 Noticias da Terra, Palácio 
das Artes, Belo Horizonte; 111 Salão 
Nacional, Rio de Janeiro (Prêmio 
Viagem ao Exterior) 
• 1989 20" Bienal Internacional de 
São Paulo (Prêmio Itamaraty) 

PAULO LAENDER 
Nasceu em Teófilo Otoni, Brasil, em 
1945. 
Estudou desenho com Maria Helena 
Andrés, freqüentou o atelier de 
gravura do Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro. 
Bom in Teofilo Otoni, Brazil, in 1.945. 
Studied design under Maria Helena 
Andres, attended the engraving 
studio of the Modem Art Museum, 
Rio de Janeiro. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1967 Galeria Guignard, Belo 
Horizonte 
• 1986 Galeria Paulo Figueiredo, 
São Paulo; Palácio das Artes, Belo 
Horizonte 
• 1987 Sala Corpo de Exposições, 
Belo Horizonte 
• 1988 Galeria da Universidade 
Federal do Espirito Santo, Vitória; 
Galeria Bonino, Rio de Janeiro 
• 1989 Monica Filgueiras de 
Almeida Galerias de Arte, São Paulo 
• 1991 José Duarte de Aguiar e 
Ricardo Camargo, São Paulo 

Exposições COletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1965 Bienal Internacional de São 
Paulo 
• 1973 12" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1975 Galeria da Praça, Rio de 
Janeiro 



• 1977 Encontro Nacional de 
Escultores, Ouro Preto 
• 1978, 81 Panorama Atual da 
Escultura Brasileira, Museu de Arte 
Moderna, São Paulo 
• 1980 Palácio das Artes, Belo 
Horizonte 
• 1981 Exposição do Barroco 
Mineiro, Brazilian Trade Bureau, New 
York 
.1985 OWL Gallery, San Francisco 
• 1989 Minas em Traços Gerais, 
Museu de Arte Contemporânea, 
Recife 

A Casa do 4º Personagem 
Quem será este 4' 

personagem sem rosto, retrato ou 
nome? Será soma ou exclusão seu 
íntimo perfil? Será unívoco, será 
múltiplo? A vida que lhe deram 
será longa, será breve? 

Três artistas o criaram, 
deram-lhe forma e o lançaram no 
tempo: Marcos Coelho Benjamin, 
Fernando Velloso e Paulo 
Laender. Três visões, três 
histórias mescladas: prisma a 
refletir e multiplicar imagens. 

Marcos Coelho Benjamin vem, 
desde o início de sua carreira, 
impondo-se como artista linear, 
um artista que busca, em suas 
próprias origens, os elementos 
fundamentais que configuram sua 
obra. 

E por linear quero significar 
constante e fiel a si mesmo, na 
medida em que se vincula, apenas 
e somente, à contemporaneidade 
de seu pensamento estético. 
Artesão, essencialmente artesão, 
ele consegue, por um processo 
sutil e encantado (e essa palavra 
não é tropo de linguagem em se 
tratando de Benjamin), transpor 
os limites materiais da obra e, 
dotando-a de algo indefinível e 
imponderável, transformá-la em 
arte: arte essencial, despojada e, 
por isso mesmo, substantiva. 
Benjamin não se perde à procura 
de soluções: ele encontra-as, 
simples, irreversível e 
definitivamente. 

Tal qual experimentado 
alquimista, ele funde, em seu 
cadinho, latas, pregos, madeiras, 
sonhos e mistérios, e o resultado 
aí está. Seus trabalhos aí estão, 
como que a dizer-nos com o poeta 
de Stratford: "We are such stuff as 
dreams are made of..." 

Fernando Velloso é artista de 
natureza diversa. 
Experimentador, versátil, 
constantemente renovando-se, ele 

está sempre procurando - e 
encontrando para buscar 
novamente - aquilo que possa 
corresponder às suas íntimas 
indagações. Daí a facies sempre 
renovada de sua criação múltipla 
e vária. 

De suas experiências e de 
suas incursões pela terceira 
dimensão, resultou o que talvez 
nem o próprio artista suspeitasse: 
o encontro com a figuração. 
Depois de intenso convívio com a 
linguagem abstrata, Fernando 
redes cobre a figura humana e, 
tomando como ponto de partida o 
auto-retrato, dele extrai 
poderosas formas de expressão. 

Tal qual um divisor de águas, 
seus trabalhos têm novas 
implicações estéticas e pessoais. 
O artista questiona-se, reavalia 
sua obra e, entre Eros e Tânatos, 
ele trata das questões eternas do 
homem, da vida e da morte. 

Afeito às grandes 
perspectivas arquitetônicas, Paulo 
Laender descortina o espaço, 
instala sua escultura e, recriando 
escalas e volumes, transforma-o 
na própria matéria de suas 
investigações. 

Seguro e forte, seu trabalho, 
em ferro ou madeira, planta-se 
corajosamente. Em sua pintura
alfabeto colorido de remotas 
viagens - ecos de escultura 
estabelecem diálogos, descobrem 
afinidades e em contraponto se 
organizam. Em ambas as 
linguagens o artista se movimenta 
e igualmente se exprime. Por 
esses caminhos ele caminha: seus 
olhos vagueiam, indagam, 
reconhecem curvas, tateiam 
formas e mergulham no silêncio 
de insondáveis sortilégios. 

Construída a casa, talvez 
sejamos nós o 4º personagem: 
somos visitantes e cúmplices, e a 
ele nos incorporamos. Nossa visão 
se alonga, se distancia
inaugurando formas e 
reinventando espaços, brinca com 
a fugacidade dos nossos sonhos. 

Affonso Henrique Tamm Renault 

The House of the 4th 
Character 
Who is this 4th character, 

without a face, a portrait or a 
name? Is its intimate profile a sum 
total or an exclusion? Is it single, 

multiple? Will the lifetime it was 
granted be long, short? 

Three artists have created it, 
have given it form and launched it 
in time: Marcos Coelho Benjamin, 
Fernando Velloso, and Paulo 
Laender. Three visions, three 
blended stories: a prism reflecting 
and multiplying images. 

Since his earliest incursions in 
the world of art, Marcos Coelho 
Benjamin has conducted himself 
as a linear artist, as an artist who 
reaches for the essential elements 
which shape his work in his own 
origins. 

Here, linearity means being 
consistent and true to himself, in 
as much as his work is linked only 
to the contemporaneity of his 
aesthetical thought. 
Fundamentallya craftsman, he 
succeeds, by a subtle and 
enchanted process (and this 
expression is not a mere figure of 
speech, when speaking of 
Benjamin), to surmount the 
materiallimits ofthe work, 
bestowing on it something 
undefinable and imponderable, 
whereby it becomes a work of art: 
essential and bare art, and, for 
this very reason, substantive. 
Benjamin does not go astray in the 
quest for solutions: he just finds 
them, simple, irreversible and 
final. Like a skilled alchemist, he 
casts in his crucible, cans, nails, 
wood, dreams and mysteries, and 
here is the resulto His works speak 
to us, in the very words of the 
Stratford dramatist: "We are such 
stuff as dreams are made of... " 

With a particular gift for 
experimenting, ingenious and 
persevering in his self-renewal, 
Fernando Velloso is always on the 
search, and finding only to start a 
new search - for what can 
correspond to his most intimate 
questionings.Hence the ever 
renewed facies of his multiple and 
varied creation. 

From his experiments and 
ventures into the third dimension, 
something resulted which even 
the artist himself perhaps had not 
foreseen: the meeting with 
figuration. After an intense 
intimacy with abstract language, 
Fernando rediscovers the human 
figure, and taking self-portrayal as 
a starting point, extracts 



therefrom powerful forms of 
expression. 

Much like a watershed, his 
works carry new aesthetical and 
personal implications. The artists 
questions himself. re-assesses his 
work and, within the range from 
Eros to Thanatos, deals with the 
eternal issues of man, of life and 
of death. 

Familiar with the large 
architectural perspectives, Paulo 
Laender unveils space, installs his 
sculpture and, by re-creating 
scales and volumes, makes space 
the very matter of his 
investigations. 

Taut and strong, his work, 
wrought in iron or in wood, holds 
its ground bravely. In his painting 
- a colored alphabet of remote 
voyages - echos from sculpture 
entertain dialogues, disco ver 
affinities and, as a counterpoint, 
are organized. The artist is at 
home and finds expression in both 
languages. Along his path, his 
eyes wander, question, 
acknowledge curves, probe forms 
and plunge in the silence of 
bottomless wizardries. 

Once the house is built, 
perhaps we are the 4th character: 
we are visitors and accomplices, 
and we incorpora te ourselves to 
it. Our vision extends, recedes; 
commencing forms and re
inventing spaces, the fleetingness 
of our dreams become a play
thing. 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
A Casa do 4' Personagem, 1991 
Instalação (esculturas e pinturas)/installation 
(sculptures and paintings), 332 m' 

ELDORADO 
GRUPO CAVC 

ALFREDO PORTILLOS 
Nasceu na Argentina, em 1928. 
Estudou na Universidade Nacional de 
Tucumán. 
Born in Argentina, 1.928. 
Studied at the National University of 
Tucumán 

Exposições Coletivas e Prêmios/ 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1977 14" Bienal Internacional de 
Sáo Paulo (Primeiro Prêmio/Grupo 
Cayc) 

• 1986 XLIII Biennale di Venezia 
(Grupo Cayc) 

Bibliografia/ Bibliography 
AMARAL, Aracy A. Homenagem ao 
Pucará de Tilcara, Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, Brasil, 1976. 
D'HONDT, Roger. "Artistas de 
Sistemas", in New Reform News, 22, 
Aalst. 
GLUSBERG, Jorge. "Arte Mágico", in 
D'Ars, 83, Miláo. 

CLORINDO TESTA 
Nasceu em Nápoles, Itália, em 1923. 
Vive e trabalha na Argentina. 
Born in Naples, Italy, 1.923. 
Lives and works in Argentina 

Exposições e Prêmios/Exhibitions 
andPrizes 
• 1977 14" Bienal Internacional de 
São Paulo (Primeiro Prêmio/Grupo 
Cayc) 
• 1981 Instituto de Arquitetura e 
Estudos Urbanos, Nova York 
• 1982 XLI Biennale di Venezia; 
Arquitetura Latino·Americana, 
Festival de Berlim 
• 1986 XLIII Biennale di Venezia 
(Grupo Cayc) 
• 1987 19" Bienal Internacional de 
São Paulo 

JACQUES BEDEL 
Nasceu em Buenos Aires, Argentina, 
em 1947. 
Graduou-se arquiteto pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo de 
Buenos Aires. 
Born in Buenos Aires, Argentina, 1.947 
Graduated at the College of 
Architecture and Urbanism of 
Buenos Aires 

Exposições Coletivas e Prêmios / 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1977 14" Bienal Internacional de 
São Paulo (Primeiro Prêmio/Grupo 
Cayc) 
• 1986 XLIII Biennale di Venezia, 
GrupoCayc 

JORGE GLUSBERG 
Nasceu na Argentina, em 1938. 
Born in Argentina, 1.938. 

Atividades/ Activities 
• 1968, 91 Centro de Arte y 
Comunicaciõn de Buenos Aires 
(diretor) 
.1975 Latin American Artists, 
Institute of Contemporary Arts, 
Londres (curador) 
.1975/91 Comitê Internacional, 
Center for Advanced Studies in Art, 
Universidade de Nova York (co· 
diretor) 
.1976 Latin America '76 (curador); 
Espace Cardin, Paris (curador); 
Fundação Joan Mirõ, Barcelona 
(curador) 
.1977,87,91 Contemporary 
Artists, McMillan, Londres (assessor 
e correspondente) 
• 1978 Journées Interdisciplinaires 
sur l'Art Corporel, Centro Georges 
Pompidou, Paris (curador); Encontro 

Internacional de Vídeo, Tõquio 
(curador) 
.1978/86,89/92 Seção Argentina 
da Associação Internacional de 
Críticos de Arte (presidente) 
• 1978/91 Comitê Internacional de 
Críticos de Arquitetura (diretor); 
Departamento de Arte, Universidade 
de Nova York (professor associado) 
• 1979 A Arte da Performance, 
Palazzo Grassi, Venezia (curador) 
• 1980 Contemporary Architects, 
McMillan, Londres (assessor e 
correspondente) 
• 1982 Festival Horizonte de Berlim 
'82, Seção Arquitetura (organizador) 
• 1983 Museos Fríos y Calientes, 
Museo de Telecomunicaciones, 
Buenos Aires (autor); Escuela de 
Buenos Aires; dibujos de 
arquitectos, Colección Unión 
Internacional de Arquitectos, Buenos 
Aires 
• 1984 Biennale di Venezia 
(comissário pela Argentina); L'Último 
Museo, Sellerio Editore, Palermo 
(autor); Desenhos de Arquitetos, 
Instituto Universitário de Veneza 
(curador); Buenos Aires Vista 
através de Seus Escritores, Artistas 
e Arquitetos, Academia de Belas
Artes, Berlim (curador) 
• 1985 18" Bienal Internacional de 
São Paulo (comissário pela 
Argentina); Biennale de Paris 
(comissário pela Argentina); Art in 
Argentina, Giancarlo Politi Editore, 
Perugia . 
• 1985,87,89 Bienal de Arquitetura 
de Buenos Aires (organizador) 
• 1986 Biennale di Venezia 
(comissário pela Argentina); The 
Rethoric of Art, Giancarlo Politi 
Editore, Perugia (autor); Desenhos 
de Arquitetos na Escola de 
Arquitetura, Politécnico de Milão 
(curador) 
• 1987 19" Bienal Internacional de 
São Paulo (comissário pela 
Argentina) 
• 1988 American Institute of 
Architects (membro honorário); 
Arquitetos Argentinos, Instituto 
Francês de Arquitetura, Paris 
(curador) 
.1989 "Entre Críticos y Críticas", in 
Clarín, Buenos Aires Revista de 
Estética, Escola de Altos Estudos, 
Centro de Arte y Comunicación 
(editor)/ Journal of Architetural 
Theory and Criticism, União 
Internacional de Arquitetos 
(diretor)/ Leonardo (editor para 
América Latina)/ D'Ars, Milão 
(membro do conselho editorial)/ 
M.E., Hungria (correspondente)/ 
Batik, Barcelona (correspondente)/ 
Faculdade de Arquitetura, 
Universidade Nacional Frederico 
Villareal, Lima (doutor honoris 
causa) 

Prêmios/ Prizes 
.1975 Medalha de Ouro, mostra30, 
Aniversário das Nações Unidas, 
Iugoslávia 
.1977 Primeiro Prêmio (Grupo 
Cayc), 14" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1980 Prêmio Jean Tschumi à 
Crítica, União Internacional de 
Arquitetos, Polônia 
• 1981 Medalha de Ouro à Crítica, 
Bienal da Bulgária, pelo livro Hacia 
una Crítica de la Arquitectura; 
Comendador do Peru, Orden ai 
Mérito por Servicios Distinguidos 



• 1986 Premio Libro dei Ano, da 
Associação Argentina de Criticos de 
Arte por Del Pop Art a la Nueva 
Imagen 

LUIZ FERNANDO 
BENEDIT . 

Nasceu em Buenos Aires, Argentina, 
em 1937. 
Born in Buenos Aires, Argentina, 
1937 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1981 Institute of Contemporary 
Art, Los Angeles 
.1985 C.D.S. Gallery, New York 
.1988 Galeria Ruth Benzacar, 
Buenos Aires; Benedit 1965-1975, 
Fundación Sal Telmo, Buenos Aires 

Exposições Coletivas e Prêmiosj 
Collective Exhibitions and Prizes 
• 1977 14" Bienal Internacional de 
São Paulo (Primeiro PrêmiojGrupo 
Cayc) 
• 1978 Museo Nacional de Bellas 
Artes, Buenos Aires, Primero Premio 
de Dibujo, Premio Benson & Hedges 
ai nueno dibujo en la Argentina 
• 1986 XLIII Biennale di Venezia 
(Grupo Cayc) 
• 1987 19" Bienal Internacional de 
São Paulo 
• 1987 LXXVI Salón Nacional de 
Artes Plãsticas, Salas Nacionales de 
Exposición, Buenos Aires, Primeiro 
Premio de Pintura 
• 1988 ARCO 88 Feria Internacional 
de Arte Contemporâneo, Recinto 
Ferial de la Casa de Campo, Madrid 

VICTOR GRIPPO 
Nasceu em Junin, Argentina, em 
1936. 
Graduou·se em Desenho pela Escola 
Superior de Belas-Artes, La Plata. 
Born in Junin, Argentina, 1936. 
Fine Arts College, Drawing School, La 
Plata, graguate 

Exposições e Prêmiosj Exhibitions 
andPrizes 
• 1977 14" Bienal Internacional de 
São Paulo (Primeiro PrêmiojGrupo 
Cayc) 
• 1980 Rose. '80, Dublin; Palazzo 
Reale, Milano; V Bienal de 
Valparaiso 
• 1981 Museo Cantonal de Bellas 
Artes, Lausanne 
• 1986 XLIII Biennale di Venezia 
(Grupo Cayc) 
• 1987 19" Bienal Internacional de 
São Paulo 

o Grupo Cayc e o mito do 
Eldorado 
A América hispânica e 

lusitana foi filha da Razão e da 
Fantasia. E continua sendo. Filha 
de todas as razões - inclusive a 
desumana razão do mais forte - e 
de todas as fantasias - inclusive 
a humana fantasia da esperança. 

Essa união se deu na América com 
uma vitalidade e um denodo 
nunca vistos até então e nunca 
repetidos. 

De maneira razoável, a Europa 
buscava uma rota marítima para o 
Oriente quando deparou com uma 
América cuja existência 
desconhecia; e, de maneira 
fantasiosa, seus navegantes, a 
começar por Colombo, 
acreditaram estar nas Índias. 
Haviam sulcado o Mar Tenebroso, 
o Atlãntico, sem ânimo 
beligerante, nem de expansão 
geográfica, apenas para obter 
pimenta, canela, noz mascada, 
açafrão e cravo malaios, dimi
nuindo os custos do transporte. 
Assim, pelas especiarias - a 
fantasia do paladar e a razão do 
comércio -, houve a América. 

O que não existia na América 
eram aqueles pós aromáticos que 
a Europa apreciava mais que o 
ouro e a prata. No entanto, assim 
como Dante Alighieri intuíra, no 
início do século XIV, o céu e a 
terra da América, situando o 
Paraíso nas águas do Atlântico 
Sul, Colombo, leitor da Divina 
Comédia, sentiu-se perto do Éden, 
sem advertir que, então, não podia 
achar-se nas Índias. Foi durante 
sua terceira viagem, em 1498, 
quando chega à foz do Orinoco, 
que toma por um dos quatro rios 
do Paraíso. Será este o segundo 
destino da América. 

Quatro marinheiros saem da 
Espanha em busca do Éden, de 
maneira fantasiosa, naquelas 
latitudes que ainda carecem de 
nome, lugar e dimensões na 
mente dos europeus. Contudo, 
Alonso de Ojeda, Alonso NiflO, 
Vicente Yánez Pinzón e Diego de 
Lepe não dão com o Paraíso. 
Entretanto, Ojeda e Nino recolhem 
ouro e pérolas entre os índios das 
costas setentrionais da América 
do Sul. Eis aqui o terceiro destino 
de nossa região, que espanhóis e 
portugueses ainda suspeitavam 
ser asiàtica. 

Entre a razão e a fantasia, em 
menos de uma década havíamos 
passado das especiarias ao Éden e 
do Éden aos metais e pedras 
preciosas, antes desdenhados em 
favor de canela e pimenta-do
reino. Mas, ao passar do Éden ao 
ouro, à prata, às esmeraldas, o 

descobrimento se torna conquista, 
a ânsia de revelações, avidez de 
fortuna. A Europa já sabe que as 
Índias são um continente quase 
tão vasto quanto a Ásia. Só lhe 
falta um nome, que lhe é dado em 
1507: é o de um ser humano, o de 
América Vespúcio, e não, como 
ocorrera até então, o de um ser 
mitológico. 

Contudo, a fantasia não há de 
separar-se da razão nessa terceira 
etapa da América. Ao contrário, a 
razão excita a fantasia, e a fan
tasia perde a razão. As realidades 
soam a lendas, as lendas sabem 
das realidades. 

A primeira fábula concerne à 
prata e servirá para batizar ~nos 
Argentina. É a lenda do Rei 
Branco, que, em 1521, mobiliza o 
marinheiro Alejo García rumo à 
realidade do morro de Potosí e que 
atrairá dezenas de aventureiros. A 
realidade de uma aldeia de índios 
hospitaleiros e cobertos de jóias, 
situada em nosso Noroeste, perto 
dos Andes, à qual chega o capitão 
Francisco César, é convertida pela 
lenda em Cidade dos Césares, com 
palácios de ouro e mármore e a 
fonte da vida eterna. Uma urbe 
parecida, Trapalanda, será tão 
intensamente buscada, agora na 
Patagônia, como a Cidade dos 
Césares, com a mesma falta de 
êxito. 

No entanto, nenhuma lenda 
foi tão fértil, abrasadora e 
duradoura quanto a do Eldorado, 
inutilmente perseguido ao longo 
de três quartos de século (1531-
1606). Segundo as tradições, os 
índios bogotanos adoravam seus 
deuses uma vez por ano, jogando 
num lago carregamentos de ouro e 
de esmeraldas. Presidia a 
cerimônia, com o corpo nu 
revestido de ouro em pó, o rei, 
chefe militar e sumo sacerdote, 
embarcado numa canoa. Tudo 
indica que o Rei Dourado era 
Guatavita, zipa sulista do domínio 
dos chibchas ou muíscas (no 
Norte, governava outro soberano, 
o zaque), que se estendia nos 
altiplanos de Cundinamarca e 
Boyacá, na Colômbia. 

Gonzalo Jiménez de Quesada 
lança-se por ali, por água e por 
terra, partindo de Santa Marta, em 
1536; Nicolás Federman faz o 
mesmo naquele ano, por terra, a 



partir do Norte da Venezuela; e 
Sebastián de Belalcázar -
resenhado por um de seus 
homens, Luis Daza - empreende 
a aventura a partir de Ouito, por 
terra, até 1538. 

Entrementes, Guatavita era 
assassinado por Nemequene, que 
ocupa o trono; morto ao iniciar a 
guerra contra o zaque, sucedem
lhe Tisquesusa e Saquesaxigua. O 
mais afortunado dos três 
conquistadores será Ouesada, que 
chega antes, em 1537-38; e 
embora Saquesaxigua pereça, 
torturado por ordem sua, sem 
dizer onde está o tesouro dos 
zipas, o espanhol se apodera de 
um enorme butim: o equivalente a 
200 mil pesos de ouro fino e 50 mil 
de ouro de baixo quilate, mais 3 
mil esmeraldas. 

Metáfora de metáforas 
Se a nossa América é, desde o 

dia em que foi denominada Índias, 
uma metáfora renovada, o 
Eldorado constitui a metáfora da 
América. Assim o tratam os 
artistas do Grupo Cayc. 

A busca de Ouesada, 
Federman e Belalcázar será 
continuada por outros espanhóis 
e, depois, por britânicos e 
portugueses. Todos esquecem o 
lago de Guatavita. No desejo 
desses homens, o Eldorado é, 
agora, um vasto país fabuloso, 
com uma deslumbrante capital 
(Manoa), que se ergue na 
Colômbia, ou na Bolívia, ou no 
Brasil. O próprio Ouesada acredita 
nisso e volta à zona de suas 
façanhas infrutiferamente, em 
1570. 

Todavia, ninguém nunca 
achará Manoa; nenhuma das 
expedições organizadas na 
Colômbia, Peru, Paraguai, Brasil e 
Inglaterra dará um dia com o 
Eldorado. Orellana nâo o encontra, 
conquanto, pelo menos, sulque 
todo o Amazonas, a que chama 
assim, recordando a mitologia 
grega, devido a umas temíveis 
guerreiras que o atacam (1542). E 
não o encontra nem Ursúa, nem 
Lope de Aguirre, nem Malaver, 
nem Hernández de Serpa, nem 
Walter Raleigh, nem Coelho de 
Souza, nem os que procuram o 
Eldorado na terra dos índios 
mojos, o Paititi, que se estende ao 

sul de Rondônia (Brasil) e ao norte 
de Beni (Bolívia). Muitos só 
encontram a morte. Porém, os que 
sobrevivem encontram 
definitivamente a América. Eis o 
verdadeiro Eldorado, a fantasia 
que cede à razão, a razão que se 
alimenta da fantasia. Por isso, 
essa mostra do Grupo Cayc (que 
trabalha associado desde 1971) é 
uma metáfora acerca daquela 
metáfora por antonomásia da 
América, que foi o Eldorado. 

Abre a metáfora Jacques 
Bedel, que põe o acento no ontem 
pré-colombiano. Seus restos de 
uma cidade imaginária, talvez 
Manoa, são os de um templo 
índio: pedras sacrificais, 
fragmentos de colunas, de vigas, 
de frisos, todos incluindo um 
punho de prata como leitmotiv das 
obras. No entanto, o imaginário 
não é mais que o símbolo criado 
pelo artista: as cidades existiram, 
também os templos, os metais e as 
esmeraldas. Por que duvidar das 
cerimônias anuais no lago de 
Cundinamarca? Em outra versão 
de suas Cidades de Prata, Bedel 
resgata o passado da América e 
convida-nos a resgatá-lo entre os 
vestígios da conquista, esses 
vestígios que ele elabora como 
tais, partindo do presente. 

A conquista é o tema de Luis 
Benedit. Em sua obra, estão a geo
grafia (uma imagem do vulcão 
andino Misti, em cujo sopé um dos 
expedicionários aos mojos, 
Peranzures, lançou, em 1539, as 
bases de Arequipa); as viagens 
(uma canoa; uma tábua de pau
brasil, a madeira com que se 
fabricam essas embarcações); os 
antigos povoadores (duas cabeças 
de índios; um cartaz com o nome 
das doze tribos do Antisuyo, de
monstrativo da variedade das 
culturas pré-colombianas); os 
ocupantes (significados só por sua 
cobiça, através de dois painéis de 
prata e ouro); e a revanche da 
América (uma piranha, o desenho 
de um mosquito e de um 
carrapato, assim como uma 
descrição da sífilis). 

Alfredo Portillos centra-se no 
antagonismo europeus-índios. Por 
um lado, apresenta a múmia do 
zipe Saquesaxigua, que morre no 
suplício para não confessar onde 
se ocultam as riquezas dos 

bogotanos. Não quis se entregar, 
como Moctezuma, nem barganhar 
sua liberdade, como Atahualpa, 
que terminaram assassinados. À 
múmia do rei chibcha, Portillos 
opõe a do capitão Orellana, que 
perece em sua segunda expedição 
ao Amazonas, à procura do 
Eldorado. Uma terceira vitrina 
resume a causa do antagonismo: 
uma canoa similar à utilizada pelo 
rei Guatavita e um mapa da zona. 
Mas no bote há milho: é outro dos 
ouros da nossa América. 

Clorindo Testa observa 
apenas o lado hispâno-lusitano: a 
febre dos metais. Uma fileira de 
placas de cerâmica, dispostas no 
chão, vai indicando o caminhar de 
um homem por meio das marcas 
de seus pés. Mas esse homem 
arrasta uma canoa, como 
demonstram a forma de seus 
passos e a presença, de um lado, 
da embarcação (a canoa é um 
elemento-símbolo comum, nessa 
exposição, para todos os artistas 
do Grupo). 

No fim da trilha, observa-se 
nas placas a impressão de um 
joelho e, depois, de uma mão. O 
homem se ajoelhou para olhar 
num espelho, sobre o qual está 
pendurado um amuleto de ouro, 
parecido com uma cenoura. Foi 
este o acicate da sua caminhada, 
mas talvez deva refazê-la mil e 
uma vezes, sempre inutilmente, 
quem sabe. 

Por fim, Víctor Grippo 
examina, à maneira de um 
balanço, a conquista que a 
Espanha levou adiante em meio 
século, após ter tardado sete para 
recobrar-se dos árabes. Uma das 
suas três caixas define a 
perspectiva adotada: contém um 
barquinho feito pelo artista na sua 
infância, que aparece no extremo 
de uma paisagem de gesso; do 
outro lado, onde está a meta do 
barco - o desconhecido, o ouro -, 
um espelho exibe a imagem 
invertida do costado oposto. A 
América é essa nauzinha das 
ilusões, que vê seu futuro porque 
vê asi mesma, ao olhar para o 
ignorado. O futuro, portanto, será 
uma obra exclusivamente sua, 
preparada com vitórias e 
fracassos, venturas e 
padecimentos. Este, e não outro, é 
o destino da América. 



o Eldorado não apareceu em 
nenhum lugar, porque jazia em 
todas as partes: nos rios e nas 
selvas, nas montanhas e nas 
planícies, no solo fertilíssimo e no 
ar límpido, na velha América e na 
nova. E, essencialmente, na 
liberdade e na imaginação, que a 
imensa e luminosa América 
ensinou, um dia, à pequena e 
apagada Europa do século XVI. 

Jorge Glusberg 

The Cave Group and the 
myth of Eldorado 
Hispanie and Portuguese 

Ameriea, daughter of Reason and 
of Fancy. - Daughter of a11 
reasons - including the inhuman 
reason of the strongest - and of 
a11 fancies - including the a11 toa 
human fancy of hope. That match 
was ma de in America, a vital, 
brave match never before seen 
and never again repeated. 

Understandably, Europe was 
seeking a sea route to the Orient 
but America stood in the way, an 
unknown continent.Fancifu11y, the 
sailors, as we11 as Columbus 
himself, were led to believe that 
they had arrived in India. They 
had sailed through the Atlantic, 
the Perilous Sea, neither 
intending to conquer, nor to 
expand the borders of their 
countries, but merely to buy 
pepper, cinnamon, nutmeg, 
saffron and clove from Malaysia, 
seeking to lower transportation 
costs. Thus, a taste for spices -
the fancy of pala te and the reason 
of trade -led to the discovery of 
America. 

But there were no spices in 
America - those aromatic 
powders that Europe prized more 
than gold and silver. However, as 
Dante Alighieri foresaw early in 
the XIVth. Century, the skies and 
lands of America held Paradise; in 
the waters of South Atlantic, 
Columbus, who had read the 
Divine Comedy, felt nearer to 
Eden and failed to reason that he 
could not therefore be in India. On 
his third trip, in 1948, he mistook 
the mouth of the Orinoco River 
forone of the four rivers of 
Paradise. This is the second fate 
of America. 

Four sailors sailed from Spain 
to find Eden, a fanciful Eden, in 

the no-name latitudes that still 
have no place and no size in 
European minds. Although failing 
to find Paradise, Alonso de Ojeda, 
Alonso Nino, Vicente Yanez 
Pinzón and Diego de Lepe 
co11ected pearls and gold from the 
Northern coast natives. And this 
is the third Fate of Latin America 
which,as Spain and Portugal sti11 
vaguely hoped, might even be 
part of the mysterious East. 

Between fancy and reason 
America went from spices to 
Paradise, from Eden to the gold 
and pearls that were formerly 
dismissed for spices. While no 
longer Eden, but the land of gold, 
of silver, of emeralds, discovery 
became conquest, the search for 
spices the greed for wealth. 
Europe had fina11y realized that 
Western India was a continent 
almost as large as Asia although it 
sti11lacked a name. In 1507 
AmericoVespuccio lent his name 
to the land, which was thus 
named after a man and not a 
mythical being. 

But fancy did not part from 
reason during that third stage of 
America. On the contrary, reason 
excited fancy and fancy lost 
reason. Reality was a myth,myths 
were real. 

The first fable te11s about 
silver - therefrom came the name 
of our Country, Argentina. It is the 
tale of the White King who, in 
1521, ca11ed sailor Alejo Garcia to 
the reality of the Potosi Hi11, 
thereby attracting a legion of 
adventurers. The reality of the 
near Andian Northwest 
settlement of hospitable Indians, 
who sported jewels and received 
Captain Francisco Cesar, later 
became a myth, the City of 
Caesars where palaces were 
made of gold and marble and 
wherefrom springs the fountain of 
eternallife. A similar mythical 
city, Trapalanda, is as greedily 
sought now, in Patagonia, as the 
City of Caesars once was - with 
equallack of success. 

However, no legend was quite 
as fertile and lasting as the legend 
of Eldorado, uselessly pursued 
along the best part of a Century 
(1531 -1606). According to 
tradition, the Bogott Indians paid 
homage to their gods once a year, 

by throwing gold and emeralds in 
a lake. The ritual was commanded 
from a canoe, by the man who 
doubled as Military Chief and 
High Priest, with his naked body 
covered with gold dust. A11 
pointers seem to in dica te that the 
EI Dorado - The Golden One -
was Guatavita, a southern zipa of 
the Chibchas or Muiscas tribes 
(the zaques were the chiefs of 
Northern tribes), whose realm 
went from the high lands of 
Cundinamarca to Boyact, in 
Colombia. 

Gonzalo JimÇnez Quesada 
joined in the search in 1536, 
fo11owing the water; Nicolts 
Federman did the same, in the 
same year, but going overland 
from Northern Venezuela; 
Sebastitn de Belalctzar, as told by 
one of his men, Luis Daza, started 
from Quito, in 1538, and tried to 
find his way overland. 

In the meantime, King 
Guatavita was murdered by 
Nemequene who took the crown 
and later died when battling the 
zaques, to be succeeded by 
Tisquesusa and then by 
Saquesaxigua. The most fortuna te 
of a11 three Conqueros was 
Quesada, who came first, 
between 1537 ad 1538. And, 
although Saquesaxigua died 
tortured, without having revealed 
the hidden treasures of his 
people, The Spaniard Quesada 
came away laden with loot - 200 
thousand pure gold pesos and 50 
thousand in low carat gold, plus 
three thousand emeralds. 

Metaphor of Metaphors 
If America became a renewed 

metaphor since the day in which it 
was believed to be India,Eldorado 
is the metaphor of America. At 
least, that is the vision of the Cayc 
Group artists. 

The quest undertaken by 
Quesada, Federman and 
Belalctzar wastaken up by other 
Spaniards, then by the English 
and Portuguese. A11 ofthem forgot 
the legend of the Guatavita Lake. 
In their fancy, Eldorado looms like 
a huge, fabulous country with an 
entrancing capital, Manoa, 
located in Colombia ... or in 
Bolivia ... or in Brazi1... Even 
Quesada believed it and in 1570 



he almost retumed to the place of 
his former conquests. 

But Manoa was never found, 
neither would the expeditions 
organized in Colombia, Peru, 
Paraguay, Brazil and England ever 
tind the Eldorado. Ore11ana didn 't, 
although he sailed the length of 
the Amazon Riverwhich, after 
being attacked by tierce female 
warriors in 1542, he named in 
memory of the mythical woman 
warriors of Greece. Ursuan also 
failed to tind it, as did Lope de 
Aguirre, Malaver, Hemtndez de 
Serpa, Sir Walter Raleigh, and 
Coelho de Souza, as wel as a11 
others who one day tried to tind 
the Eldorado in the land of the 
mojo Indians, the Paititi, that 
stretches from Southem 
Rondonia, in Brazil, to the North of 
Beni, in Bolivia. Many were those 
who only found death. To the 
survivors, however, America was 
revealed. America, the real 
Eldorado, the fancy that gives 
way to reason, the reason that 
feeds on fancy. This is why the 
exhibit brought by the Cayc Group 
(founded in 1971) is the metaphor 
of America, of Eldorado. 

The metaphor seen by 
Jacques Bedel has a pre
Colombian bias. It depicts the 
remains of an imaginary city, 
Manoa, perhaps, and the ruins of 
an Indian temple - sacriticial 
stones, the fragments of columns, 
of slabs, of friezes, a11 of which are 
embedded with bits of silver -
there's even a silver gauntlet cuff 
- the leitmotif of the work. But, 
the world of fancy is more than a 
symbol created by the artist - the 
cities did exist, as did the 
temples, the precious metaIs and 
the emeralds. Why doubt the 
yearly rituaIs that took place by 
the Cundinamarca Lake? In 
another version of his Silver 
Cities, Bedel retrieves America 's 
past and invites us to go along 
with him, between the vestiges of 
conquest which he works as 
though they were a part of the 
present. 

Conquest is the theme of Luis 
Benedit. His works depict the 
geography of an Andian volcano, 
the Misti, at the toot of which one 
of the mojo expedition members, 
Peranzures, placed the tirst stones 

of Arequipa (1539); the trips- a 
canoe (a plank of brazilwood, the 
hardwood used to carve that type 
of craft); the old inhabitants (two 
Indian heads, a poster where the 
names of the twelve tribes of • 
Antisuyo are inscribed to show 
the variety of pre-Colombian 
cultures); the conquerors 
(evidenced by their greed, two 
gold and silver gilt panels); and 
the revenge of America (a piranha 
fish, the picture of a fIy and of a 
tick, and a description of syphilis). 

Alfredo Porti11os has centered 
his work on the animosity 
between Europeans and IndJans. 
He shows the mummy of zipe 
Saquesazigua who died in silence, 
despite the tortures, without 
revealing the hiding place of the 
Bogotan people's treasury. Like 
Monteczuma, he did not 
surrender; nor was he wi11ing to 
bargain for his freedom, as did 
Atahualpa - and both were 
murdered. Porti11os contrasts the 
mummy of the Chibcha king with 
that of Captain Ore11ana, who died 
on his second expedition to the 
Amazon, in his quest for Eldorado. 
A third window sums up the 
cause of the animosity - a canoe 
like that used by the Guatavita 
king and a map of the region. 
There is com in the boat - the 
other gold of America. 

Clorindo Testa merely 
addresses his work to the 
Spanish-Portuguese side - to the 
gold fever. A row of ceramic 
plates arranged on the fIoor to 
detine the footsteps of a mano 
That man is trailing a canoe, as 
shown by the tracks and bythe 
canoe itself, placed on the side 
(the canoe is the common symbol
element adopted by a11 Group 
artists for this exhibit). 

At the end ofthe trail one of 
the plates shows the imprint of a 
knee and then of a hand. A man 
kneeling to look at a mirror, over 
which a carrot-like gold amulet is 
hung. It was a leading carrot that 
induced him to make the long 
trek, but he must do it again, 
thousands of times perhaps, 
without ever achieving his 
purpose. 

Fina11y, Victor Grippo has 
examined, as though drafting a 
balance sheet, the campaign that 

Spain started and in which it 
persisted for half a century, after 
having needed seven years to 
recover from the Arab invasion. 
One of the three boxes defines his 
point of view - it holds a sma11 
boatmade by the artist in his 
childhood, placed at one end of a 
plaster of Paris landscape. On the 
opposite side, the target of the 
boat, the unknown, gold and a 
mirror that shows the inverted 
image of its other side. America is 
that sma11 boat of íllusions, 
capable of foreseeing the future 
beca use it can also see through its 
own image when looking at the 
unknown. Thus, the future wi11 be 
its own and exc1usive work, 
achieved through victories and 
failures, happiness and pain. This, 
and no other, is the destiny of 
America. 

Eldorado is absent from a11 
places, beca use it is in a11 places 
- in the rivers, on the mountains 
and on the plains, in the fertile 
soil and in the clean air, in the old 
and in the new America. And, 
essentia11y, in freedom and in the 
fancy that the endless, luminous 
America one day taught to the 
sma11 and pale Europe of he XVIth. 
Century. 

Obra ApresentadajWork in fhe 
Exhibifion 
fi Oorado, 1990-91 
Instalaçãojinstallation, 296 m2 
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rEXCES . 
ET LE RETRAIT 

ANNETTE MESSAGER 
Nasceu em Berck-sur-Mer, França, 
em 1943. 
Born in Berck-sur-Mer, France, in 
1943. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibifions 
• 1973 Stãdtische Galerie im 
Lenbachhaus, München 
• 1973, 89 Musée de Peinture et de 
Sculpture, Grenoble 
.1974 Galleria Diagramma, Milano 
.1974,84 Musée d'Art Moderne de 
la Ville de Paris 
.1975 Galerie Venster, Rotterdam; 
Galerie Ecart, Genéve; Galerie d'Art 
Contemporain, Zagreb 
.1976 Mõbelbilder, Rheinisches 
Landesmuseum, Bonn 
• 1977 Galerie Isy Brachot, 



Bruxelles; Galerie Seriaal, 
Amsterdam 
.1978 Holly Solomon Gallery, New 
York; Galerie Voksal, Warszawa 
• 1979, 80 Galerie Gillespie·Lage, 
Paris 
• 1980 Saint·Louis Art Museum 
.1981 Fine Arts Gallery, University 
of California, Berkeley; San 
Francisco Museum of Modern Art, 
PS1, New York 
• 1983 Musée des Beaux·Arts, 
Calais 
• 1983, 85 Galerie Gillespie-Laage
Salomon, Paris 
• 1985 Riverside Studios, London 
.1986 Galerie d'Art Contemporain 
des Musées de Nice 
• 1987 Vancouver Art Gallery; La 
Ruée vers l'Art, Ministére de la 
Culture et de la Communication, 
Paris 
• 1988 Galerie Laage-Salomon, 
Paris; Centre d'Art Contemporain, 
Castres 
• 1989 Mes Enluminures, Galerie 
Crousel·Robelin Bama, Paris 
• 1990 Bonner Kunstverein, Bonn; 
Musée de La Roche sur Yon; Contes 
d'Été, Musée Départemental, 
Rochecouart; Kunstverein, 
Düsseldorf 
• 1991 Mercer Union, A Center for 
Contemporary Visual Art and Cold 
City Gallery, Toronto 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1973 Biennale des Nuits de 
Bourgogne, Musée Rude, Dijol'l 
.1974 IIs Collectionnent, Musée 
des Arts Décoratifs, Paris; Musée 
des Arts Décoratifs, Montréal 
.1975 New Media, Museum Malmõ 
• 1976 Biennale di Venezia; Les 
Boites, Musée d' Art Moderne de la 
Ville de Paris; Maison de la Culture, 
Rennes; Identité/ldentification, 
Musée d'Art Contemporain, 
Bordeaux; Palais des Beaux·Arts, 
Bruxelles 
• 1977 Bookworks, The Museum of 
Modern Art, New York; Selbstportrat, 
Kunstlerhaus, Stuttgart; 
Lunstlerinnen International 
1877/1977, Berlin; Biennale de 
Paris; Documenta 6, Kassel; Matisse 
et les Artistes Contemporains, 
Museum van Hedendaagse Kunst, 
Gent 
.1978 Couples, PS1, New York 
• 1979, 84, 90 Biennale de Sidney 
• 1979 Photography as Art, ICA, 
London; Tendances de l'Art en France 
111, 1968-1978/1979, Parti·Pris 
Autres, Musée d'Art Moderne de la 
VilledeParis 
• 1980 Biennale di Venezia; IIs se 
Disent Peintres, IIs se Disent 
Photographes, Musée d' Art Moderne 
de la Ville de Paris; Artist and 
Camera, British Council, Sheffield, 
Carlisle, Durham, Bradford 
• 1981 Fran Frankrike, Lisjevachs 
Konsthall, Stockholm; Art & Culture, 
Kunstverein, Stuttgart; Toyama Now 
81, Museum of Modern Art, Toyama; 
Autoportraits Photographiques 1898-
1981, Musée National d'Art Moderne, 
Centre Georges Pompidou, Paris 
.1982 Art d'Aujourd'hui et 
Erotisme, Kunstverein, Bonn; Façons 
de Peindre, Maison de la Culture, 
Châlon·su .... Saone/Musée Rath, 
Genéve/Musée Savoisien, 
Chambéry; Statements 1, Holly 
Solomon Gallery, New York 
• 1983 De Matisse à Nos Jours, 

Musée des Beaux·Arts, Lilles; New 
Art 83, Tate Gallery, London; Kunst 
mit Fotografie, Nationalgalerie, 
Berlin 
.1984 Marche, Mythen, Monster, 
Rheinisches Landesmuseum, Bonn; 
Kunstmuseum, Thun; Contiguité, de 
la Photographie à la Peinture, Palais 
de Tokyo, Paris 
• 1985 Biennale des Friedens, 
Kunstverein, Hamburg; Dialog, 
Moderna Museet, Stockholm; Livres 
d'Artistes, Centre Georges 
Pompidou, Paris 
• 1986 Turning over the Pages, 
Ketle's Yard, University of 
Cambridge; Voyage en 1987 à 
Naples, Academia di Belle Arti, 
Napoli; Photography as 
Performance, The Photographers' 
Gallery, London 
• 1987 Exotische Welten 
Europaische Phantasien, 
Württembergischer Kunstverein, 
Stuttgart; Les Années 70. Les 
Années-Mémoire, Abbaye Saint· 
André, Centre National d' Art 
Contemporain, Meymac 
• 1988 Narrative Art, Fonds 
Régional d' Art Contemporain de 
Bourgogne, Dijon; Acquisitions 1988 
du Fonds National d'Art 
Contemporain, Centre National des 
Arts Plastiques, Paris; Jahresgaben 
88, Kunstverein, Düsseldorf; 
Kunsthalle, Zürich 
• 1989 Simplon Express, La Galerie 
des Locataires, Paris, Zagreb; 
Acquisitions Récentes, FNAC; 
Histoires de Musée, Musée d'Art 
Moderne de la Ville de Paris; 
L'lnvention d'un Art, Centre Georges 
Pompidou, Paris; Choix d'Oeuvres du 
Fonds Régional d'Art Contemporain, 
Aquitaine; Galerie d'Art 
Contemporain, Mourenx; Trajets, 
Galerie Crousel·Robelin Bama, Paris; 
Une Autre Affaire, Le Consortium, 
Dijon 
• 1990 Collections du FRAC Corse; 
Images in Transition, The National 
Museum of Modern Art, Kyoto 
• 1991 Individualités. 14 Artists 
from France, Art Gallery of Ontario, 
Toronto 

Outras Atividades/Other Activities 
• 1973 Mes Clichés-témoins, éd. 
Yellow Now, Liége; LesApproches, 
éd. Lebee .... Hossmann, Hamburg; 
Annette Message .... Künstlerin; 
Annette Message .... Sammlerin, 
München 
.1974 Les Tortures Volontaires, éd. 
Berg, Copenhague; "Annette 
Messager Collectionneuse", A.R.C., 
Paris, in Art Vivant, février/ 
Chorus,12 
.1975 La Femme et ... , éd. Ecart, 
Genéve; Ma Collection d'Expressions 
et d'Attitudes Diverses, éd. 
Antiquarium, Sarbrück/éd. Arrocaria, 
Antibes ' 
.1976 Modelbilder, Rheinisches 
Landesmuseum, Bonn; Mes 
Proverbes, éd. Giancarlo Politi, 
Milano 
• 1977 in Traverses, 7 
• 1978 Les Vacances, éd. du Centre 
d'Art & Communication, Vaduz 
• 1988 Mes Enluminures, éd. Art & 
Art, Dijon; Mes Augures, Musée de 
Castres 
• 1989 Mes Ouvrages, éd. Actes 
Sud, Arles; Tragédie-Comédie, éd. 
Musée de Grenoble 
• 1990 Contes d'Été, éd. Musée 
Départemental de Rochechouart 

Uma Fragmentação 
Necessária 
Atualmente, as fragmentações 

produzidas por Messager vêm 
sendo sistematizadas, A artista 
não se preocupa em esclarecer se 
seu trabalho está relacionado com 
a sexualidade, afirmando, porém, 
que esta fala unicamente do corpo 
sendo o corpo a única coisa que o 
indivíduo inquestionavelmente 
possui, sem, no entanto, contar 
com algum prazer visual 
proporcionado por ele, e menos 
ainda algum conhecimento 
detalhado a seu respeito, Somente 
as experiências da doença ou do 
sexo permitem-nos perceber as 
partes de nosso corpo. Em tais 
situações, as sensações 
provocadas pela dor e pelo toque 
têm o poder de isolar. Quando 
acometido por uma enfermidade 
súbita de grande poder 
destrutivo, o indivíduo permanece 
com uma dor em algum lugar. 
Tocamos o corpo do outro 
subtraindo-lhe uma parte que os 
olhos não conseguem alcançar. 
Essa visão do eu que roubamos do 
outro é oferecida a nós, instalada 
na parede pela artista e, no caso 
de Meus Trophies, inclinada em 
nossa direção como que para vir a 
nosso encontro numa relação mais 
terna de intimidade, O corpo 
fragmentado, desmantelado, 
perde seu modelo de identidade, 
de tal forma que somos colocados 
na posição de um voyeur, mas um 
voyeur que observa a si próprio, 
Um detalhe incomensuravelmente 
ampliado ou uma profusão de 
detalhes obedecendo a seu 
propósito complementar de 
satisfazer-nos a curiosidade, com, 
se possível, a imparcialidade do 
olhar de uma criança, que não 
disseca nem forma uma hierarquia 
das partes do corpo, O mesmo 
interesse deveria ser capaz de 
apreender essas partes sem 
procurar qualificá-las ou 
desqualificá-las através das 
relações entre elas. A artista se 
apodera de algo a priori intocável, 
dando a este algo o tratamento 
que bem entende - cortando, 
isolando, ampliando, 
delimitando, obstruindo e 
recompondo as visões múltiplas 
cujo acúmulo marca a passagem 
da artista ( ... ) 



Uma Pintura Amorosa 
De acordo com essa lógica, era 

compreensível que Messager se 
reportasse ao "Mapa da Ternura", 
uma autêntica geografia do amor, 
incluída por Madeleine de 
Sendéry em sua novela Clélie, um 
exemplo do gosto setecentista 
pela elaboração de mapas 
alegóricos. As inscrições 
cartográficas constituem 
palavras-chave que se tornam 
uma grande quantidade de 
imperativos a serem seguidos pelo 
leitor, no intuito de se alcançar os 
três objetivos propostos: Ternura
de-inclinação, Ternura-de
Reconhecimento e Ternura-de
Afeto, como se estes fossem locais 
situados ao longo de um rio. Tal 
referência literária ilustra, em 
parte, o gosto da artista pela 
cartografia em geral e seu 
interesse particular nesse sistema 
de procedimento ao mesmo tempo 
artificial, complexo e 
convencional, delineando em 
estágios ilustrados através de 
cidadelas com nomes como "Belo 
Verso", "Cartas de Amor", 
"Grande Coração", que implicam 
a existência de outros lugares, a 
serem evitados - por exemplo, 
"Desinteresse", "Frivolidade" e 
"Desmemória", cujo destino é o 
"Lago da Indiferença". "Sempre 
tive conhecimento desse mapa de 
caráter um tanto enigmático, 
depois o esqueci e o redes cobri. 
Esse Mapa da Ternura possui uma 
forma realmente muito curiosa. O 
rio, que sugere uma paisagem 
anatômica, encobre um aspecto 
profundamente sexual, 
provavelmente intrigando as 
crianças, que não devem 
compreender muito bem de que se 
trata. Fazendo referência ao mapa 
em meu próprio trabalho, pretendi 
prestar-lhe uma homenagem" 1 

Até o momento, essa 
homenagem assumiu a forma 
concreta de dois trabalhos, a 
Jardim da Ternura (1988), no 
Centro de Arte Contemporânea de 
Castres, e Paisagem de Ternura, 
de 1988-89. Em a Jardim da 
Ternura, os signos inscritos sobre 
placas de alumínio ou fotografias 
cercadas por alumínio foram 
espalhados portoda parte, 
pregados em troncos ou árvores 
ou ocultados em pequenos 

recessos. Expressões de cunho 
quase oracular como A 
TARTARUGA DA LONGEVIDADE, 
O COELHO DA BOA FORTUNA ou 
OS CÍRCULOS DA FERTILIDADE 
associam uma realidade percebida 
a outra realidade, poderosa, quer 
positiva ou negativa, que diz 
respeito a nós. Tais signos, ao 
indicarem os estágios de uma 
história pessoal, tornavam-se os 
índices exteriores cuja 
interpretação o indivíduo 
buscava, enquanto o "Mapa da 
Ternura" consistia em uma 
simples ilustração de um 
comportamento codificado, 
referente a relações afetivas 
platônicas. A Paisagem da 
Ternura estabelece, 
alegoricamente, um paralelismo 
entre as partes do corpo e os 
elementos da paisagem. 
Aquarelas com diversas 
inscrições, o ABISMO DOS POROS, 
O CANAL DAS LÁGRIMAS, AS 
TELAS DAS RUGAS, são 
sobrepostas a representações 
fotográficas que, dessa forma, 
ganham dimensão topográfica e 
maior amplitude, posto que as 
duas seqüências passam então, a 
coexistir. Essa sociedade de 
précieuses2, que tendemos 
exageradamente a desprezar 
como ridícula, foi o prelúdio 
necessário a uma grande era na 
psicologia do amor. Ao despojar o 
sentimento amoroso de toda sua 
aspereza, substituindo, ainda, o 
termo" amor" pela palavra 
"ternura", ela abriu caminho para 
o desenvolvimento da tragédia 
clássica, que reúne todos os frutos 
dessa paixão, sem os seus 
excessos. 

Mo Gourmelon 
(Extraído da revista Arts 

Magazine, novo 1990) 

1. Entrevista da artista para Arts Magazine, 
jun.1990. 
2. As précieuses, as mulheres literatas do 
século XVII, foram satirizadas por Moliére 
em Les Précieuses Ridicules (1659) 

A Necessary Fragmenta tion 
At present, the fragmentations 

effected by Messager are beíng 
systematized. The artíst does not 
crop ín arder to know íf her work 
relates to sexualíty, but ascertaíns 
that ít speaks only of the body
the body beíng the only thing one 
unquestíonably possesses wíthout, 

however, having visual pleasure of 
ít, sti1lless any detailed knowledge. 
anly the experíences of illness ar 
sex permit us to apprehend the 
parts of our body. Then the 
sensatíons of paín ar touch have the 
power to ísolate. Barring a sudden 
illness that destroys totally, one has 
a pain somewhere. We touch the 
body of the other person by takíng 
away from ít a part the gaze cannot 
reach. This vision of the self we 
steal from the other ís offered to us, 
installed on the wall by the artist, 
and ín the case ofTrophies, 
ínclining toward us as íf to meet us 
ín a more tender relatíon of 
intimacy. With the body 
fragmented, dismantled, it loses the 
model's identity, so that we then 
find ourselves ín the posítion of a 
voyeur, but a voyeur who wíews 
himself. A detaíl ímmesurably 
enlarged ar a profusion of detaíls by 
theír complementarity aím to 
satisfy our curiosity wíth, íf 
possible, the impartiality of a 
child's view, which neíther dissects 
not makes a hierarchy ofthe body's 
parts. The same ínterest ougty to be 
able to seize these parts without 
scarchíng to qualífyor disqualífy 
them through the relations among 
them. The artíst appropríates 
somethíng a priori untouchable and 
arranges ít as she pleases cuts up, 
ísolates, enlarges, frames, ties up, 
decomposes, and recomposes the 
composite visions whose 
accumulation marks her passage. 

A Love Painting 
Accordíng to thís logic, ít was 

understandable that Messager 
recalled the "Map of Tenderness ", 
a verítable geography of lave that 
Madeleíne de Sendéry ínc1uded in 
her novel Clélie, an example of the 
17th century's taste for allegorical 
map-makíng. The map's 
ínscriptíons loca te key words that 
become so many ímperatives for the 
reader to follow, ín arder to attaín 
the three proposed objectives: 
Tenderness-on-Inc1ínation, 
Tenderness-on-Recognition, 
Tenderness-on-Esteem, as one 
speaks of places sítuated along a 
river. This literary reference 
íllustrates in part the artist's 
penchant for cartography in general 
and her particular ínterest in thís 
system of manners at once affected, 



comp1ex, and conventiona1, marked 
out in illustrated stages by villages 
with such names as "Pretty Verse ", 
"Love Letter", "Big Heart", and 
which calls for other p1aces to be 
avoided - for instance, 
"Lukewarm ", "Trifling", 
"Forgetfu1ness ", a1 of which 1ead to 
the "Lake of Indifference ".1 have 
a1ways known, then forgotten and 
rediscovered this map, which has a 
rather enigmatic character. This 
Map of Tenderness rea11y has a very 
curious formo This river, which 
denotes an anatomica11andscape, 
veils a high1y sexual aspect, 
probab1y intriguing children who 
ought not to understand toa we11 
just what it is. Inmaking reference 
to it in my own work, I wanted to 
pay homage to it. "1. 

For the time being, this homage 
has taken the concrete form of two 
pieces, Garden of Tenderness 
(1988) at the Center for 
Contemporary Art of Castres, and 
Landscape of Tenderness of 1988-
89. In Garden of Tenderness, sings 
inscribed on a1uminum p1aquess or 
photos surrounded by a1uminum 
were spread around, hooked to the 
trunks of trees, or concea1ed in 1itt1e 
nooks. A1most oracular expressions, 
such as THE TORTOISE OF 
LONGEVITY, THE RABBIT OF 
FOR TUNE, THE CIRCLES OF 
FERTILITYassociate a perceived 
rea1ity and a portent, whether good 
or bad, concerning uso These signs, 
in marking the stages of a persona1 
history, became the exterior indices 
whose interpretation one sought, 
while the "Map ofTenderness" 
was on1y the simp1e i11ustration of a 
codified behavior of p1atonic 
affective re1ations. The Landscape 
of Tenderness a11egorica11y 
broaches a paralle1ism of the body's 
parts and e1ements of 1andscape. 
Waterco1ors with various 
inscriptions, THE ABYSS OF 
PORES, THE FURROW OF TEARS, 
THE CANVAS OF WRINKLES, are 
superimposed on photographic 
representations that are thereby 
protracted and amp1ified, beca use 
there again the two sequences 
coexisto That society of précieuses , 
which we tend too much to write off 
as ridicu1ous, was the necessary 
pre1ude to a great age in the 
psycho1ogy of love. In stripping 
awaya11 the harshness of amorous 

fee1ing and substituing for the 
excessive1y 1icentions term "love" 
the word "tenderness, " it opened 
the way for the deve10pment of 
cJassica1 tragedy, which gathers a11 
the fruits of that passion without its 
excesses. 

1. Interview with the author, jun. 1990. 
2. The précieuses, literary women of the 17th 
century salons. were satirized by Moliére in 
Les Précieuses Ridicules (1659). 

Obra ApresentadajWork in fhe 
Exhibifion 
Mes ouvrages, 1988-91 
Escritos sobre parede e fotos 
emolduradas/writing on the walf and framed 
photos, 77 m2 

EUGENE LEROY 
Nasceu em Tourcoing, França, em 
1910. 
Estudou nas Escolas de Belas-Artes 
de Paris e de Lille. 
Boro in Turcoing, France, in 1910. 
Sfudied af fhe Paris and Lil/e 
Schools of Fine Arts. 
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andPrizes 
• 1937 Galerie Monsalut, Lille 
• 1943 Galerie Else Clausen, Paris 
.1946,47 Salon d'Automne 
• 1948 Galerie Mareei Evrard, Lille 
• 1954 Galerie Art Vivant, Paris 
• 1955 Cercle Artistique, Gand; 
Galerie A. Droulez, Reims 
• 1956 Galerie Creuse, Paris; Salon 
deMai 
• 1957 Musée de Dunkerque 
(Prêmio Othon Friez) 
• 1958 Musée de Tourcoing 
• 1959 Galerie Synthese, Paris; 
Galerie Création, Roubaix 
• 1960 Galerie Betty Thommen, Bâle 
• 1961, 63 Galerie Claude Bernard, 
Paris 
• 1963, 68 Salon de Mai, Paris 
• 1964 Interoational Carnegie 
Institute, Pittsburgh; Galerie 
Kaleidoscop, Gand 
.1965 Harvard University, 
Cambridge 
• 1965, 71 Galerie Nord, Lille 
• 1966 Galeries Pilotes, Lausanne 
• 1970 Galerie Veranneman, 
Bruxelles; Sécession, Vienne 
• 1972 Septentrion, Marcq·en
Baroeul 
.1974 Chemins de la Creátion, 
Ancy·le-Franc 
• 1977 École des Beaux-Arts, Lille 
.1978 Galerie Jean Leroy, Paris 
• 1979 Retrospective et Catalogue 
de l'Oeuvre Gravée, IV Biennale de 
Gravelines; FIAC 79, Paris; Galerie 
K., Washington 
• 1982 Musée d' Art Contemporain, 
Gand 
• 1983 Galerie Ascan Crone, 
Hambourg; Galerie Springer, Berlin 
.1983,85 Galerie Michael Werner, 
Cologne; Galerie Winter, Vienne 
.1984 Galerie Jean Bernier, 
Athenes; Galerie Edward Thorp, New 
York 
.1986 Richard Foncke Gallery, 
Gand; Gallerie Gillespie-Laage
Salomon, Paris; Europa·Amerika, 
Walraf; Richards Museum, Cologne; 
Ligne d'Horizon, Van Abbe Museum, 

Eindhoven 
.1987 Musée d'Art Moderne, 
Villeneuve d'Ascq 
• 1988 Stedelijk von Abbe Museum, 
Eindhoven; A.R.C., Musée d'Art 
Moderne de la Ville de Paris 
.1989 Galerie Michael Werner, Kõln 
• 1990 Musée Sainte Croix, 
Poitiers; Galerie Isy Brachot, 
Bruxelles 

É com, uma humildade 
exemplar, mas não despida de um 
certo vigor, que a pintura de 
Eugêne Leroy atravessa todas as 
vertentes artísticas francesas de 
seus últimos cinqüenta anos. Na 
verdade, a pintura de Eugêne 
Leroy vem de longe e se, a partir 
do início dos anos 80, ela terminou 
por se impor internacionalmente, 
é porque faz parte da própria 
natureza dessa pintura se revelar 
sempre se protegendo. Uma 
pintura que vem de longe em 
todos os sentidos da palavra. 
Leroy gosta de lembrar que sua 
atividade consiste, 
essencialmente, em reativar uma 
emoção original, feita de "dois 
sons (tons) justos". Tal emoção é 
encontrada e examinada por ele 
nos artistas que lhe são caros: em 
Rembrandt, Van der Goes e 
Giorgione, numa pintura de ícone 
pouco conhecido, ou numa estátua 
Tellem. Bem como nesse velho 
espelho que lhe devolve sua 
imagem em contraluz. 

Essa emoção está ligada, para 
ele, àquilo que chama de "gesto". 
Que nada tem a ver, entretanto, 
com alguma gestualidade de tipo 
expressionista. O "gesto" está 
situado ao largo da imagem, da 
anedota, da vida. É este que torna 
possível a pintura, embora não 
seja a pintura. É preciso enxergar 
as pinturas de Eugêne Leroy como 
campos de batalha onde essas 
duas dimensões se defrontam de 
maneira implacável, mas 
igualmente fraterna. Essa luta 
desvairada, infatigável e por 
vezes feroz, não tem por objetivo, 
na verdade, a eliminação ou a 
aniquilação de um dos termos. 
Trata-se de uma batalha da 
pintura travada contra si própria. 
A obra de Leroy tem uma 
necessidade de se alimentar, de 
se reabastecer de imagens; esta, a 
seu turno, deve ser "dominada" 
(segundo as palavras do próprio 
artista), decantada, através, e 
para o benefício, da pintura. 



Deliberadamente sensualista, 
Eugene Leroy desconfia da 
pintura voltada unicamente para 
si mesma. Seu caminho, nesse 
particular, segue em sentido 
oposto à via modernista de busca 
de uma" diretividade". Na 
verdade, é através do acréscimo, 
da absorção e da incorporação que 
o pintor faz a pintura derivar de si 
mesma e não através da 
subtração, da purificação e da 
depuração. Essa obra singular, 
descoberta no fim dos anos 50 em 
Paris por Georg Baselitz e 
exposta, nos anos 60, na Galeria 
Claude Bernard, em Paris, não 
realça qualquer materialismo. 
Leroy considera a densidade de 
sua obra, bem como a obstinada 
animosidade resgatada por suas 
telas, mais como uma fatalidade 
inscrita no âmago da pintura do 
que uma disposição estilística. Por 
outro lado, a densidade é a luz 
que, no caso, está em jogo. O 
duplo desdobramento da obra, 
que promove, ao mesmo tempo, o 
aparecimento e o 
desaparecimento do motivo é, em 
si, uma luz imanente à pintura. 

Parece um pouco fácil, nesse 
sentido, transformar esse pintor, 
nascido nos limites entre a França 
e a Bélgica, no protagonista de 
uma hipotética" escola do Norte", 
que se oporia a uma tradição 
matissiana e mediterrânea da 
pintura. Despida de todo 
pitoresco, de todo efeito. 
Simplesmente a obstinação, a 
dificuldade, mas também a 
satisfação de colocar "um objeto 
na pintura, luz à frente, luz atrás". 
Se a pintura de Eugene Leroy 
guarda alguma relação com a luz, 
essa relação é necessariamente, 
isto é, visivelmente, mais de 
natureza ontológica do que 
climática! 

Bernard Marcadé 

lt is with an exemplary 
humility, but not without some 
vigor, that Eugéne Leroy's painting 
traverses every French artistic 
vogue of the last fifty years. Eugéne 
Leroy's painting comes, actually, 
from far away and if, from the early 
eighties, it ended by imposing itself 
internationally, it is beca use it is 
pertaining to this painting's own 
nature to reveal itself always 

protecting itself. This painting 
comes from far away in every sense 
of the termo Leroy loves to jemind 
that his activity consists, 
essencially, in reactivating an 
original emotion, made of "two fair 
sounds (intonations) ". Such 
emotion is found and examined by 
him with his dearest artists: with 
Rembrandt, Van der Goes, 
Giorgione, with an icon painting not 
much known, or in a Tellem 's statue 
as well as in this old mirror which 
gives him his image back in counter 
light. 

This emotion, for him, is 
connected to what he call 
"gesture", which has nothing to do, 
however, with some gesturalism of 
the expressionist kind. "Gesture" 
stays far from the image, the 
anecdote, the life. That is what 
makes the painting possible, 
though it is not the painting. It is 
necessary to see Eugéne Leroy's 
paintings like battle fields where 
both these dimensions confront 
mercillessly but also fraternally. 
Such frantic, tureless, sometimes 
wild struggle, has not, actually, the 
elimination or the annihilation of 
one of the terms as a goal. lt 
consists of a battle of painting 
joined against itself. Leroy's work 
has a need to be nourished, to be 
replenished by image; this by its 
turn, must be "dominated" 
(according to the artist's own 
terms), celebrated, through, and for 
the benefit of painting. 

Deliberately sensualist, Eugéne 
Leroy suspects of painting turned 
exclusively to itself. His course, in 
this particular, runs against the 
modernist way which searches for a 
"directionality". Actually, it is 
through the addition, the 
absorption and the incorporation 
that the artist makes painting 
derive from itself and not through 
subtraction, purification and 
depuration. This singular work, 
found out in the late fifties, in Paris, 
by Georg Baselitz, and exposed, in 
the sixties, at Claude Bernard 
Gallery, in Paris, does not 
accentuate any materialismo Leroy 
considers the density of his work, 
as well as the obstinate animosity 
ransomed by his canvas, more as a 
fatality inscribed in the heart of 
painting than as a stylistic will. Gn 
the other hand, density is the light 

which is under consideration here. 
The double unfolding of the work 
which makes the theme appear and 
disappear at the same time, is that 
of a light immanent to the painting. 

lt seems a litt1e easy, in such 
sense, to make this painter, born in 
the boundaries of France and 
Belgium, a protagonist of a 
hypothetical "northern schoo]" 
which would oppose itselfto a 
Matissian and Mediterranean 
tradition in painting. Deprived of 
the picturesque, ofthe effect. 
Simply the obstination, the 
difficulty, but also the satisfaction 
of placing an object in the painting, 
light ahead, light behind. lf Eugéne 
Leroy's painting has any relation to 
light, it is necessarily, that is to say, 
wiSibly, of an ontologic nature more 
than of a c1imatic one! 

Obras Apresentadas/ Works in fhe 
Exhibifion 
1. Hors, 1986 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 130x97 em 
Cortesia/Courtesy Galeri Miehael Werner, Kôln 
2. Autoportrait, 1987 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 145x114 em 
Cortesia/Courtesy Galeri Miehael Werner, Kôln 
3. Medaifle, 1987 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 145x114 em 
Cortesia/Courtesy Galeri Miehael Werner, Kôln 
4. Nu 10, 1987 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 130x97 ern 
Cortesia/Courtesy Galeri Miehael Werner, Kôln 
5. Nu 12, 1987 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 130x97 em 
Cortesia/Courtesy Galeri Miehael Werner, Kôln 
6. Mystére, 1987 
Óleo sobre tela/oil on eanvas, 130x97 em 
Cortesia/Courtesy Galeri Miehael Werner, Kôln 
7. Homme, 19867 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 146x114 em 
Cortesia/Courtesy Galeri Miehael Werner, Kôln 
8. Visage Sombre sur Fond Rouge, 1988 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 130x97 em 
Cortesia/Courtesy Galeri Miehael Werner, Kôln 
9. La Grande Bleue, 1989 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 130x97 em 
Cortesia/Courtesy Galeri Miehael Werner, Kôln 
10. Tête Marron, 1989 
Óleo sobre tela/oi I on eanvas, 130x97 em 
Cortesia/Courtesy Galeri Michael Werner, Kôln 

MICHEL VERJUX 
Nasceu em Chalon-sur-Saône, em 
1956. 
Born in Chalon-sur-Saône, France, in 
~956. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibifions 
• 1983 Espace d' Art Contemporain, 
Maison de la Culture, Chalon·sur
Saône 
• 1984 Le Coin du Miroir, Le 
Consortium, Dijon 
• 1985 Perspective, Galerie J&J 
Donguy/revue Autrement, Paris 
• 1986 Galerie Claire Burrus, Paris; 
Maison de la Culture et de la 
Communication, Saint-Etienne 
• 1987 Morceaux Choisis, Galerie 



Expérimentale, Cité des Sciences et 
de l'lndustrie, La Villette, Paris; 
Galeries Contemporaines, Musée 
National d'Art Moderne, C.N.A.C. 
Georges Pompidou, Paris 
• 1988 Musée Cantonal des Beaux· 
Arts (Eglise des Jésuites), Sion 
.1989 Le Consortium, Centre d'Art 
Contemporain, Dijon; Galerie 
Ryszard Varisella, Frankfurt 
• 1990 Galerie Liliane & Michel 
Durand-Dessert, Paris; Galerie 
Catherine Issert, Saint-Paul de 
Vence; Galerie DiagrammajLuciano 
Inga-Pin, Milan; Les Bains-Douches, 
Chauvigny (F.R.A.C. Poitou
Charentes) 
• 1991 Galleria Primo Piano, Roma; 
7 Ans de Réflexion, Villa Arson, Nice 

Exposições Coletivasj Collecfive 
Exhibifions 
• 1981 Galerie A La Limite, Dijon 
.1982 Galerie J&J Donguy, Paris; VI 
Rencontres Nationales de l'Audio
Visuel, Maison de la Culture, Chalon
sur-5aône 
• 1983 Espace d' Art Contemporain, 
Théâtre du Grain de Sei, Chalon-sur
Saône; Germinations, Kassel, 
London, Edinburgh e Marseilles 
• 1984 Eté 84, Le Nouveau Musée, 
Villeurbanne 
• 1985 Jeune Sculpture, 1985j1, 
Port d'Austerlitz, Paris; I Biennale de 
Sculpture, Fort de la Miotte, Belfort; 
Dispositif ScultpurejDispositif 
Fiction, ARC, Musée d'Art Moderne 
de la Ville de Paris 
• 1986 Ici Rome â Vous Paris, Sala 
1, Roma; Un ChoixjEen Keuze, 
Kunstrai, Amsterdam; Lumieres, 
C.I.A.C., Montréal 
• 1987 Onze de France, Galerija 
Survremene Umjetnosti, Zagreb; 
L'Espace, le Temps 87, Fondation 
Danae, Pouilly; Toute la Lumiere Est 
Loin d'etre Faite sur Chacune des 
Situations Éclairées, Musée 
Municipal, Bourbon-Lancy 
.1988 F.R.A.C. Bourgogne, Dijon; 
Sous le Soleil1, Villa Arson, Nice; E 
3, Artspace, Sydney; Vivent les 
F.R.A.C., Le Nouveau Musée, 
Villeurbanne; Maison de Caracteres, 
Deuxieme Festival d' Art 
Contemporain, Château Coquelle, 
Dunkerque 
• 1989 Sous le Solei I Exactement 2, 
Villa Arson, Nice; Niemandsland, 
Kunsthalle, Recklinghausen; 
Reflexion 1789-1989, Museum 
Fredericianum, Kassel; François 
Perrodin, Adrian Schiess, Michel 
Verjux, Sous-Sol, École Supérieure 
d'Art Visuel, Geneve; Exactement 
pas à Côté 3, Villa Arson, Nice; 
Reihe, Galerie Vera Munro, Hamburg; 
Liberté & Egalité, Museum Folkwang, 
EssenjKunstmuseum, Winterthur; 
Histoires de Musée, Musée d' Art 
Moderne de la Ville de Paris; Pas à 
Côté pas n'lmporte Oii 4, Villa Arson, 
Nice; Einleuchten, Deichtorhallen, 
Hamburg; Une Autre Affaire, Espace 
F.R.A.C. (Festival Nouvelles Scenes 
89), Dijon 
• 1990 Aperto, Biennale di Venezia, 
Arsenal; Pas n'lmporte Oii sous le 
Soleil 5, Villa Arson, Nice; Aktuelle 
Kunst Europas, Deichtorhallen, 
Hamburg; Art Cologne, 24, 
Internationaler Kunstmarkt, 
Cologne; Ligthseed: Wolfgang Laib, 
Cy Twombly, Michel Verjux, Watari
um, The Watari Museum of 
Contemporary Art, Tokyo; Affinités 

Sélectives, Antichambres, Palais des 
Beaux-Arts, Bruxelles; Alan Charlton, 
Gerhardt Richter, Michel Verjux, 
Galerie Liliane & Michel Durant
Dessert, Paris; Aujourd'hui en 
France, Musée National, Varsovie 
• 1991 Valses Nobles et 
Sentimentales, Ancienne Douane, 
Musées de la Ville, Strasbourg 
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Eclairages 
1 Uma obra é exposta aí, 

colocada exteriormente a nós. Ela 
é o resultado de um ato de 
exposição, por parte do emissor 
da mensagem estética, em direção 

ao receptor. E a realização de um 
ato dessa natureza tem o caráter 
de uma afirmação. Alguém coloca 
alguma coisa diante de nós 
(espectador), ou ao redor de nós, 
impondo-a à nossa percepção. 

Esse ato de exposição pode 
não afirmar, no Objeto exposto, 
coisa alguma além de suas 
próprias condições de existência, 
de suas próprias condições de 
visibilidade, do dispositivo de 
exposição em si: um espaço 
determinado, uma iluminação e o 
olhar do espectador. 

2 Iluminar é expor. 
A iluminação é um ato de 

exposição. É a aplicação da luz ao 
espaço em que se encontra o 
espectador e a alguns de seus 
componentes, a fim de que 
possam ser enxergados; mas é 
também o modo pelo qual a luz é 
distribuída e repartida pelo 
espaço. 

A iluminação é um elemento 
permanente no dispositivo de 
exposição. É também, contudo, 
um elemento intermediário. E 
esse "objeto" necessário entre o 
espaço e o espectador. 

A iluminação é um elemento 
de conexão, um elemento não 
autônomo, cuja referência, a forma 
e outras características próprias 
variam sistematicamente segundo 
as condições particulares onde ela 
é posta em ação. 

A iluminação é um meio de 
exposição (antes de ser 
unicamente um meio de expressão 
ou comunicação) preciso, móvel e 
flexível. Ela se adapta, revelando 
as mais diferentes situações. 

Uma iluminação mostra uma 
situação; ela afirma essa situação. 
No entanto, uma iluminação 
jamais deixa de ser parcial; seja 
qual for a luz, ela estará longe de 
abranger cada uma das situações 
existentes. 

3 A iluminação é aquilo que 
mostra; aqui ela é também aquilo 
que é mostrado, o objeto em 
exposição. 

N em pintura nem escultura; a 
obra é a iluminação. 

Ainda que possamos 
restringir perguntas do tipo: 
"qual a pintura, qual a escultura. 
que pode ser feita na 



atualidade?", há uma pergunta 
que se mantém: o que mostrar? e 
como mostrá-lo? 

Michel Verjux 

Eclairages 
1. There a work is shown, 

outside of ourselves. It is the 
consequence of exhibition of the 
aesthetic message by the originator 
to the receiver of the message. This 
kind of action is a statement. 
Someone puts something before or 
around us, the viewers, forcing it 
upon our perception. 

Through the act of exhibiting 
the exhibited object may make no 
other statement than its own state 
of visibility, of being available to be 
seen -a given space, a light and the 
eye ofthe beholder. 

2.Light displays - Lighting is 
an act of exhibition. The presence 
of light in the roam where 
beholders and a few other of its 
components are, in aid of their 
visibility. But, it also is the way in 
which light is arranged and spread 
out in the roam. 

Lighting is a fixed, but 
intermediate element of a11 
Exhibits. It is the necessary object 
between the space and the viewer. 

As a connecting element, 
lighting is autonomous. Its 
reference, form and other features 
vary systematica11y according to 
the conditions in which it is ma de to 
act. 

Lighting is the means used to 
display - before being apure 
mean of expression, of 
communication. It is precise, mobile 
and flexible. Insofar as it is 
adaptable while emphasizing the 
most diverse circumstances. 

Light pinpoints a circumstance 
and affirms it. However, it is always 
incomplete; no matter how we use 
it, light wi11 never come even c10se 
to encompassing a11 ofthe existing 
circumstances. 

3.Light is that which shows, it 
only is while showing the 
exhibited object. 

Neither painting, nor sculpture 
-lighting is the work in itself. 

Although one question may be 
avoided - "What painting, what 
sculpture can be currenty created?" 
- there is yet another question that 

we cannot avoid - "What do we 
show? How do we display it?" 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Instalação//nsta/lation, 1991 
Projetores/s/ide projectors, 98 m2 

NIELE TORONI 
Nasceu em Locarno, Suíça, em 1937. 
Víve e trabalha em Paris desde 1959. 
Born in Locamo, Switzerland, in 
1937. 
Resides and works in Paris since 
1959. 

Método de trabalho: sobre um 
determinado suporte é aplicada 
uma impressão de pincel nº 50 a 
intervalos regulares de 30 em. 

suporte: tela, algodão, papel, 
tela encerada, parede, chão ... 
geralmente fundos brancos. 

pincel: nº 50: pincel chato, 50 
mm de largura. 

intervalo: " ... distância de um 
ponto a outro" (Diciollário Rôbert 
dalíngua franoesa) 

Trabalho/pintura 
apresentados: marcas em pincel 
nº 50 repetidos a intervalos 
regulares de 30 em. 

Os traços em pincel nº 50 
repetidos a intervalos regulares 
de 30 em foram exibidos 
publicamente pela prime ria vez 
em janeiro de 1967 (Paris, Museu 
de Arte Moderna, Salão de Pintura 
Jovem). A partir de então, o 
trabalho tem sido apresentado em 
diferentes espaços, ambientes 
especializados (galerias, 
museus ... ) ou não, porém a 
simples enumeração de todas as 
apresentações do trabalho que 
puderam se dar a partir de 1967 
não teria a menor relevância para 
o trabalho/pintura em si, sendo, 
portanto, uma informação inútil. 

Niéle Toroni 

Work method: on the given 
support, print-marks are applied 
with a No. 50 brush at 30 cm 
interval. 

Support: canvas, cotton, paper, 
polished canvas, wa11, floor..., 
usualy white backgrounds. 

To apply: " ... to put one thing on 
another so that it coveIS it, sticks to 
it or leaves a mark on it. " 

(Robert, dict.langue française) 
Nº 50 brush: a flat brush 50 mm 

wide. 

Interval: " ... the distance from 
one point to another" (robert, dict. 
langue française) 

Worklpainting exhibited: 
Empreintes de pineeau n' 50 
répétées à interva11es réguliers de 
30 em 

(Nº 50 brush marks repeated at 
30 em intervals) 

Nº 50 brush marks repeated at 
30 em intervals were seen for the 
first time in a publie plaee in 
January 1967 (Salon jeune peinture, 
Musée d'art moderne, Paris). Sinee 
then, the work has been seen in 
various speeialized venues 
(ga11eries, museums) or other 
plaees, but a simple listing of the 
exhibitions ofthe work sinee 1967 
would provide no information on 
the worklpainting itself, and is 
therefore of no use. 

Obra ApresentadajWork in the 
Exhibition 
Intervenção (pintura mural)//ntervention (wa/l 
painting), 1991 
Impressões com pincel nº 50 repetidas a 
intervalos regulares de 30 cm/ print·nmarks 
applied with a No, 50 brush at 30 cm interva/s, 
4,95x18 m 

PAUL -ARMAND 
GETTE 

Nasceu em Lyon, França, em 1927. 
Bom in Lyon, France, in 1927. 

Exposições Individuaisj Solo 
Exhibitions 
• 1961 Calcinations, Galerie 
Cavalero, Cannes 
• 1963 Morphogrammes, Galerie M. 
· J. Dumay, Paris 
• 1965 Galerie Delta, RoUerdam 
.1969 Kristaller, Konsthallen, 
Sõdertãlje 
• 1972 Cristallographie, Musée 
d'Art Moderne, Paris; Successions 
Secondaires, Galerie Weiller, Paris 
• 1973 Institute of Contemporary 
Arts, London 
• 1975 Musée Social, Paris; Centre 
National d'Art Contemporain, Paris 
• 1976 Hommage à Claude Monet, 
Giverny 
• 1979 Paul·Armand Gette Arbeiten 
1959j1979, Stãdische Galerie im 
Lenbacchaus, München 
• 1980 Konsthallen, Malmõ 
• 1981 Kunstverein, Frankfurt 
.1983 Perturbation, Musée d'Art 
Moderne, Paris 
• 1986 Les Toilettes du 3ême Étage, 
Musée National d'Art Moderne, Paris 
• 1989 Nymphe, Nymphaea & 
Voisinages, Centre National d' Art 
Contemporain, Le Magasin, Grenoble 
• 1990 Sculpture et Passion, Palais 
des Beaux·Arts, Bruxelles 

Exposições Coletivasj Collective 
Exhibitions 
.1964 IIIlnternational Young 
Artists Exhibition, Tokyo 



• 1965 VIII Biennale de Sculpture 
Middelheim, Antwerpen; Between 
Poetry and Painting, Institute of 
Contemporary Arts, London 
• 1969 Work in Progress, American 
Centre, Paris 
• 1972 Flue Shoe, Museum of 
Modern Art, Oxford 
.1974 Demonstrative Fotografie, 
Kunstverein, Heidelberg; Art Video 
Confrontation, Musée d' Art Moderne, 
Paris 
• 1975 New Media I, Konsthallen, 
Malmõ 
• 1976 Biennale di Venezia 
• 1977 Documenta 6, Kassel 
• 1978 Biennale di Venezia 
• 1979 Biennial of Sydney 
• 1980 Video about Video, 
University Art Museum, Berkley; 
Biennale di Venezia 
• 1981 16" Bienal Internacional de 
São Paulo; Ars+Machina, Maison de 
la Culture, Rennes 
• 1982 Documenta Urbana, Kassel; 
Paris 1960-1980, Museum des XX 
Jahrhunderts, Wien 
• 1985 Cinema des Plasticiens, 
Musée d'Art Moderne, Paris 
• 1987 Barlinart, 1961/1987, 
Museum of Modern Art, New York 
• 1988 Balkon mit Facher, 
Akademie der Kunst, Berlin 
• 1990 La France à Venise, Peggy 
Guggenheim Fondation, Venezia; 
Daedalus Daedalus Palais 
Liechtenstein, Wien 

Considerações sobre o Banho 

E já que há deusa, e da natureza 
virgem, além do mais, foi preciso 

que tudo isso fosse aceito. Vá, pois, 
medir as deusas, você que eu 

surpreendo 
a sorrir. 

Ver só cega se o olho é 
queimado pelo que olha, ou, como 
lembra Alain Frontier 
(Tartalacréme, 38), quando quem 
olha vê, por acaso (Actéon, 
Tirésias), o que é proibido. Quanto 
a mim, eu seria tentado a crer que 
isso demonstra sobretudo que as 
deusas não gostam de ser sur
preendidas, que esses olhares 
imprevistos as incomodam, 
porque, então - apesar de serem 
deusas, não deixam de ser mulher 
-, elas não têm tempo de se 
embelezar em cena, e é isso que 
motiva a punição. (Objetar-me-ão 
que aquilo que os punidos, como 
os felizes mortais, viram não são 
mais que demônios, simulacros 
habitados pela divindade; ao que 
responderei que a arte não produz 
outra coisa e que isso faz parte 
dessas convenções que ninguém 
tem o direito de ignoraL) Gostaria 
de voltar à própria proibição, que 
é ver a deusa no banho, isto é, ver 
o sexo da deusa de surpresa. 

Parece, no entanto, que, por 
vezes, a proibição é suspensa; 
talvez baste que o olhar seja 
aceito, ou mesmo desejado, e, 
então a deusa se oferece, se abre 
a ele. Courbet olha e mostra, 
tal como Duchamp, sem 
perder a vista? A contemplação 
da origem do mundo, desse 
ponto zero, exige qualidades 
pouco comuns, a proibição 
evita que a multidão possa 
adquiri-las e mantém-na à 
distância. 

"Considerações sobre o 
banho" 

Since there is a goddess, and of a virgin 
nature as well, tbis should be accepted. Go 

then messure the goddesses, you that catch 
smiling. 

Seeing only blinds one if the 
eyes are burned by what they se e, 
or as Alain Frontier (Tartalacréme, 
38) reminds us, when the viewer 
sees unwi11ingly, that which is 
absolutly forbiden (Acteon, 
Tiresias). As for me, Iam tempted 
to believe that this shows, above 
a11, that the goddesses don 't like 
being take by surprise, that these 
ipromptu glances bother them. 
Because a goddess is no less a 
woman (people are bound to 
complain that the punished like the 
happy mortaIs see nothing but 
demons, simulacra inhabited by the 
divinity. To which my reply is: that 
art produces nothing else, and that 
this forms part of those conventions 
of which everyone should be 
aware), they don't have enought 
time to beautify themselves and to 
strike a pose, and this is the motive 
for the punishment. I would like to 
go back to the forbidden, seeing the 
goddess in the bath, that is seeing 
the goddess's sex by surprise. It 
seems, however t hat sometimes 
this prohibition is lifted. Perhaps 
the look wi11 be accepted, desired 
even, and then the goddess wi11 
offer herself open up to it. Courbet 
looks and shows, as does Duchamp, 
without losing his sight. 
Contemplating the origin of the 
world, this zero point, ca11s for 
uncommon qualities. The 
prohibition saves the masses from 
having to acquire such qualities 
and holds them at a distance. 

(Translation: David Boyle) 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
La Contemplation des Nymphes, 1991 
Instalação; 12 blocos-esculturas, 3 fotografias/ 
installation: 12 blocks/sculptures, 3 photos, 
147 m' 

ROBERT COMBAS 
Nasceu em Lyon, França, em 1957_ 
Estudou na Escola de Belas-Artes de 
Montpellier 
Bom in Lyon, France, in 1957_ 
Studied at the Montpellier School of 
Fine Arts_ 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
• 1981 Galerie Eva Keppel, 
Düsseldorf_ 
• 1981, 82 Galerie Swart, 
Amsterdam 
• 1982 Galerie Baronian-Lambert, 
Gand 
• 1982, 83, 84, 86 Galleria 11 
Capricorno, Venezia 
• 1982, 84 Galerie Yvon Lambert, 
Paris 
• 1983 Le Combat de Combas, 
Galerie Le Chanjour, Nice 
• 1983, 86 Galerie Leo Castelli, New 
York 
• 1984 Galerie Yvon Lambert, FIAC, 
Grand Palais, Paris; ARCA, Marseille 
.1984,86,89 Galerie Le Chanjour, 
Nice 
.1985 Musée de l'Abbaye Sainte
Croix, Les Sables d'Olonne; 
Gemeentemuseum, Helmand; Halle 
Sud, Genéve; Fondation du Château 
de Jau, Cases-de-Péne; Galerie Yvon 
Lambert, FIAC, Paris 
.1986 Musée d'Art & d'lndustrie, 
Saint-Etienne; Le Bestiaire de 
Combas, Galerie Yvon Lambert, Paris 
.1987 Cape, Musée d'Art 
Contemporain, Bordeaux; Stedelijk 
Museum, Amsterdam; Studio 
Trisorio, Napoles 
• 1988 Galerie Debellecour, Lyon; 
Galerie Françoise Lambert, Milan; 
Les Batailles, Galerie Beuabourg, 
Paris; La Guerre de Troie, Galerie 
Yvon Lambert, Paris; Galerie Galéa, 
Caen 
.1989 Galerie Pierre Huber, 
Genéve; Sculpture et Reliefs, Galerie 
Beaubourg, Paris; Dessins, Galerie 
des Arénes, Nimes 
.1990 Wolf Schulz Gallery, San 
Francisco; Combas, Espace 87, 
Tunis; Fine Arts Gallery, Bruxelles; 
Galerie Kay Forsblom, Helsinki; 
Combas. Tolouse-Lautrec, Centre 
Cultural de L'Albigeois, Musée 
Toulouse-Lautrec, Albi 
• 1991 La Bible, Galerie Beaubourg, 
Paris; Les Saints, Galerie Yvon 
Lambert, Paris 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
• 1980 Galerie MedaMothi, 
Montpellier; Aprés le Classicisme, 
Musée d'Art et d'lndustrie, Saint
Etienne 
• 1981 Galerie Chantal Crousel, 
Paris; Objekte und Bilder, Galerie 
Eva Keppel, Düsseldorf; Ateliers 
81/82, ARC, Musée d'Art Moderne de 
Paris 
.1982 L'Art du Temps, Figuration 
Libre en France, Galerie d' Art 
Contemporain des Musées de Nice; 



Combas, Di Rosa, Totemm, Galerie 
Beaubourg, Paris; L'Art en Sous-Sol 
ou Félix Potin Vu par la Figuration 
Libre, Paris; Statements One, Holly 
Solomon Gallery, New York; Galleria 
F. Pelegrino, Bologna,; Perspektive 
82, Art 82, Kunstmesse, Bâle; 
Collection (lernard Lamarche-Vadel, 
Musée Sainte·Croix, Poitiers 
• 1982, 85 Galerie Eva Keppel, 
Düsseldorf 
• 1983 Figures Imposées, ELAC, 
Lyon; Blanchard, Boisrond, Combas, 
Di Rosa, Musée Groninger, 
Groningen; France Tours Art Actuel, 
Biennale d'Art Contemporain 82·84, 
Tours; Blais, Combas, Middendorf: 
Oeuvres sur papier, Galerie Yvon 
Lambert, Paris; Neue Malerei aus 
Paris und Hamburg, Galerie Hans 
Barlach, Hamburg; New Art, Tate 
Gallery, London; Centre Culturel 
Leonard de Vinci, Toulouse; Franzen 
en Amerikanen, Musée Groninger, 
Groningen; New French Painting, 
Riverside Studios, Gimpel Gallery, 
London 
• 1984 France: une Nouvelle 
Génération, Hôtel de Ville, Paris; 
Paris-New York, Robert Fraser 
Gallery, London/Royal College 01 
Art, Edinburgh; Ecritures dans la 
Peinture, Villa Arson, Nice; New 
French Painting, Musée d'Art 
Moderne, Oxford; John Hansard 
Gallery, University of Southampton; 
Fruitmarket, Edinburgh; Légends, 
Cape, Musée d' Art Contemporain, 
Bordeaux; Individualités, Artisi 
Francesi d'Oggi, Galleria d'Arte 
Moderna, Roma; French Spirit Today, 
USC Fisher Art Gallery, Los 
Angeles/Museum 01 Contemporary 
Art, La Jolla; Figures Libres, Centre 
Communal, Aubagne; 5/5: Figuration 
Libre France-USA, ARC, Musée d'Art 
Moderne, Paris 
• 1985 Autour de la B.D., Palais des 
Beaux·Arts, Charleroi; La Fin de 
Siecle, c'Est pour Demain, Galerie 
Yvon Lambert, Paris; Préfiguration 
d'une Collection, Art Contemporain à 
Nimes, Galerie des Arenes et Músée 
des Beaux-Arts, Nimes; Color since 
Matisse, Edinburgh International 
Festival, Royal Scottish 
Academy/Louisiana Museum, 
Humlebaek; Palais des Beaux-Arts, 
Bruxelles; Musée des Beaux-Arts, 
Nantes; Aimer les Musées, Cape, 
Musée d' Art Contemporain et Musée 
des Beaux-Arts, Bordeaux; Biennale 
de Paris; Anni ottanta, Galerie 
Communale d'Art Moderne, Bologne; 
La Méthode ABD, Musée des Beaux
Arts, Angoulême; Préfiguration d'une 
Collection, Musée Départemental 
d'Art Contemporain, Rochechouart 
• 1986 Autour de la B.D., Lisbonne; 
Luxe, Cal me, Volupté, Vancouver Art 
Gallery; VII Bienal de Ponteveda, 
Espana; Leo Castelli Graphics at 
Gabriella Bryers, Galerie Gabriella 
Bryers, New York 
• 1987 Gâlerie Yvon Lambert, Paris; 
L'Art contre le Sida, Galerie Yvon 
Lambert, Paris; Estruendos, Museo 
Rufino Tamayo, México 
• 1988 Art & Language, Univesité de 
Rennes; L'Art, la Morale et la 
Passion, MNAM, Centre Georges 
Pompidou, Paris; Biennial of Sydney; 
Art Comtemporain, Corée 
• 1989 Divan viennois: Sigmund 
Freud Aujourd'hui, Musée du XXe 
siecle, Vienne; Les Années 80, 
Fondation Cartier, Jouy-en-Josas; 

Fortant de France, Sete; Premiere 
Croisiere d'Art Comtemporain, MTS 
Odysseus, Italie, Egypte, Grece 
• 1990 L' Art pour la Vie - 300 
Oeuvres Vaincre le Cancer, École 
Nationale des Beaux-Arts, Paris; Le 
Visage dans l'Art Contemporain, 
Musée des Jacobins, Toulouse; Post
Graffiti - Figuration Libre, Fondation 
Veranneman, Kruikshoutem; 
Aktuelle Kunst Europas, Sammlung 
Centre Pompidou, Diechtorhallen, 
Hambourg; Basquiat. Boisrond. 
Combas. Di Rosa. Haring., Galerie 
Beaubourg, Paris; Tendance de la 
Jeune Peinture, Lycée Agricole 
Grand-Pont, Chasseneuil; Lycée 
Agricole Xavier-Bernard, Rouille; 
Chateaux d'Arcourt, Chauvigny; 
Lycée Agricole, Melle; Le Temple, 
Chauray; Marie Mirebeau; Lycée de 
Bois d'Amour, Poitiers; Lycée 
Agricole, Bressaire; Lycée Agricole, 
Montmorillon; GIC du Civraisien, 
Gençay; Lycée Louis Armand, 
Poitiers; CDDP, La Rochelle 
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Fazer unicamente de Robert 
Combas um dos principais 
protagonistas ou mesmo o líder da 
"figuração livre" é mais que 
insuficiente, Essa denominação 
(criada no início dos anos 80) é 
puramente ideológica, mascara a 
diversidade e a complexidade da 
obra sob um monte de 
estereótipos: espontaneidade, 
pulsão pura, prazer de pintaL 
Sob mais de um aspecto, essa obra 
se distingue do barulho e do furor 
feitos nos anos 80 em torno da 
"volta à pintura". Mais do que 
volta, deveríamos falar aqui de 
reativação de zonas de 
intensidade esquecidas. De fato, a 
pintura de Combas desenvolve, de 
um modo particularmente 
original, preocupações que, 

embora ocultas, ainda assim 
constituem um dos dados da 
cultura e da sensibilidade 
populares. Hoje, é possível ver 
como o mundo de Combas está 
mais próximo do de Chaissac do 
que dos "grafiteiros" americanos 
ou dos" neo-expressionistas" 
alemães. Encontramos em sua 
formidável capacidade de 
invenção, em sua alegria em fazer 
os universos mais contraditórios 
(história em quadrinhos, atua
lidades, música rock, história da 
arte, tradições religiosas, etc) 
coabitarem, em sua ambivalência, 
sua verve, seu senso da sàtira e do 
grotesco, acentos que aproximam
no de Alfred Jarry e, inclusive, 
mais longe, de François Rabelais ... 

Nessas misturas de 
referências e temas, nesses 
enrolamentos vertiginosos das 
formas e das figuras, nesses 
emaranhamentos das palavras e 
das imagens, realiza-se uma forma 
de transubstanciação recíproca do 
"sujo" e do "limpo", do "vil" e do 
"nobre", que subverte e 
desestabiliza as hierarquias e as 
convenções instituídas. 

No entanto, apesar da 
implosão das categorias que 
realiza, a pintura de Combas tem 
uma tendência irrefreável a 
fechar-se em si mesma. à 
semelhança do ouroboros 
alquímico, tudo aqui parece 
destinado a morder o próprio rabo. 
De fato, essa pintura é, ao mesmo 
tempo, aberta e fechada. Aberta, 
porque engole e assimila os 
ingredientes mais heterogêneos; 
fechada, porque se protege 
zelosamente de certas influências 
externas. "Como Júlio Verne, sem 
sair de casa, fui a Tombuctu", 
escreve Combas. 

Tudo acontece como se a 
contaminação geral que se exerce 
dentro de cada tela só fosse viável 
se o próprio autor não estivesse 
contaminado, como se, ao 
contrário, a "pureza" de Combas 
só pudesse ser garantida pela 
"impureza" de sua obra. 

Esse paradoxo atravessa toda 
a pintura de Combas. Porque não 
é protegendo-se da pintura (de 
suas influências, de sua história, 
de suas ambigüidades ... ) que 
Combas se protege, mas, ao 
contrário, consagrando-se a ela de 



corpo e alma, comprazendo-se 
totalmente nela. É isolando-se de 
certas convenções sociais que 
Combas reencontra o sentido de 
uma verdadeira pintura popular. 

Bemard Marcadé 

Making Robert Gombas only 
one of the main protagonists or 
even the leader of "free figuration" 
is more than insufticient. That 
denomination (created in the early 
80's) purely ideological, and masks 
the work diversity and complexity 
under many stereotypes: 
spontaneity, pure pulsion, pleasure 
of painting ... In more than one 
aspect, this work diffeIS from the 
noise and the frenzy produced in 
the 80's around the "return to 
painting". More than a return, we 
should taIk here about the 
reactivation of forgotten zones of 
intensity. Actually, Gombas's 
painting develops, in a partticularly 
original way, worries which, 
though being biddeIi, constitute, 
just the same, one of popular 
culture and sensitiveness data. 
Presently, it is possible to see how 
Gombas's world is closer to 
Ghaissac's than to American 
"graphitizers" or to German 
"neoexpressionists". We find in his 
tremendous capacity to invent, in 
bis joy to make the most 
contraditory universes (cartoon, 
newsreel, rock music, art history, 
religious traditions, etc.) cohabit, in 
his ambivalence, bis verve, his 
sense of the satire and the 
grotesque, tonics that draw himself 
close to Alfred Jarry and, even 
further, to François Rabelais ... 

In such mixture of references 
and themes, vertiginous windings 
of shapes and figures, words and 
images entanglement, there is the 
accomplisbment of a kind 
reciprocity transubstantiation of 
"dirty" and "clean", of "vile" and 
"noble ", able to subvert and 
unbalance instituted bierarchies 
and conventions. 

Nevertheless, despite the 
explosion of categories he achieves, 
Gomba's painting has an 
unrestrainable tendency to close in 
upon itself. In the likeness ofthe 
chemical ouroboros, everything 
here seems to be intended to Me 
its own tail. In fact, this painting is, 
simultaneously, open and closed. 

Open beca use it swallows and 
assimilates the most heterogeneous 
ingredients; closed beca use it 
carefully protects itself from certain 
external influences. "As Julio 
Verne, withoutleaving home, I've 
been to Tombuctu ", writes 
Gombas. 

Everything happens as if thé 
general contamination carried out 
inside each canvas were only 
practicable if the author were not 
contamined, as if, on the contrary, 
Gombas's "purity" could on1y be 
guaranteed by his work "impurity". 

Such paradox runs through 
Gombas's whole painting. Because 
he does not achieve protection 
protecting himself from painting 
(íts influences, history, 
ambiguities ... ) but, on the contrary, 
devoting himself to it with body and 
soul, totally taking pleasure in it. It 
is in isolating himself from certaiIi 
social conventions that Gombas 
finds again the meaning of a true 
popular painting. 

Obra ApresentadajWOI"k in the 
Exhibition 
Pintura (in situ)/Painting (in situ) 4,95x20 m 

GRUPO C.H.A.P.A.S 

ANA LLENA 
ANGEL HERNANDEZ 
CHEMA SERRANO 
JAVIER POLO 
JESUS BRINON 
SASKIA MORO 

Desde o momento (1855 a 
1865) em que a fotografia libertou 
a gravura do servilismo 
reprodutor, a forma e a idéia nas 
mãos dos artistas gravadores 
superam a realidade, internando
se no caminho do criativo. É 
fundamental, desde essas datas, a 
incorporação de um elemento 
técnico circunstancial, algo tão 
simples e tão complexo como a 
luz. O uso da luz como vitral das 
catedrais, incorporando-a à obra e 
sem a qual não pOderia existir. 

Mantêm características iguais 

os caminhos percorridos por nosso 
"Coletivo C.H.A.P.A.S", 1990-
1991, mas nos perguntamos com 
eles: são montagem de gravuras? 
São estampas visuais? São 
incisões múltiplas Op-art? Todos 
esses conceitos são criados com 
um conteúdo renovador em sua 
linguagem. Têm um único 
elemento distorcido: a série 
múltipla não se plasma num 
suporte rígido, mas na retina de 
cada um dos espectadores, com o 
subjetivismo personalizador e 
tradutor que cada leitor dessas 
imagens incorpora de sua 
percepção e culturização, 
podendo-se dizer que se geram 
tantas estampas individuais 
quantos são os indivíduos 
receptores. 

Alvaro Paricio 

"O processo da vida se detém lutando 
e freqüentemente resplandece muito mais 
sobre os terrenos perdidos do que em outras 
circunstâncias." (Henry James) 

Tensão. Turbulência, restos 
do embate. Opostos, mas 
complementares, integrantes de 
um ciclo latente que se renova e 
aflora. 

A lucidez do sinistro, as trevas 
da razão, a astúcia da morte, o 
disfarce das metáforas diante do 
vazio dos vazios. A luta escondida 
continua sob aparências distintas. 

O ser humano deixa atrás de 
si o cadáver de sua própria 
violência ... A natureza, filtro 
codificador, acolhe e destrói, 
projeta ou absorve. 

Eros e Tânatos travam seu 
eterno combatê. 

C.H.A.P.A.S. 

Ever since photography freed 
the art of engraving from servile 
reproduction (1855 to 1865), the 
shapes and ideas moulded by 
engravers have surpassed reality, 
plunging into the path of 
creativity. Since then the basic 
need is to incorpora te a 
circumstantial technical element, 
something as simple and as 
complex as light. In works of art, 
as in the stained glass of 
cathedral windows, light must be 
blended into the image which 
could no exist without it. 

Having similar features to 
those employed when treading 



the path of our "Collective 
C.H.A.P.A.S. ", 1990-1991, it is for 
us to ask as they do: Are they an 
assemblage of engravings? Or of 
visual prints? Or, even, muItiple 
Op-art incisions? All such 
concepts are recreated, forming a 
context that is innovative in its 
language. There is but one single 
distorting element - the muItiple 
series is not moulded on a sturdy 
support, but in the eyes of 
beholders, who subjectively 
personalize and translate the 
images, to which the viewers 
incorpora te their own perceptions 
and cuIture, thereby creating as 
many individual prints as the 
number of their beholders. 

Alvaro Parido 

Tensions. Turbulence, the 
remains of battle. Opposed by 
complementing each other, 
integrating a latent circle that is 
renovated and emerges. 

The transparency of portents, 
the darkness of reason, the 
cunning of death, the masking of 
metaphors beholding the 
emptiness of the void. The hidden 
fight goes on under different 
guises. 

Man leaves behind him the 
corpse of his own violence ... 
Nature, the encoding filter, 
receives and destroys, projects or 
absorbs. 

The eternal fight of Eros and 
Thanatos. 

C.H.A.P.A.S. 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Sem Título, 1990 
Instalação/installation, 55 m' 

HAPPIER DAYS 

CHRISTOPHER ROTH 
Nasceu em Munique, Alemanha, em 
1962. 
Estudou na Academia de Cinema de 
Munique_ 
Boro in Munich, Germany, in 1.962. 
Studied at the Film Academy of 
Munich. 

Principais Trabalhos Individuais/ 
Main Individual Works 
• 1980 Dropout of the Month, 33 
mm, cor, 15 min 
.1984 Gemeine Luegner 1/4, 35 

mm, cor, 8 min; Love Begins, 35 mm, 
cor,4min. 
.1985 Cold Fish, 16 mm, cor, 43 
min, Hof; Cold Dog, 35 mm, cor, 15 
min, Hof, Munich, Berlin 
.1986 Cold Dog, 35 mm, cor, 
15 mim. 

FRANZ STAUFFENBERG 
Nasceu em Jettingen, Alemanha, em 
1954. 
Estudou Filosofia, História da Arte e 
Comunicações. 
Boro in Jetfingen, Germany, in 1.954. 
Studied Philosophy, History of Art 
and Communications. 

Principais Trabalhos Coletivos/Main 
Collective Works 
• 1988, 90 White COlumns, New 
York; Wiensowski & Harbord, Berlin 
• 1990 Kunstverein, Braunschweig 

Roth & 5tauffenberg 
• 1989 Distance Makes the Heart 
Beat, Wiensowski & Harbord, Berlin/ 
Madoni Gallery, Zurich; Das Gestell 
und die Kehre, 35 mm, cor, 6 mino 
• 1991 Project Room, Daniel 
NewburgGallery, NewYork 

Happier Days 
O ponto em comum entre o 

apostador profissional e um 
membro de nossa sociedade de 
informação não é tanto a busca da 
felicidade, ou, em termos mais 
hedonistas, do prazer, mas sim a 
origem fundamentalmente 
matemática das regras, ou seja, do 
programa que define as regras 
dessa busca. Os números de 1 a 6 
representam o programa inerente 
a todo e qualquer jogo de dados, 
de modo muito semelhante aos 
canais de TV, numericamente 
armazenados e digitalmente 
alimentados, que se encontram à 
disposição de qualquer jogador de 
videogame. Nenhum desses jogos 
exige do jogador um 
conhecimento da essência 
numérica da programação; o 
conhecimento das regras, dos 
códigos, já é o suficiente. Os 
recursos utilizados nos jogos 
eletrõnicos - representando 
todos os jogos de informação e 
incluindo aqueles dos artistas 
Stauffenberg e Roth, baseados em 
regras não apenas simples (como 
nos jogos de dados), mas de uma 
trivialidade positivamente 
marcante - são, dessa forma, 
caixas mágicas semelhantes a 
dados, providas de um mundo 
interior hermeticamente selado . 
Não, contudo, por um sentido 
mágico dos números, preso a um 

passado historicamente obscuro, 
mas sim porque as caprichosas e 
complexas combinações 
numéricas geram o fluxo 
eletroestático de um presente 
puramente mítico, uma corrente 
de freqüência modulada (portanto 
visível e audível). signos, 
entretanto, absolutamente 
ahistóricos. 

Happier Days é a definitiva 
legenda imaginária, o comentário 
latente a documentos de 
fotografia ritual. O título traduz 
verdadeiramente a essência da 
fotografia ritual, registrando um 
instante de felicidade de uma vida 
benquista que corre 
inexoravelmente para os braços 
da morte. Mas ele não se torna 
evidente e significativo até o 
momento em que as imagens 
fotográficas de uma vida privada 
ingressam na arena do veículo 
comunicativo, disseminando 
informações acerca do término da 
felicidade. Entre Stauffenberg e 
Roth ocorre uma transferência 
imaginária semelhante. Suas 
fotografias são, no entanto, 
encenações e não autênticos 
documentos de seus domínios 
rituais próprios (como aqueles 
utilizados pelos artistas 
devotamente retratados aqui 
como velas, ou seja, como blocos 
para construção de um texto 
dramaticamente trivial a partir da 
novelização de um filme de ação e 
aventura). 

No contexto dos meios de 
comunicação de massa, Happier 
Days não representa uma 
informação, mas uma redundante 
declaração imbuída de uma 
função melodramática: é o ápice 
da trivialidade; uma exemplar 
sentença-modelo da mídia de 
massa, um signo padronizado e 
padronizante, tal como as tiras 
coloridas na imagem-padrão de 
teste colocadas por Stauffenberg e 
Roth - na forma de uma fileira de 
velas - no topo de um aparelho 
de tevê, como um momento 
redentor (SI6r). 

Em uma mistura específica de 
frieza urbana com um iluminador 
prazer sensual bávaro-católico, 
Stauffenberg e Roth encenam o 
jogo da informação na arena da 
arte. Happier Days apresenta um 
melodrama programado em série, 



tão melodramático e calculado 
como as cores que brilham nas 
superfícies ektachromáticas da 
imagem do dado, não para 
anunciar a felicidade, mas como 
seus símbolos programáveis; 
imagens de felicidade nas quais 
os rostos não lançam seus olhos 
de um passado distante-porém
real para um futuro irreal (porém 
repleto de esperança), mas 
surgem como expressões 
fisionõmicas eternamente 
recorrentes, cujos códigos 
obedecem a uma invariável 
hiperatualidade; códigos visando 
à forma absolutamente 
midializada e trivializada daquilo 
que, no passado, poderia ter sido 
chamado de "senso de destino." 

Patrick Frey 

Happier Days 
What the traditional gambler 

has in common with a member of 
our information society is not so 
much the pursuit of happiness ar, 
in more hedonist terms, of 
pleasure, but rather the basically 
mathematical origin of the rules, 
that is, the program that defines 
the rules of pursuit. The numbers 
1 to 6 are the programthat 
underlies every game of dice, 
much like the numerically stored 
and digitally fed T. V. channels 
that are at the disposal of the 
zapping player. In neither game 
does the player need to know the 
numerical essence of 
programming; knowledge ofthe 
rules, of the codes is enough. 
Devices used in zapping games -
the game, in this case, standing 
for all information games, 
including those by artists 
Stauffenberg/Roth, and based on 
rules that are not only simple (as 
in dice games) but of positively 
momentous triviality - are 
therefore dice-like magic boxes 
with a hermetically sealed inner 
world. Not, however, beca use a 
magic sense of number is 
embedded in a past of historic 
darkeness, but beca use 
capricious, complex numerical 
combinations generate an 
electrostatic flow of pure mythical 
presente, a stream of frequency 
modulated (thus visible and 
audible), yet utterly ahistorical 
signals. 

Happier Days is the uItimate 
imaginary legend, the latent 
actually embodies the essence of 
ritual photography, recording an 
instant of happiness in a beloved 
life rushing inexorably into the 
arms of death. But the litle does 
not become manifest and 
meaningful until the photo
images of a private life enter the 
arena of media communitation, 
disseminating information about 
the end of happiness. A 
comparable imaginary transfer is 
implemented by 
Stauffenberg/Roth. Their 
photographs are, however, staged 
rather than authentic documents 
of their own ritual domains (such 
as those used by the artists 
devoutly portrayed here as 
candies, that is, as building blocks 
of a dramatically trivial text out of 
the novelization of an action
adventure film). 

In the context of the mass 
media, Happier Days is not 
information but a redundant 
statement with a melodramatic 
function; it is the height of 
triviality; it is an exemplary, 
,mass-medial norm sentence, a 
standardized and standardizing 
signal, like the strips of colar on 
the test pattern, which 
Stauffenberg/Roth place - in the 
form of a row pattern, of candles 
- on top of a TV cabinet as a 
redemptive memento mori (Slbr). 

In a specific mixture of urban 
coaI and illuminating Bavarian
Catholic sensual delight, 
Stauffenberg/Roth stage the 
information game in the arena of 
art. Happier Days pushes serrially 
programmed melodrama, as 
melodramatic and calculated as 
the ektachromatic colors that light 
up on the surfaces of the picture 
dice, not to announce happiness, 
but rather as programmable 
symbols of same, images of 
happiness, in which faces do not 
look out of a distant-but-real past 
into an unreal (but hope-filled) 
future, but rather emerge as 
eternally recurring, always hyper
present code looks, codes for the 
utterly medialized and trivialized 
form of that which might once 
have been called a "sense of 
fate. " 

(Translation: Catherine Schelbert) 

Obras Apresentadas/Works in fhe 
Exhibifion 
1. Be/loq, 1990 
Letras em estêncil, velas moldadas/stenciled 
letters, casted candles, -172x190 em 
2. Sfõr, 1991 
Plástico laminado e velas 
moldadas/thermosetting plastic and casted 
candles, -80x95x45 cm 
3. Happier Days, 1991 
C·prints montados em cartão/c·prints mounted on 
card board, 7 cubos de 50x50x50 cm/7 cubes of 
50x50x50 em 
4. On duty 2000, 1990 
Letras em estêncil, cera moldada/stenciled 
letters, casted wax -0 180 em 
5. Das Geste/l und die Kehre, 1989 
Filme 35 mm 

LOCAL
INTERNACIONAL: 
PROCESSO DE 
DEFINiÇÃO DA ARTE 
NOS TERRITÓRIOS DO 
TERCEIRO MUNDO 

ISRAEL RABINOVITZ 
Nasceu em Rishon-Letzion, Israel, 
em 1954. 
Bom in Rishon-Lefzion, Israel, em 
1.954. 
Sfudied af fhe Bezalel Academy of 
Art, Jerusalem, and af fhe Brera 
Academy in Milan. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibifions 
.1984 Sarah Gilat Gallery, 
Jerusalem 
• 1986 The Aika Brown Artists 
Workshop Gallery, Jerusalem 
.1987 portnoy Gallery, Milan 
.1989 Artra Gallery, Milan 
• 1990 The Haifa Museum of Modern 
Art 

Exposições Coletivas/ Collecfive 
Exhibifions 
.1982 Hall 2, The Artists' House, 
Jerusalem 
• 1984 Sculpture, Ahad HaAm 90 
Gallery, Tel Aviv; Catastrophe, The 
Jerusalem Theatre 
• 1985 Towards a Godless Myth, The 
Artists' House, Jerusalem 
• 1986 Small-dimensional 
Sculpture, Kalisher 5 Gallery, Tel 
Aviv 
• 1988 Sacrifice, Museum of Israeli 
Art, Ramat·Gan; Search of Identity, 
The Open Museum, Teffen; Fresh 
Paint: The Younger Generation in 
Israeli Art, Israel Museum, 
Jerusalem; Sign, Form, Language, 
Kalisher 5 Gallery, Tel Aviv 
• 1989 La Poetica Materiale, CRIC, 
Messina 
• 1990 Drawing and Beyond, Givon 
Gallery, Tel Aviv; Between Figuration 
and Geometrism, The Artists' House, 
TelAviv 



Obras ApresentadasjWorks in the 
Exhibition 
1. The Song about the Waterholes, 1990 
Óleo sobre tela com pedaços de ollveiras/oil on 
canvas with olive-tree tags, 162x162 cm 
Pedra e ferro/stone and iron, 16x47x40 cm 
Col. Judith Cooper Weill 
2. Real/y See the Shadow of Mountains as 
People?, 1990 
Óleo sobre tela com máscaras/oi I on canvas with 
masks, 162x162 em 
ferro e estanho/iron and tin, 40x60x42 em 
3. Sheperd's Kitbags, 1990 
Óleo sobre tela com alças e bule de café/oil on 
canvas with handles and coffee pot, 182x183 cm 
Ferro e estanho/iron and tin, 38x67x35 cm 
4. Panem et Circenses, 1989 
Óleo sobre tela com máscaras e martelo de 
madeira/oil on canvas with masks and wooden 
hammer, 162x162 cm 
Ferro e pedra/iron and stone, 51x43x41 cm 
5. Periods of Calm, 1990 
Óleo sobre tela com fragmentos de cerâmica/oi I 
on canvas with potsherds, 162x162 cm 
Ferro e pedra/iron and stone, 31x61x47 cm 

JOSHUA BORKOVSKY 
Nasceu em Rebovot, Israel, em 1952. 
Estudou na Academia de Arte 
Bezalel, Jerusalém, e no Hunter 
College, Nova York. 
Born in Rebovot, Israel, in 1952. 
Studied at Bezalel Art Academy, 
Jerusalem, and at the Hunter 
College, New York. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
.1981 Hunter Gallery, New York 
.1985 The Aika Brown Artists' 
Workshops Gallery, Jerusalem 
• 1986 The Bezalel Academy of Art 
Gallery, Jerusalem 
• 1987 The Israel Museum, 
Jerusalem 
.1988 Artifact Gallery, Tel Aviv 
• 1990 Gallery Gimel, Jerusalem 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
.1981 Bertha Urdang Gallery, New 
York 
• 1982 XII Biennale de Paris, The 
Museum of Modern Art, Paris; Posto 
Modernism, The Artists' House, 
Jerusalem; Here and Now, Israel 
Museum, Jerusalem 
• 1986 XLII Biennale di Venezia 
• 1988 40 Artists from Israel, 
Brooklyn Museum, New York; Fresh 
Paint: The Younger Generation in 
Israeli Art, Tel. Aviv Museum of Art 
.1989 New Acquisitions, Tel Aviv 
Museum of Art 
• 1990 New Acquisitions, Israel 
Museum, Jerusalem; The Art of 
Describing: Homage and 
Appreciation, Israel Museum, 
Jerusalem 
.1991 Perspective, Tel Aviv 
Museum of Art; The Worlds of 
Wandering and Migration in Israeli 
Art, Israel Museum, Jerusalem 

Obras Apresentadas/ Works in the 
Exhibition 
1. Diptych, 1989-90 
Têmpera, óleo sobre gesso sobre 
madeira/tempera, oil on plaster on wood, 
80x45 cm 
2. Ellipse, 1989 
Têmpera, óleo sobre madeira/tempera, oil on 
wood, 26x40 cm 

3. T/yptic, 1989-90 
Têmpera, óleo sobre gesso sobre 
madeira/tempera, oil on plaster on on wood, 
40x135 cm 
4. Sem Título, 1989-90 
Têmpera, folhas de ouro sobre gesso sobre 
madeira/tempera, goldleaves on gesso on wood, 
60x60 cm 
5. Sem Título, 1989 
Têmpera, folhas de ouro sobre gesso sobre 
madeira/tempera, gold leaves on gesso on wood, 
22x29 cm 
6. Sem Título, 1987 
Têmpera, folhas de ouro sobre gesso sobre 
madeira/tempera, gold leaves on gesso on wood, 
71x35 cm 

NURIT DAVID 
Nasceu em Tel Aviv, Israel, em 1952. 
Estudou na Escola de Professores de 
Arte, Ramat·Hasharon. 
Born in Tel Aviv, Israel, in 1952. 
Studied at the School of Art 
Teachers, Ramat-Hasharon. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
.1979,83 Sarah Gilat Gallery, 
Jerusalem 
.1984 Nomi Givon Gallery, Tel Aviv 
• 1987 Israel Museum, Jerusalem; 
Bograshov Gallery, Tel Aviv 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
.1983 New Acquisitions, Tel Avív 
Museum of Art; Two Years-Qualities 
Accumulated, Tel Aviv Museum of Art 
• 1986 The Want of Matter - A 
Quality in Israeli Art, Tel Aviv 
Museum of Art 
.1988 Fresh Paint: The Younger 
Generation in Israeli Art, Tel Aviv 
Museum of Art; Nine Israeli Artists, 
Kunsthalle, Zürich 
.1990 Feminine Presence, Tel Aviv 
Museum of Art 

Obras Apresentadas/Works in the 
Exhibition 
1. "Father" IV (Three Miniature Children), 1986 
Técnica mista sobre compensado/mixed media 
on playwood, 160x20 cm 
Col. The Israel Museum 
2. Three Sisters (After Gerhard Richter), 1990 
Técnica mista sobre compensado/mixed media 
on playwood, 155x205 cm 
Col. Ollie Alter 
3. The Pharmacist, 1989 
Técnica mista sobre compensado/mixed media 
on playwood, 155x205 cm 
Col. The Givon Gallery 
4. A Figure of Milk and a Figure of Wine, 1987 
Técnica mista sobre compensado/mixed media 
on playwood, 160x20 cm 
Col. Joseph Hackmey, The Israel Phoenix 
Assurance Co. 

URI KATZENSTEIN 
Nasceu em Tel Aviv, Israel, em 1951. 
Estudou no Instituto Avni, Tel Aviv, 
na Universidade do Estado de 
Indiana, e no Instituto de Arte de São 
Francisco. 
Born in Tel Aviv, Israel, in 1951. 
Studied at the Avni Institute, Tel 
Aviv, at the Indiana State University 
and at the Art Institute, San 
Francisco. 

Exposições Individuais/Solo 
Exhibitions 
.1987 Dvir Gallery, Tel Aviv 

Exposições Coletivas/ Collective 
Exhibitions 
.1980 News n" 2, Tel Aviv Museum 
of Art 
.1984 The Sound Art Show, BACA, 
Brooklyn Museum, New York 
• 1987 Theatrical Aspects, Kalisher 
5 Gallery, Tel Aviv 
.1988 Fresh Paint: The Younger 
Generation in Israeli Art, Israel 
Museum, Jerusalem 
• 19911sraeli Art in the '90s, 
Kunsthalle, Düsseldorf 

Outras Atividades/Other Activities 
• 1983 Atomic Parking Lot Musak, 
Fashion Moda, Alternative Space, 
New York 
• 1984 This is Not Sculpture, The 
Kitchen, New York 
• 1985 Medias, Musical 
Performance with No'am Halevi, Tel 
Aviv Museum of Art 
.1991 Panta Rai (Everything Flows), 
Kunsthalle, Düsseldorf 

Obra Apresentada/Work in the 
Exhibition 
Sem Título, 1991 
Instalação/installation, 7x7x9 m 

Local-Internacional: 
Processo de Definição da Arte 
nos territórios do Terceiro 
Mundo 
A criação de materiais 

teóricos e conceituais e sua 
introdução na linguagem plástica 
é um processo que, desde o 
Modernismo, se dá em diferentes 
contextos estruturais e que 
proporciona ao artista novos 
campos de ação. Até agora, o 
contexto da criação artística 
moderna tem se baseado no 
balanço entre a função da 
vanguarda, fundadora da nova 
linguagem artística, e sua 
ocorrência em diferentes centros 
culturais. 

A forma piramidal, base da 
teoria da vanguarda, segundo a 
qual um pequeno grupo lidera e 
cria a estrutura lingüística 
moderna, integrou-se ao processo 
de estabelecimento do Ocidénte 
como base do controle polítiCO 
global e como centro de cultura. A 
hierarquia moderna uniu-se ao 
conceito de evolução linear 
lembrando um gráfico em 
contínua progressão. 

Este é um conceito 
basicamente comparativo, que 
interpreta e determina, com 
relativa rapidez, um estado de 
coisas" superiores", 
desenvolvidas e modernas e um 



estado à primeira vista" inferior" , 
sem valor e marginal. A estrutura 
moderna agiu segundo normas 
classificadoras e catalogadoras, 
dando clara importância aos 
elementos inovadores das idéias 
artísticas e das possibilidades 
formais. A manifestação social 
desse sistema hierárquico se 
expressa na redução da visão 
artística global a um quadro de 
interações definidas, liderado por 
uma pequena elite e que se 
desenvolve em um dado 
ambiente. A evolução da 
linguagem artística moderna no 
âmbito euro-americano, chamado 
de Primeiro Mundo, associa a 
realização cultural do Modernismo 
à realidade sócio-política mundial. 
As conquistas culturais ficam 
assim ligadas à superioridade 
econõmica entre países do 
Primeiro e do Terceiro Mundo. Os 
diferentes níveis de progresso dos 
países do velho mundo e dos 
países novos, que obtiveram 
independência no século XX, 
fortalecem o modelo colonial 
histórico de países centrais e de 
protetorados. A necessidade 
econômica e estrutural das jovens 
nações de se adequarem a 
regimes de governo modernos 
levou-as também a copiar modelos 
na área da institucionalização 
cultural. A vantagem sócio
econômica dos países 
proeminentes nos anos 50 e 60 e a 
realidade vanguardista do sistema 
produtor da linguagem moderna 
naqueles anos impediram a 
tentativa de diminuir as 
diferenças culturais entre os 
países do Primeiro Mundo e os 
países em desenvolvimento. 

O esgotamento interno da 
linguagem moderna, por um lado, 
e, por outro, o crescimento de uma 
identidade própria nas jovens 
nações possibilitaram, pela 
primeira vez, a quebra do 
equilíbrio moderno e a criação de 
uma nova ordem cultural. A 
reorganização substancial que o 
Modernismo produziu no modo de 
definição da Arte, o abandono dos 
elementos de imitação e ilusão, o 
reconhecimento da liberdade dos 
recursos artísticos e a 
superioridade do pensamento 
sobre a matéria alcançaram a 
realização conceitual nos anos 60. 

A conclusão do potencial 
ideológico da linguagem artística 
moderna e a sua materialização 
criaram novas condições no 
quadro da ação artística. A 
retirada da "bússola" moderna 
criou uma nova realidade de 
signos e deixou o panorama 
artístico sem um senso definido 
de direção. Já não existe a 
possibilidade de um crescimento 
ideológico e formal hierárquico, 
baseado numa determinada lógica 
de progresso. O pensamento 
moderno alia-se aos eventos da 
história da arte. Contudo, a 
instituição moderna ocidental 
continua a existir. A continuação 
da existência do sistema 
classificatório segundo o qual o 
Modernismo funcionou, apesar do 
esgotamento do pensamento 
moderno, iniciou um processo de 
mudança de padrões. O fim do 
foco ideológico moderno 
dissolveu, em primeiro lugar, a 
associação entre linguagem 
artística e determinados centros 
culturais. Apesar da força do 
sistema, que foi criado para servir 
à arte moderna, ele já não é capaz 
de, independentemente, renovar a 
linguagem artística. A dificuldade 
pós-modernista de definir um 
desenvolvimento artístico que 
seja válido toma o lugar do 
centralismo tradicional da era 
moderna. A nova topografia da 
obra de arte exige uma 
combinação diferente entre o 
sistema ideológico e o sistema 
sócio-geográfico. O processo de 
definição da arte perdeu a 
dependência no Ocidente e ligou
se a uma nova realidade social e 
política mundial. As novas 
circunstâncias da criação artística 
exigem um movimento contrário 
ao crescimento moderno. Em vez 
do desenvolvimento de um eixo 
principal, o que ocorre é um 
processo de desintegração e 
rompimento. Em lugar de um 
centro ideológico universal, que 
cresce e se desenvolve baseado 
no progresso gradual de diversas 
sociedades, há uma 
descentralização estrutural. 
Fazendo uso de instrumentos 
históricos, os códigos culturais 
operam em dissonância. A 
linguagem moderna une-se ao 
conjunto de possibilidades de 

criação como um instrumento 
histórico essencial. O aspecto 
revolucionário perde séu peso 
fundamental tornando-se mais um 
dado do sistema e dando lugar à 
nova complexidade criativa. A 
descentralização pós-modernista 
coincide com o movimento das 
estruturas políticas atuais. 

A polaridade que existe entre 
os países desenvolvidos e os 
países em desenvolvimento opera 
em um constante estado de tensão 
econômica e social. Esta tensão 
acumula comparações entre forte 
e fraco, centro e periferia. O 
desenvolvimento econômico e 
demográfico que resulta dessa 
tensão cria uma nova situação 
política, semiperiférica. Nesta 
categoria estão os países que 
deixaram de pertencer a um 
determinado pólo. As regiões 
semiperiféricas contêm estruturas 
sociais desenvolvidas e, 
paralelamente, continuam a 
desenvolver-se. A polaridade 
interna dos países semiperiféricos 
e sua posição particular em 
relação aos países em 
desenvolvimento da periferia os 
transformam em uma região 
intermediária na qual é possível 
um desenvolvimento artístico 
significativo. A polaridade 
sincrônica que caracteriza os 
países semiperiféricos possui uma 
complexa carga social, política e 
cultural, a qual ajusta-se à 
realidade descentralizada pós
moderna. O perfil básico dos 
países semiperiféricos os vincula 
principalmente com os países do 
Terceiro Mundo. Apesar das 
manifestações de 
desenvolvimento que existem nos 
países semiperiféricos, sua 
posição geográfica, sua 
dependência econômica, sua 
situação social e sua recente 
independência política induzem a 
uma aproximação com a realidade 
dos países do Terceiro Mundo. Os 
países semiperiféricos encontram
se em um processo de 
desenvolvimento cuja definição de 
direção é complexa, variável e 
contrária à linearidade prevista na 
passagem da periferia para o 
centro. A atual realidade política 
abrange um razoável conjunto de 
sociedades semiperiféricas. 
Determinados países da América 



Latina, Europa Oriental, Oriente 
Médio e Ásia possuem diferentes 
características de semiperiferia. * 
Essa consolidação e a necessidade 
de toda sociedade semiperiférica 
de definir direções de 
desenvolvimento adequadas 
criam o potencial estrutural e 
possibilitam a criação de novas 
definições culturais e sociais. A 
capacidade de autodefinição 
cultural dos países 
semiperiféricos liga-se a uma 
tensão positiva e negativa entre 
as definições tradicionais dos 
países do centro. A origem euro
americana do Modernismo, sua 
visão econômica comercial 
conjugada com parte das 
definições do Pós-Modernismo 
ocidental e a aldeia global 
controlada pelos meios de 
comunicação do Primeiro Mundo 
criam a tensão ideológica com a 
potência histórica dos países do 
centro. 

O conflito de idéias existente 
entre os países do centro, da 
periferia e da semiperiferia 
conduz à ruptura de componentes 
e sua fragmentação na dimensão 
do tempo modernista. Esta 
ruptura leva a um estado de 
independência e, ao mesmo 
tempo, de interdependência entre 
os diferentes elementos, o que 
significa a quebra do equilíbrio 
histórico entre centro e periferia. 
Com a nova realidade estrutural, o 
processo de definição da arte 
expandiu-se e deixou de limitar-se 
ao âmbito dos países centrais, 
criando uma nova equação de 
correspondência entre local e 
internacional. A relevância 
universal da obra de arte está hoje 
ligada à delicada dialética 
existente entre o Eu local e o 
acúmulo de informação da 
linguagem artística. O conhecido 
centralismo perdeu seu atributo 
geográfico e foi trocado pela 
possibilidade de realizar-se um 
significativo sistema de relações 
entre o particular e o geral. A 
síntese que se está consolidando 
liga-se a uma leitura especial da 
realidade próxima e a um 
elaborado conhecimento da 
linguagem artística. A capacidade 
de construir um mapa individual 
de contextos e a perda do suporte 
central criam um novo campo de 

ação para o artista. A 
originalidade do artista ao usar o 
conjunto de signos que 
constituem a linguagem artística 
assemelha-se à incansável 
renovação da arte literária. Não 
obstante, na área das artes 
plásticas se faz uso de 
componentes de frases de uma 
língua que se encontra apenas no 
início de expansão internacional. 
A exclusividade da obra de arte 
hoje em dia é possibilitada 
através da inclusão de elementos 
básicos específicos que 
interpretam o ambiente do artista 
e da sua capacidade de fazer uma 
seleção significativa dos signos 
que compõem o dicionário 
universal das formas. Nisto 
oculta-se a habilidade do artista 
de existir como sujeito individual 
e como parte de um grupo, de 
ampliar seu sistema de 
possibilidades e de descobrir sua 
capacidade de sobrevivência 
individual. A nova direção tomada 
pela linguagem artística amplia o 
potencial de ruptura e 
fragmentação de centros 
tradicionais ao nível de sujeitos 
individuais e chega mesmo a 
eliminar a essência dos termos 
centro, periferia e semiperiferia. A 
mudança da estrutura política dos 
centros tradicionais e o avanço no 
sentido da noção de sujeito 
transformam totalmente a 
estrutura de definição de centro. 
Os conceitos local e internacional 
perdem sua intrínseca polaridade 
de superior e inferior e unem-se 
na nova composição que existe, 
teoricamente, como possibilidade 
igualmente alcançável em 
qualquer lugar. 

O modo de produção de 
significados nesse novo sistema 
se deve a serem eles a primeira 
geração do Pós-Modernismo. A 
transformação de materiais 
teóricos e conceituais em 
linguagem plástica vincula-se à 
adoção e rejeição de idéias 
originadas no Primeiro Mundo e 
ao resgate de conteúdos próximos 
á realidade do Terceiro Mundo. O 
embate ideológico com o novo 
contexto político e cultural 
prepara a rota para um 
crescimento diferente de 
conceitos. As obras expostas na 
presente exposição representam 

conceitos que se originaram no 
debate sobre as normas 
modernas. Essas obras são 
tratadas em contextos 
particulares e amplos, porém 
passam por um processo de 
distanciamento de seu conteúdo 
específico e são ampliadas em 
conceitos gerais. A tentativa de 
preparar uma síntese conceitual 
entre as diferentes interpretações 
dos valores dados produz a 
delicada dialética na qual 
encontra-se o processo de 
definição da arte no Terceiro 
Mundo. Nas áreas intermediárias 
semiperiféricas há uma 
possibilidade de identificar os 
conceitos que cruzam os campos 
políticos e também de trabalhá-los 
com sensibilidade e liberdade. A 
polaridade interior que 
caracteriza o meio semiperiférico 
possibilita um tipo de observação 
peculiar que aciona um 
determinado tipo de experiência e 
conhecimento. Na exposição, o 
debate centraliza-se em certos 
conceitos cruzados que 
caracterizam a primeira etapa do 
Pós-Modernismo. Este debate 
abandona a preocupação pós
modernista ocidental com a 
definição do objetivo artístico e 
determina as diferentes formas de 
ação das artes plásticas como 
sendo uma área conceitual 
interessada na realidade social e 
artística mutante. O 
estabelecimento de conceitos 
cruzados e o uso de códigos 
visuais que interpretram e 
expressam um determinado meio 
forçam uma transição gradual na 
dimensão do tempo. A dimensão 
do tempo permite a combinação e 
purificação dos termos particular 
e geral. A marcação do ritmo e da 
duração da produção da obra de 
arte dá um determinado caráter á 
forma de definição do conceito de 
tempo. A relação com o tempo é, 
de fato, o principal assunto e o 
denominador comum da presente 
mostra. A diferença sociológica e 
filosófica do conceito de tempo 
nos diversos territórios 
semiperiféricos conduz a um tipo 
de interpretação especial desse 
conceito. A interprétação do 
conceito de tempo envolve a 
abordagem de outros conceitos 
que concretizam visualmente o 



tratamento do conceito de tempo. 
Trabalho, simplicidade e 
tecnologia atuam, neste caso, 
como complementos do conceito 
de tempo, mas também servem de 
possíveis guias de atuação 
autônoma. Cada um desses 
conceitos pode receber diferentes 
interpretações territoriais e está 
aberto a diferentes formas de 
representação. 
Conseqüentemente, o resultado 
apresentado na exposição não é 
uma solução definitiva do 
processo de definição 
intercultural que ocorre em 
diferentes partes da região 
semiperiférica. Através dos 
conceitos de trabalho, 
simplicidade e tecnologia é 
determinado um novo conceito de 
tempo, adequado à realidade 
semiperiférica. Os trabalhos 
expostos representam qualidades 
de tempo, as quais estabelecem, a 
priori, parâmetros de crítica dos 
conceitos de tempo aceitos na 
atual era da comunicação de 
massa. Os tipos de tempo 
representados contêm elementos 
alternativos de compreensão do 
conceito de tempo. Esses 
elementos associam ao conceito 
de tempo componentes históricos 
e ambientais que contradizem a 
força e a eficiência de sua 
interpretação mais aceita. A 
percepção de diferentes 
dimensões de tempo traz à 
linguagem artística técnicas e 
etapas de ação que perderam 
importância na época moderna. 
Parte dos processos da obra e de 
sua produção envolvem técnicas 
de acumulação de tempo que 
determinam diferentes ritmos de 
seu desenvolvimento. A 
composição de processos de longa 
e curta duração interrompe a 
aceleração do tempo, que ainda é 
a característica do progresso 
tecnológico. O confrÔrltamento 
com normas de continuidade e 
ritmo retoma qualidades que 
foram abandonadas pelo processo 
de desenvolvimento moderno e 
permite a percepção de 
segmentos de realidade afastados 
que continuaram a existir todo o 
tempo nos territórios do Terceiro 
Mundo. O uso de diferentes 
versões da obra de arte determina 
as possibilidades de tempo. Os 

vários tipos de trabalho -
trabalho tecnológico, trabalho 
simples, trabalho manual e o 
trabalho do artista - criam o 
outro tipo de tempo, a relação 
entre o conceito de tempo e a 
compreensão da realidade. A 
menção do conceito trabalho 
obrigatoriamente o associa ao 
trabalho artístico. O objeto 
artístico contém um sistema 
específico de signos visuais que 
foram criados durante um 
determinado processo de 
produção. Conseqüentemente, as 
formas do objeto artístico atuam 
como um depósito semântico 
especial, que expressa o 
pensamento em uma determinada 
fase da história. 

As obras de Nurit David, 
Joshua Borkovsky, Uri 
Katzenstein e Israel Rabinovitz 
propõem uma série de estados de 
tempo envolvendo diferentes 
tipos de trabalho. 

Na obra de Borkovsky, os 
processos de criação da obra e o 
armazenamento de idéias 
provocam a fragmentação do 
conceito de tempo em diversas 
épocas. Conceitos ideológicos e 
práticos da História da Arte são 
introduzidos numa estrutura 
ahistórica, a qual apresenta ao 
observador uma espécie de opção 
de tempo. O objetivo é produzir no 
observador um tipo de percepção 
que não seja breve e imediata. A 
obra armazena a duração do 
trabalho nela investido, porém 
não a revela imediatamente. A 
descoberta do tempo de trabalho 
contido na obra depende do 
observador, que a revive durante 
sua contemplação. A obra é uma 
viagem de conexões muito exatas 
que possibilitam a criação da 
perfeição. O tema de 
armazenamento do tempo mescla 
os aspectos práticos e o fato da 
contemplação em si. A lentidão 
intencional é provocada por 
técnicas complexas, em parte 
antiquadas, e pela contemplação 
da obra, que dura o tempo 
necessário para a percepção dos 
elementos em sua totalidade. O 
esforço e a técnica não se revelam 
na conclusão da obra. Contudo, a 
sua palpável microtopografia 
transmite o toque da mão humana 
nela ocultado. 

A totalidade da realização da 
obra lhe confere a sensação de 
objeto aperfeiçoado, segredo do 
trabalho de um hábil artista. Este 
tipo de habilidade dá a impressão 
de uma perfeita técnica 
característica das obras de arte 
pré-modernas e a sensação do 
profissionalismo do artista da 
periferia, que mantém uma antiga 
tradição. 

Nurit David faz uso de um 
diferente tipo de conexão entre os 
conceitos de tempo e de trabalho. 
O ritmo particular é obtido através 
de um elaborado trabalho manual. 
As imagens ou letras recortadas, 
ordenadas e colocadas na 
superfície da pintura recebem 
tratamento individual. Cada 
trabalho tem um esboço de 
história que cria um processo de 
continuidade no tempo. O tempo, 
que é pai da significação, realiza
se onde está presente. A 
decoratividade que decorre do 
desencadeamento da história e do 
trabalho manual expressa uma 
tolerância com o tempo, uma 
aceitação da periodicidade e uma 
possibilidade de existência de 
eventos menores. O desenrolar é, 
em si, o processo do trabalho. A 
criação tem que ser 
suficientemente longa. A pintura 
deve absorver a duração de tempo 
e até mesmo de uma época. As 
densas linhas escritas dobradas 
dentro da pintura a transformam 
em instrumentos de recepção do 
tempo. Esta é uma pintura que foi 
designada para atuar como 
radiação, ondas de pensamento, 
consciência que descobre, do 
outro lado das transparentes 
camadas, a mão que lá esteve. 

Em seus quadros e esculturas, 
Israel Rabinovitz caminha no 
limite do tempo do trabalho e da 
simplicidade. A simplicidade 
representa um tipo de 
popularidade que se baseia na 
herança cultural comunitária. A 
inclusão desses elementos no 
campo das artes plásticas 
contemporâneas requer a 
combinação de uma visão ágil com 
uma lenta construção de ritmos. O 
processo sisífico da criação de 
modelos em suas obras baseia-se 
na pintura de formas de folhas em 
várias camadas. A simples forma 
cíclica que compõe o modelo 



transforma-se, através do trabalho 
e da forma, em uma espécie de 
centro ritual de convergência de 
culturas anteriores, Esse centro 
encontra-se com elementos e 
esculturas que conectam o 
passado com um determinado 
gênero de objetos conhecidos, O 
finjan (um típico bule árabe), os 
cabos de apetrecho, a bacia de 
metal, os sinos, as pedras, as 
máscaras de madeira na linha de 
produção são objetos gravados na 
memória dos nossos 
contemporâneos, O encontro entre 
as fases temporais revela o 
potencial de memória e a relação 
com o conceito de tempo, 

A instalação de Uri 
Katzenstein, completa o debate 
que foi proposto sobre a 
interpretação semiperiférica do 
conceito de tempo, A capacidade 
tecnológica é usada como 
instrumento dominante da 
preservação da diferença histórica 
entre o Primeiro e o Terceiro 
Mundo, As idéias tecnológicas 
criadas em determinado ambiente 
e que são levadas por meios de 
transporte aperfeiçoados a 
qualquer lugar do mundo 
produzem diversos gêneros de 
encontros, As diferenças culturais 
que o envolvimento com a 
tecnologia revela agravam a 
tensão entre o termo local e o 
ritmo de ação das forças 
econômicas mundiais, Essas 
tensões influenciam os elementos 
sociais, ecológicos e culturais, A 
instalação apresenta um tipo de 
encontro entre tecnologia e meio 
ambiente, A engenhosidade da 
criação é aproveitada para 
produzir elementos que não 
funcionam apropriadamente, As 
falhas que ocorrem aumentam os 
temores e os medos dos falsos e 
frios encontros com as diversas 
forças que sustentam o nosso 
mundo, 

AmÍ SteÍnitz 

• Para que o texto fosse uma 
possibilidade ideológica com um significado 
mais amplo possível, evitei citar estruturas 
semiperiféricas específicas, A flexibilidade 
das caracteristicas de semiperiferia exig~ 
uma detalhada análise à parte sobre cada 
um desses lugares, Pode-se dizer que todo 
lugar que lida com profundas diferenças 
étnicas, culturais, econômicas e sociais 
possui caracteristicas de semiperiferia, A 
nível de países eu proponho como 
possibilidade: México, Brasil, Argentina, 

Peru, Chile, Iugoslávia, Checoslováquia, 
União Soviética, Israel, Turquia, Índia e 
outros, O estado de semiperiferia existe 
também em grandes centros de imigração 
nas principais cidades, ocidentais como 
Londres, Paris e Nova York 

(tradução: José Weingier) 

Local and InternatÍonal: 
The process of defÍnÍng art Ín 

thÍrd world terrÍtorÍes 
The emergence of theoretícal 

and contentual materíals and theír 
absorptíon ínto a meaníngful 
experíentíallanguage ís, after 
modernísm, a process that occurs 
ín changíng structural contexts, 
For the artíst thís process 
sketches out new condítíons of 
actíon, 

The modern context of art has 
so far been based on a relatíve 
correspondence between the 
avantgarde's functíon, as 
establísher of a new art language, 
and íts appearance ín certaín 
cultural centers, 

The pyramídal structure that 
underlíes the concept of the 
avantgarde, accordíng to whích a 
smallleadíng group creates the 
modern línguístíc structure, has 
íntegrated ítself ínto the process 
of consolídatíon of the Western 
metropolís as a center of global 
polítícal power and of culture, The 
modern híerarchy has been 
establíshed upon a línear 
conceptíon of development that 
recalls a rísíng and advancíng 
graph. 

Thís ís an essentíally 
comparatíst conceptíon, whích 
relatívely quíckly ínterprets and 
formulates the dísparítíes 
between a "hígh ", progressíve 
and ínnovatíve state of affaírs and 
one that ís, on the face of ít, 
"low", of lesser value and 
margínal. The modern structure 
has operated wíth a classífyíng 
and cataloguíng framework, 
whích has prívíleged the 
ínnovatíve components of artístíc 
ídeas and of formal possíbílítíes, 
The socíal expressíon of thís 
híerarchícal system of emphases 
appears ín the límítíng of the fíeld 
of artístíc optíons to a defíned 
framework of íntentíons, whích ís 
dírected by a small elíte group and 
develops ín the gíven 
envíronment, The development of 
modern art ín the Euro-Amerícan 
frame work, whích ís called the 

Fírst World, connects the cultural 
achíevement of modernísm wíth a 
global socío-polítícal realíty, 
Cultural achíevíng ís connected 
wíth economíc superíoríty and 
socíal dísparítíes between Fírst 
World and Thírd World countríes, 
The dísparíty of development 
between Old World countríes and 
the new states whích have gaíned 
índependence only ín the 
twentíeth century has reínforced 
the hístorícal coloníal model of 
central countríes besíde 
protectorates, The economíc and 
structural need of the new 
countríes to accommodate 
themselves to modern modes of 
power has led to ímítatíon ín the 
sphere of cultural ínstítutíons too, 
The socío-economíc superíoríty of 
the leadíng countríes duríng the 
fíftíes and síxtíes, and the 
avantgarde sítuatíon ofthe 
framework creatíng the modern 
language duríng these years, have 
prevented any attempt to brídge 
the cultural dísparítíes between 
Fírst World countríes and the 
developíng countríes, 

The fulfílment of the ínner 
potentíal of the modern language, 
on the one hand, and the 
development of the índependent 
ídentíty of the new states, on the 
other hand, have for the fírst tíme 
created the posSíbílíty of 
upsettíng the modern balance and 
of creatíng a dífferent set of 
contexts, The modern graph 
reached íts apex wíth the 
completíon of modernísms 
revolutíonary route of 
development. The essentíal shíft 
that modernísm brought about ín 
the mode of defíníng art, the 
elímínatíon of the components of 
ímítatíon and íllusíon, the 
acknowledgement of the 
autonomy of the means and the 
superíoríty of thought over 
matter, reached theír complete 
fulfílment ín the conceptualíst 
ídeas of the síxtíes, The fulfílment 
of the ídeologícal potentíal of the 
language of modern art, and the 
physícal fulfílment of thís 
potentíal, have created dífferent 
condítíons for the artístíc fíeld, 
The removal of the modern 
compass has brought about a new 
realíty of sígns, and has left the 
artístíc map wíth no c1ear sense of 



direction. The possibility of a 
hierarchical growth of ideas and 
forms, based on a certain logic of 
development, no longer exists. 
The modern idea has become one 
more period in the history of art. 
Nevertheless, the modern 
Western establishment continues 
to survive. The disparity between 
the situation in which the modern 
idea has been fulfi11ed and the 
continued existence ofthe 
classifying system within which 
modernism operated, has brought 
about a development of a process 
of change of norms. The ending of 
the modernist ideological center 
first and foremost undermined the 
interrelation between the 
language of art and certain 
centers of culture. Despite the 
power of the system, which was 
designed to serve modern art, 
institutional functionaries are not 
capable of producing a new 
language of art. The post-modern 
difficulty of defining a valid 
artistic development takes away 
the traditional centralism which 
developed during the modernist 
era. The new topography of 
contemporary art requires a 
different integration of a system 
of ideas with a socio-geographic 
frame work. The process of 
defining art has lost its 
specifically Western dependence 
and is connecting itself to a new, 
global, social and political reality. 
The new circumstances of artistic 
creation dictate a move opposite 
to the modern process of growth. 
Instead of the development of a 
principal route, what is happening 
is a process of decomposition and 
breakage. Instead of a universal 
center of ideas, which grows 
stronger on the basis of the 
gradual development of different 
societies, what occurs is a 
structural dispersion. The cultural 
codes operate in a disharmony 
while making variegated use of 
the aggregate of historical to oIs. 
The modern language joins the 
range of creative possibilities as 
one more essential historic tool. 
The revolutionary aspect loses its 
major weight and joins a new 
creative complexity as a given in 
the system. The post-modern 
dispersion corresponds to the 
political movement of new 

political frameworks. 
The polarity that exists 

between the developed and the 
developing countries operates in a 
constant state of economic and 
social friction. Implicit in this 
friction is a confrontation between 
strong and weak, between center 
and periphery. The economic and 
demographic development that is 
an outcome of this friction creates 
anew political reality, one that is 
semi-peripherial. The countries in 
this situation are those that have 
changed their status and are no 
longer exclusively associated with 
one ofthese poles. In semi
peripherial areas, developed and 
developing social conditions exist 
concurrently. The inner polarity, 
and the special situation of semi
peripherial countries in relation to 
the developed countries and the 
developing peripherial countries, 
turns them into an intermediate 
space that makes possible 
significant artistic thought. 

The simultaneous polarity 
that characterizes semi
peripherial countries contains a 
complex social, political and 
cultural charge, which 
corresponds to the dispersed 
reality of post-modernism. The 
most common profile of the semi
peripherial countries connects 
them primarily to the countries of 
the Third World. Despite the 
developed conditions that exist in 
the semi-peripherial countries, 
their geographic location, their 
economic dependence, their social 
situation and their brief political 
independence a11 make them 
c10ser to the reality of the Third 
World countries. Actua11y, the 
semi-peripherial countries are 
undergoing a process of 
development in a direction that is 
complex to define, changing, and 
far from the linearity one might 
expect of transition from a 
peripherial situation to the status 
of a country of the center. The 
present global political reality 
contains a considerable groupe of 
semi-peripherial societies. Certain 
countries in Latin America, 
Eastern Europe, the Middle East 
and the Far East are in various 
states of semi-peripherial 
qualities. * This consolidation, and 
the need each semi-peripherial 

society feels to define directions 
of development appropriate to 
itself and its environment, 
comprise the potential structure, 
and this makes possible the 
formation of new social and 
cultural definitions. The semi
peripherial countries' capacity to 
produce cultural definitions is 
connected by means of positive 
and nega tive friction with the 
accepted definitions in the 
countries of the center. The Euro
American origin of modernism, 
the commercial economic ideas 
involved in some ofthe definitions 
of Western post-modernism, and 
the situation of the global vi11age 
contro11ed by the means of 
communication of the First World, 
create the ideological friction with 
the historic might of the countries 
of the center. 

The ideological friction taking 
place among the countries of the 
center, the periphery, and the 
semi-periphery, brings the 
breaking of the centeIS and the 
decomposition into components 
into the post-modern period. This 
decomposition in volves a 
situation of mutual co-existence of 
dependence beside the 
independence of the different 
components, and what this 
signifies is an upsetting of the 
historical balance between center 
and periphery. The structural 
difference opens up the process of 
defining art, and creates a new 
equation in the relation between 
the local and the international. 
The universal relevance of 
contemporary art is connected to a 
subtle dialectic that operates 
between the local self and the 
accumulation of knowledge in the 
language of art. The familiar 
centrality has lost its geographic 
affiliation and has been 
exchanged for the possibility of 
sustaining a meaningful system of 
contexts between the private and 
the global. The synthesis that is 
crysta11izing is connected to a 
particular reading of the 
proximate reality and a developed 
knowledge of the language of art. 
The ability to build a map of 
individual contexts and the 
absence of a center to rely on 
create the new conditions of 
activity for the artist. The 



authentic use the artist makes of 
the given aggregate of signs in 
the language of art is similar to 
the indefatigable renovation of 
the art of writing. But in the visual 
sphere, use is being made of 
combinations of sentences of the 
language, which is itself in the 
first stages of intemational 
diffusion. The uniqueness of 
contemporary artistic creation is 
made possible as a result of the 
co11aboration of specific elements 
that interpret the artist's 
environment, and as a result of his 
ability to realize them in a 
significant composition of signs 
that comprise the universal 
lexicon of forms. In this resides 
the capacity of the artist to exist 
as a separate co11ective subject, to 
expand the set of possibilities and 
to display individual survival 
power. The new direction that is 
taking shape expands the 
potential of the,decomposition 
and breakage of traditional 
centers to the leveI of the subject 
and to the point of the elimination 
of the very existence of the reality 
comprised of center, periphery, 
and semi-periphery. The political 
change of structure of the 
traditional centers and the 
development towards the subject 
create a total change in the 
structure of the definition of 
centers. The concepts local and 
intemationallose the polarity of 
elevated and inferior and unite in 
a new complex which exists, 
theoretica11y, as an equal 
possibility in every place. 

The manner in which the 
contents come into being in this 
new complex is part of their being 
the first generation in the post
modem situation. The present 
evolution of theoretical and 
contentual materiaIs into a visual 
language is connected to the 
acceptance and rejection ofideas 
that derive from the First World, 
and in the proposing of contents 
that are c10se to the reality of the 
Third World. The ideological 
struggle with the new political 
and cultural context prepares the 
ground for a differentgrowth of 
concepts. The values proposed in 
the present exhibition represent 
concepts which originate in a 
dialogue with the modem norms. 

These values are dealt with in the 
priva te context and in the global 
context, but undergo a process of 
distancing from their specific 
content and expansion into 
general concepts. The attempt to 
create a conceptual synthesis 
between the various 
interpretations of given values 
produces the subtle dialectic that 
characterizes the process of 
defining art in the Third World. 
The possibility of identifying the 
concepts that cross the poli ti cal 
fields, and the possibility of 
processing them sensitively and 
independently, exists in the 
intermediate semi-peripherial 
areas. The inner polarity that is 
characteristic of a semi
peripherial environment makes 
possible a distinct kind of 
contemplation that activates a 
particular kind of experience and 
knowledge. The discussion 
proposed by this exhibition 
concentrates on several crossing 
concepts that are characteristic of 
this post-modem stage. True, 
these concepts express only a part 
of the range of possibilities, but 
they do represent the complexity 
of the process in its present 
situation. The discussion of these 
concepts pushes to the side the 
post-modem Westem 
preoccupation with defining the 
art-object, and fixes the visual 
field in its various forms as the 
conceptual sphere for dealing 
with a changing social and artistic 
reality. The positing of 
intercrossing concepts and the 
use of visual codes that interpret 
and express a particular 
environment require a gradual 
transition in the time dimensiono 
This dimension makes possible 
the action of integration and 
purification of the private and the 
general. The way one determines 
the tempo of development of one's 
wurk and of its duration gives a 
certain shading to the way one 
defines time. The attitude to time 
is in effect the main concept and 
the common denominator that the 
exhibition proposes. The 
sociological and philosophical 
disparity in the conception of time 
in the various territories leads to a 
special contemplation of this 
concept in the semi-peripherial 

situation. The interpretation of 
the concept of time involves the 
positing of other concepts, which 
give a visual actuality to the 
concem with time. Graft, 
simplicity and technology 
function in this case as carriers of 
the concept of time, but a1so serve 
as potential conductors for 
independent functioning. Each 
one of these concepts is subject to 
various territorial interpretations 
and is open to changing manners 
of representation. Hence the 
result offered in the exhibition is 
one solution, and not a final one, 
of the inter-cultural process of 
definition that is occurring in 
different places in the semi
peripherial arena. Through the 
concepts of craft, simplicityand 
technology, the different time 
situation that is appropriate to the 
semi-peripherial environment is 
determined. The works in this 
exhibition represent qualities of 
time that from the outset posit 
criticaI criteria vis-a-vis the 
accepted concepts of time in the 
contemporary era of 
communications. The kinds of 
time represented here contain 
altemative combinations of the 
apperception of time. These 
combinations introduce into the 
concept of time historical and 
environmental components that 
contradict the intensiveness and 
the efficiency of the accepted 
concept of time. Sensitivity to 
different time situations brings to 
the language of art techniques 
and stages of activity that had lost 
some of their importance in the 
modem phase. Some of the work 
processes and the preparations 
involve techniques which 
accumulatetime, and set different 
rhythms for the work's growth. 
The combination of short-time and 
long-time proceses breaks the 
acceleration of time which still 
characterizes the direction of 
technological development. To 
take a stand facing the dictates of 
sequence and rhythm confirms 
qualities that had dropped away 
in the modemist process of 
development, and permits 
attention to repressed fragments 
of reality which have continued to 
exist a11 the time in the territories 
ofthe Third World. The choice of 



various versions of craft 
determines the possibilities of 
different durations oftime. The 
various types of craft -
technological, simple, handcraft, 
and the craft of the artisan -
create the other time condition, 
the connection between the 
concept of time and the 
perception of reality. Mention of 
the concept of craft is connected 
to a commitment towards the 
work of art. The art object 
contains a specific range of visual 
signs that have evolved in the 
particular process of making. 
Hence the art object in its various 
forms functions as a distinctive 
semantic reservoir, which 
expresses thought of a defined 
historical phase. The relevance of 
the object remains in its place, 
even when a thorough discussion 
is going on about its character, its 
form, its very necessity and its 
function. 

Nuriti David, Joshua 
Borkovsky, Uri Katzenstein and 
Israel Rabinovitz propose, in theÍI 
works, a variety of time conditions 
that in volves various kinds of 
craft. 

The work processes and the 
reservoir of images in the works of 
Borkovsky dismantle the concept 
of time over several periods. 
Theoretical and praticaI concepts 
in the history of art are arranged 
in an ahistoIÍcal structure that 
offers the viewer a kind of choice 
of times. The aim is to bring the 
viewer to a different kind of 
contemplation, to a time of 
viewing that is not immediate and 
short. The work accumulates a 
duration of making but prevents 
its immediate discovery. The 
discovery of the duration of time 
embedded in the work is left to 
the viewer, who by his 
contemplation revives the 
expanses of its breath. The work 
is a voyage of the mostprecise 
combinations, that make possible 
the creation of a wholeness. The 
motif of the accumulation of time 
includes an integration ofthe 
physical sides and the act of 
contemplation itself. The insti1led 
slowness is achieved by the use of 
complex techniques, some of them 
ancient, and by the durations of 
contemplation, which accumulate 

the time appropriate for the 
creation of the wholeness of all 
the components. The effort and 
the technique are not revealed in 
the evolving whole, but the micro
topography ma de concrete in the 
work conveys the impression of 
the touch of the human hand 
implicit in it. 

The perfection in the execution 
of the work endows it with the 
sense of the finely made object, the 
secret of the skilled artisan 's craft. 
This kind of skill combines an 
impression of perfect technique, 
which characterized pre-modem 
art works, with the sense softhe 
professionalism of an artisan in a 
peripherial region, who is 
continuing a venerable tradition. 
These components of an attitude to 
the work are integrated with a 
range of images that is conscious 
of its location in the development 
of the history of art. 

Nurit David uses another kind 
of combination of the concepts of 
time and the concepts of craft. 
The particular rhythm is built in 
her works by means of a 
meticulous invention of 
handicraft. The cut-out images, ar 
letters, arranged and pasted on 
the surface of the painting each 
receive individual treatment. Each 
work has a narra tive plan, which 
creates a prolonged process in 
time. Time, which is the father of 
all meanings, becomes actual in a 
place which is a presence. The 
decorativeness that evolves in the 
creation of the narrative 
concatenation and in the 
handicraft expresses a tolerance 
towards time, an acceptance of 
cyclicality, and a possibility for 
the existence of minar events. The 
walking is its own destination as 
is also the work processo The 
making has to be adequately 
prolonged. The painting is meant 
to absorb into itself a duration of 
time, even a long período The lines 
of writing compressed and folded 
in the painting make it a 
receptacle for time. This is a kind 
of painting that aims to function 
as a radiation, as waves of 
thought, as material of 
consciousness that reveals, 
through the transparent 
smearings, the hand that has been 
there. 

Israel Rabinovitz, in his 
paintings and sculptures, paces 
along the border of time, craft and 
simplicity. The simplicity 
represents a kind of folk approach 
based on the cultural heritage of a 
community. The flinging of these 
components into the 
contemporary visual field requires 
an integration of rapid seeing 
with a slow building of rhythms. 
The Sisyphean process of creating 
the models in the works is based 
on a multi-Iayered painting of 
forms of leaves. The simple 
circular form that composes the 
model becomes, by means of the 
work and the form, a kind of rítual 
focus of early cultures. This focus 
meets with elements and 
sculptures that connect the 
ancient time with a particular kind 
of old and familiar object. The 
finjan (an Arab coffee-pot), the 
implement handles, the tin bowl, 
the bells, the stones, the wooden 
masks from an assembly-line, are 
all objects that are engraved in 
the memory of our 
contemporaries. The meeting 
created here among the leveIs of 
time places the potential of 
memory and the attitude to the 
concept of time in a speciallight. 
The reality of the present is 
confronted with elements of time 
and with work processes which 
constitute an altemative to the 
norm of accelerated and limited 
interpretations of time. 

The installation of Uri 
Katzenstein completes the 
discussion that this 
exhibitionconducts about the 
semi-peripheríal interpretation of 
the concept of time. Technological 
capacity serves as a dominant tool 
for the preservation of the historic 
disparity between the First World 
and the Third World. The 
technological images, which are 
created in a particular 
environment and are transmitted 
by streamlined means of diffusion 
to every point on the globe, create 
different kinds of encounters. At 
these points of encounter, 
technological craft tums into a 
confrontation between skills. The 
cultural disparities that a focus on 
technology exposes emphasize 
the tension between the local 
situation and the tempo of the 



activity of the global economic 
forces. These tensions have an 
influence on social, ecological, 
and cultural components. The 
insta11ation presents a kind of 
encounter between technology 
and environment. The ski11 of 
execution is exploited for the 
creation of components that 
deviate from their proper 
functioning. The flaws that 
happen store the fears of distorted 
and insensitive encounters among 
the various intensities that 
sustain our world. 

, In order to keep this text as an 
ideological possibility with as broad a 
significance as possible, I have avoided 
discussing any specific semi-peripherial 
structures in it. The fluidity of existence of 
semi-peripherial qualities demands a 
detailed separate analysis for each place 
that contains these qualities. It is possible 
to say that every place that deals with sharp 
ethnic, cultural, economic and social 
disparities sustains semi-peripherial 
qualities. Gn the leveI of countries I suggest 
as possibilities Mexico, Brazil, Argentina, 
Peru, Chile, Yugoslavia, Czechoslovakia, the 
Soviet Union, Israel, Turkey, India and more. 
A semi-peripherial situation also exists in 
significant concentrations of immigration in 
the central Western cities like London, 
Paris, and New York. The global tensions of 
center and periphery also exist in specific 
neighborhoods in the Western cities. 

(translation: Richard Flantz) 

MACBETH MAUSER 

ADRIANO GUIMARÃES 
Com formação em Comunicação, 
vem trabalhando com teatro desde 
1987. Atualmente utiliza·se de 
textos clássicos, em encenações 
que envolvem artes plásticas, 
literatura e performance. Pesquisa 
materiais pouco usuais para 
aplicação em cena. 
Studied Communications and has 
been working with theatre since 
1987. Currently using classical texts 
in stagings involving plastic arts, 
literature and performances. 
Researches unusual materiais for 
application on stage. 

FERNANDO GUIMARÃES 
Tem formação em teatro, e desde 
1984 vem desenvolvendo projetos 
cênicos em diversas áreas. Em 
dramaturgia tem se dedicado à 
releitura de contos infantis e 
fragmentos de autores clássicos e 
contemporâneos. 
Studied theatre and since 1984 has 
developed scenic projects.in various 
areas. In drama he has devoted 

himself to repreadings of children's 
stories and fragments of classical 
and contemporary authors. 

RICARDO JUNQUEIRA 
Tem formação em Comunicação, 
fotografa desde 1979 e trabalha com 
técnicas alternativas na criação de 
novas imagens, principalmente em 
ensaios para portraits, moda e 
teatro. 
Studied Communications, is a 
photographer since 1979 and works 
with alternative techniques to create 
new images, specially in essays for 
portraits, fashion and theatre. 

Macbeth mauser 
Adriano Guimarães, Fernando 
Guimarães e Ricardo Junqueira 
realizaram em conjunto: 
Provisoriamente Paixões, em 1989; 
Macbeth Mauser, em 1990; e 
Macbeth Ainda Mauser, em 1991. 
Macbeth Mauser recebeu quatro 
prêmios da Associação dos 
Produtores de Artes Cênicas, 
Brasília. 

o cenário de Adriano 
Guimarães e Fernando Guimarães 
para a tragédia shakespeareana 
Macbeth, juntamente com as fotos 
de Ricardo Junqueira, que agora 
compõem a instalação cênica 
Macbeth mauser, nos obrigam a 
uma reflexão sobre a abrangência 
do fazer artístico, deixando a forte 
sensação de que eles trafegaram 
também pelo terreno das artes 
plásticas. 

A obra de arte busca conter 
em si o tempo. Desde as primeiras 
manifestações artísticas, o 
componente da apreensão do 
tempo através da reprodução da 
ação está demarcado como 
elemento de criação. Aos olhos do 
homem moderno a pintura 
rupestre se revela quase como 
histórias em quadrinhos; a 
dialética tempo e ação. Assim 
podem ser resumidas várias 
manifestações ao longo da 
história da arte, sobretudo o 
teatro, a literatura, mais 
recentemente o cinema e, no 
campo específico das artes 
plásticas, as performances. 

A obra de arte busca conter 
em si o espaço. Na 
tridimensionalidade proposta pela 
escultura e pela arquitetura grega 
temos como elemento as relações 
do homem com o domínio estético 
sobre o espaço. A percepção da 
totalidade espacial é um desafio 
aos sentidos humanos e dado 

referencial para a arte. É com esse 
desafio que os artistas plásticos 
contemporâneos desenvolveram a 
instalação. 

Em nível plástico é uma 
justaposição de performance e 
instalação o que propõem Adriano 
Guimarães e Fernando Guimarães 
na encenação de Macbeth mauser. 
Essencialmente o que é possível 
perceber é que tudo se apresenta 
para despertar múltiplos sentidos 
e sensações. 

A leitura arqueológica se 
mostra na utilização dos 
elementos, na iluminação que se 
sobrepõe ao queimar das velas, 
nas chamas refletidas na ferrugem 
das chapas, no ferro oxidado se 
estendendo aos utensílios, nas 
folhas secas e nas imagens 
deterioradas, reafirmando que 
tudo é o tempo que avança. Todos 
os componentes nos remetem ao 
lugar da ação, que é a Escócia na 
Idade Média, mas sobretudo, 
dimensionando o lugar da 
encenação, que é um palco do 
final do século XX. 

Claudio Telles 

The scenario that Adriano 
Guimarães and Fernando 
Guimarães built for William 
Shakespeare's tragedy, Macbeth, 
as we11 as photos by Ricardo 
Junqueira, are the elements of a 
scenic insta11ation, Macbeth 
mauser. They demand reflection on 
the a11 encompassing nature of 
artistic work and inspire the belief 
that they, too, have trodden the 
path of visual arts. 

Works of art must contain time. 
Since the earliest manifestations, 
the component oftime 
apprehended by the reproduction of 
action has been a basic element of 
creation. To modem man, cave 
paintings comprise some comic 
strip elements imbued in the 
dialectics of time and action. 
Throughout the years, there were 
many art forms that fit that 
definition, specially the theater, 
literature and, more recently, in the 
specific field of plastic arts, cinema 
and performatics. 

Works of art must also aim at 
encompassing space: The three 
dimensional proposals of sculpture 
and of Greek architecture have as a 
common element the relations 



between man and the aesthetíc 
possessíon of space. The 
perceptíon of spatíal totalíty ís a 
chalIenge to human senses and 
reference data to the world of art. 
That was the chalIenge that the 
group of modern plastíc artísts 
dared to meet when creatíng that 
work. 

On a plastíc leveI, ít ís a síde
by-síde placement of ínstalIatíon 
and performance, contaíned by the 
proposal made by Adríano 
Guímarães and Fernando 
Guímarães ín the stage ofMacbeth 
mauser. EssentíalIy, one perceíves 
that alI elements seek to awaken 
multíple senses and sensatíons. 

The archaeologícal readíng 
appears ín the use of elements, of 
líghtíng that transcends the 
burníng of candles, where flames 
flícker on the surface of rusty 
plates, of oxídízed íron of utensíls, 
of dry leaves and of decadent 
ímages, comprovíng that the march 
of tíme is exístence ítself. AlI 
components lead us to the place of 
actíon, Scotland ín the Míddle Ages. 
But above alI, they state theír 
places ín the pIa y, the final stage of 
the 20th Century. 

REFLUX 

ARTUR MATUCK (COORD.) 
Artur Matuck é professor de 
Multimídia e Intermídia na Escola de 
Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo. Também 
é pesquísador no Studio de 
Investigação Criativa da Escola de 
Belas-Artes da Universidade 
Carnegie Mellon, Pittsburgh, 
Pennsylvania. 
Arlur Matuck teaches the 
disciplines Multimedia and 
Intermedia at the School of 
Communications and Arls of the 
University of São Paulo. He is also a 
Research Fellow at the Studio of 
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Fine Arls, Carnegie Mellon 
University, Pittsburgh, 
Pennsylvania. 

Conceito 
Reflux objetiva instalar um 

intercâmbio descentralizado de 
discursos estéticos através de 
redes de telecomunicações. Reflux 
foi criado para operar como um 
sistema aberto, uma arquitetura 
de canais interconectados, 

permitindo participação 
igualitária para cada equipe 
criativa. 

Uma série de eventos será 
programada para atuar como 
laboratório, visando a criação de 
modelos descentralizados para 
intercâmbios internacionais 
estéticos ou informacionais. 

Reflux, como um projeto, 
proporciona apenas uma rede 
estruturada de grupos 
participantes, conectada através 
dos mesmos veículos de 
telecomunicações e coordenada 
por uma seqüência de datas para 
intercâmbio. 

Reflux aceitará proposições 
conceituais, sistêmicas e 
temáticas a partir de todos os 
terminais da estrutura. Cada 
terminal terá um papel ativo e 
significativo, tanto como fonte 
quanto como receptor de 
informação estética. Cada equipe 
participante proporá temas e 
sugerirá modos para operações 
mediáticas, dentro da estrutura 
básica de Influxos, Fluxos, 
Refluxos e Metafluxos, explicada 
no cronograma do projeto. 

Uma rede de veículos de 
telecomunicação conectará 
equipes de participantes em 
várias localidades através de 
telefones, computadores, fac
símiles e, eventualmente, através 
de equipamentos para televisão 
de varredura lenta (SSTV), 
telescritores e videofones. Esta 
rede permitirá o uso ativo das 
telecomunicações para a pesquisa 
da linguagem e da arte, 
proporcionando uma estrutura 
comunicacional para a expressão 
multicultural. 

Uma seqüência de 
intercâmbios proporcionará um 
exercício de fluxos e refluxos, 
pulsos e impulsos propagadores 
de informação. 

Como uma conexão, 
estruturada e intermitente, Reflux 
pretende criar um microprocesso 
de propagação cultural, refletindo 
o processo análogo de difusão e 
mudança cultural que ocorre em 
grande escala. 

O processo interativo deverá 
favorecer uma reciprocidade 
cultural, uma confrontação de 
códigos e atitudes, um fluxo de 
interatividade não-compulsória. 

A rede implementada atuará 
como um instrumento para 
produção simbólica coletiva, 
refletindo a voz de uma 
comunidade distribuída por todo o 
planeta. 

Cronograma: 
Influx 
Agosto 1991 
Um terminal propositor envia 

a todos os grupos participantes 
uma proposição dialógica inicial, 
detalhando o tema do 
intercâmbio, modos de operação 
mediática e toda a informação 
necessária para o intercâmbio se 
realizar. 

Flux 
Setembro 1991 
A rede, isto é, todos os grupos 

participantes, respondem ao 
terminal propositor enviando 
proposições estéticas, e assim 
implementando um processo 
interativo. 

Reflux 
Setembro/Outubro 1991 
O terminal propositor reenvia 

à rede o conjunto completo de 
proposições recebidas, tornando 
disponível para cada terminal a 
mais completa visão da resposta 
da rede à proposição original. A 
equipe propositora pode ainda 
adicionar sua própria perspectiva 
à soma de respostas recebidas. 

Neste projeto, cada terminal 
estará compartilhando com a 
comunidade eletrônica as 
respostas que recebeu, o diálogo 
de que participou, as conclusões 
alcançadas. Cada terminal estará 
recebendo a totalidade dos 
intercâmbios de cada um dos 
terminais, adquirindo uma visão 
completa de todos e de cada um 
dos intercâmbios no sistema. 

Exposição/Eventos de Mídia 
Setembro/Outubro 1991 
Uma exposiçâo de arte 

mediática é instalada em cada 
terminal, tornando disponível ao 
público o material intercambiado 
através da rede. Este será o 
momento e a ocasião para eventos 
especiais de mídia, 
telecomunicação sincrônica, 
teleconferências e laboratórios de 
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mídia. Será também uma ocasião 
para um livre fluxo, para um fluxo 
irrestrito de discursos, um 
intercâmbio aleatório, 
eventualmente incluindo a 
participação pública. 

Metafluxo 
Documentação interativa 
Novembro/Dezembro 1991 
O evento termina com o 

processo de documentação em 
rede. Os terminais, confrontando 
todos os intercâmbios anteriores, 
produzem e enviam meta
proposições sobre o próprio 
evento. 

O objetivo do Intercâmbio 
Metafluxo é a reunião de uma 
série de proposições, imagens, 
textos de um caráter crítico, 
analítico, desoritivo, e/ou 
subjetivo. O material traduzirá a 
experiência do evento das 
perspectivas mais diversas, 
formando o núcleo do catálogo. 

Produção do Catálogo 
Janeiro/Fevereiro 1992 
O catálogo será idealizado 

para aceitar a participação ativa 
de outros terminais de acordo com 
o carater interativo do evento. 
Incluirá projetos iniciais, 
fotografias documentais além de 
trabalhos artísticos 
intercambiados tais como textos, 
desenhos, fotografias, colagens, 
impressões computadorizadas, e 
assim por diante. 

O projeto, a edição, a 
impressão, e o envio do catálogo 
concluem o processo Reflux. 

Concept 
Reflux aims to instalI a 

decentralized interchange of 
aesthetic discourses through 
telecommunication networks. 
Reflux is designed to operate as an 
open system, an architecture of 
interconnected channels alIowing 
fulI participation for each creative 
team. 

Successive events wilI be 
programmed to function as 
laboratories where participants can 
experience alterna te descentralized 
models for international aesthetic 
or informational interchange. 

Reflux, as a project, provides 

onlya structured network of 
participating team connected 
through commonly shared 
telecommunication media and . 
coordinated by a sequence of dates 
for interchanges. 

Reflux wilI accept conceptual, 
systemic, and thematic 
propositions from any node in the 
structure. Each terminal wilI work 
as an emitter as welI as a recipient 
of information. 

Participating teams wilI 
propose themes and suggest modes 
for media operation within the 
basic structure of Influxes, Fluxes, 
Refluxes and Metafluxes as 
explained in the project timeline. 

A telecommunication media 
network wilI connect teams of 
participants at various locations 
through telephones, computers, 
facsimiles, and eventualIy through 
slow scan television transducers, 
telewriters, and videophones. 

The network wilI alIow for the 
active use oftelecommunications 
for languageand art research, 
providing a vehicle for intercultural 
expression. 

A sequence of interchanges 
wilI provide for the exercise of 
fluxes and refluxes, propagating 
pulses and impulses of information. 

As a structured yet intermittent 
connection, Reflux is intented to 
create a micro-process of cultural 
propagation, mirroring the 
analogous process of cultural 
difusion and change which occurs 
in large scale. 

The interactive process must 
entail a cultural responsiveness, a 
confrontation of codes and 
attitudes, a flowing of non
compulsory interactivity. 

The implemented network wilI . 
act as an instrument for colIective 
symbolic production reflecting the 
voice of a community scattered 
throughout the planet. 

Timeline: 

Influx 
August 1991 
A proposing terminal sends to 

alI other participating teams an 
initial dialogical proposition, 
detailing the theme for exchange. 
modes of media operation, and alI 
the information necessary for the 
exchange, plan to be accomplished. 

Flux 
September 1991 
The network, that is, alI the 

other participating teams, 
responds to the proposing 
terminal by sending aesthetic 
propositions, thereby 
implementing an interactive 
process. 

Retlux 
Semptember/October 1991 
The proposing terminal sends 

back to the network the entire set of 
received propositions, making 
avaliable to every node the most 
complete vision of the network 
response to the original 
proposition. The proposing team 
must also add its own perspective 
to the sum of responses received. 

Within the plan, every terminal 
wilI be sharing with the electronic 
community the responses it had 
received, the dialogue it had 
participated in, the conc1usions it 
had reached. 

Each terminal wilI be receiving 
the totality of the exchanges from 
every other node acquiring a 
complete view of alI and every 
exchange whithin the system. 

Exhibition/Media Events 
September/October 1991 
A Media art exhibition is 

instalIed at every node making 
avaliable to the public the material 
exchanged within the network. 
This is a time and an occasion for 
special media events, synchronous 
telecommunications, 
teleconferences and media 
laboratories. It wilI also be an 
occasion for a freeflux, an 
unrestricted flowing of discourses, 
a random exchange, eventualIy 
including public participation. 

Metafluxo 
Interactive Documentation 
November/December 1991 
The event winds down with a 

documentation process. The nodes 
confronting alI former interchanges, 
and the proc(Js as a whole, produce 
and saend meta-propositions 
atbout event itself. 

The objective of the Metafluxo 
interchange is the reunion of a set 
of propositions, images, and texts 
of a criticaI, analytical, descriptive, 
and/or subjective nature. The 



material will translate the 
experience of the event from the 
most diverse perspectives, forming 
the core of the catalogo 

Catalog Production 
January February 1992 
The catalog will be designed to 

accept input from other nodes, 
following the intercative, 
participatory character of the event. 
It will include preliminary planning 
documents and documentary 
photographs in addition to artistic 
works interchanged between the 
participating nodes, such as texts, 
drawings, photographs, collages, 
computer outputs, facsimiles, 
pictted compu ter graphical, video 
screen prints, and so on. 

The designing, editing, 
printing, and malling of the catalog 
concludes the Reflux processo 
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Pintura de telõesj Backdrop 
painfing: Alejandro Ferrari, Sandro 
Loria, José Carvalho (gouache), Cica 
Morais, Júlio Barreto 
(recortesj carvings), Cláudio 
Ramalho (Ietrasjleftering), Libero 
Malavoglia (quadrinhosj comic 
sfrips), Jaime "Jaimito" Prades 

Realização: Divisão de 
Pesquisa do Centro Cultural São 
Paulo - CCSP/Museu de Cultura 
Popular 

A Divisão de Pesquisas do 
Centro Cultural São Paulo trabalha 
para constituir um Museu de 
Cultura Popular que funcione de 
maneira itinerante através de 
exposições transitórias. Este 
museu não tem um espaço fixo 
nem um acervo estático, mas 
persegue um objetivo constante: 
revisitar manifestações culturais 
populares que não são 
reconhecidas como artísticas ou 
codificadas pela cultura erudita. 

"São Paulo em Revista: Uma 
Viagem ao Umbigo da Cidade" é a 
primeira exposição do museu. O 
teatro de revista paulistano foi 
eleito como tema por ser um caso 
típico de arte popular, 
inferiorizada pelo julgamento da 
crítica erudita. Sua existência foi 
abafada pelos preconceitos e sua 
história ficou restrita à memória 
dos artistas que a protagonizaram. 

Nas décadas de 50 e 60 foram 
produzidas, em São Paulo, 
centenas de revistas. Muito 
inferiores às cariocas em luxo e 
exuberância, mas com 
características e virtudes 
próprias. Em teatros pequenos, 
como o Alumínio-Bandeiras e o 
Natal, autores, vedetes e cômicos 
paulistanos, ajudados e 
influenciados por artistas cariocas 
em busca de um novo mercado, 
reinventaram a revista de Bolso do 
Rio de Janeiro e criaram uma 
revista de Garagem. 

A exposição apresenta a 
história do teatro de revista 
paulistano em duas faces. Nas 
paredes externas estão os 
documentos recolhidos na 
pesquisa, vestígios, marcas 
apagadas, pistas, reminiscências. 

No ambiente interno, é 
proposto um jogo com a dinâmica 
da própria revista. O cenário, 
inspirado em brinquedo de parque 
de diversão, é formado por quatro 
bocas de cena, cada qual com 

urdimento capaz de movimentar 
dez telões. Nos fundos de cada um 
dos lados deste cubo cênico, há 
cicloramas e, na frente, cortinas 
que correm horizontalmente. O 
público ocupa o centro da cena e 
observa, ao longo de cada sessão, 
a movimentação dos telões como 
alegorias da narrativa sonora. Do 
lado de fora, expostos, 
maquinistas movimentam as 
varas. 

Viagem ao umbigo da cidade. 
Mergulho num imaginário 
fragmentado, onde cada imagem é 
um centro propagador de 
referências. Passeio no marco zero 
de um universo renegado. Paródia 
de enredo tecida à base de 
estilhaços. Poética invisível das 
ruas. Sexualidade das cabeças. 
Duplo sentido em múltiplas 
direções. Miragem. Um teatro de 
Garagem. 

NandoRamos 

The Research Department of 
the São Paulo Cultural Center is 
engaged in the work to set up an 
itinerant Museum of Folk Culture, 
with transitory exhibits. This 
museum is not intended to retain 
a permanent space ar a static 
collection, but pursues a 
consistent goal: to review the 
expressions of popular culture not 
acknowledged as artistic ar coded 
by scholarly culture. 

"São Paulo in Review: A 
Voyage to the Navel of the City" is 
the first exhibition prepared by 
the Museum. The vaudeville 
theater of the city of São Paulo has 
been chosen as the main theme, 
since it is a typical instance of 
popular art, deemed inferior by 
the judgement of scholarly 
criticism. Its existence has been 
hushed up by prejudice and its 
history has remained restricted to 
the memory of its former artists. 

In the 50's and 60's, hundreds 
of vaudevilles were staged in São 
Paulo. Somewhat meager if 
compared to those of Rio de 
Janeiro, ín terms of luxury and 
pep, but with its own features and 
virtues. In small theaters, e.g. 
Alumínío-Bandeiras and Natal, 
the São Paulo authors, stars and 
comedians, assisted and 
influenced by their Rio de Janeiro 
counterparts in search for a new 

market, reinvented the Pocket 
vaudeville of Rio de Janeiro and 
produced their own vaudeville, 
Garage. 

The exhíbit presents the 
history of the São Paulo vaudeville 
in two segments. Gn the externai 
walls are documents collected 
under the research, vestiges, half
wiped marks, traces, 
remíniscences. 

Inside, a game is proposed 
incorporating the dynamics of 
vaudeville itself. The scenery, 
inspired on amusement park 
equipment, ís made up of four 
front stages, each with chains 
capable of moving ten large 
screens. At the back part of each 
side of this scenic cube, there are 
cycloramas and, ín front, curtains 
drawn sideways. The public fills 
the center of the scene and 
observes, in the course of each 
session, the movement of the 
screes as allegoríes of sound 
narrative. Gutside, clearly 
exposed, mechanics move the 
rods. 

A voyage to the navel of the 
city. A plunge into a fragmented 
imagery, in which each image is a 
center which irradiates 
references. Walks at the zero 
mílestone of a despised universe. 
Parody of a plot woven from 
splinters. Invisible poetics of the 
streets. Sexualíty of the minds. 
Double meaning in multiple 
directions. Mirage. A theater of 
Garage. 

Obra ApresentadajWork in fhe 
Exhibifion 
São Paulo em Revista: Uma Viagem ao Umbigo da 
Cidade, 1991 
Instalação cenográlica: sistema de telões 
maquinado em urdimentos, slides, luz (27 telões 
e 9 recortesl/scenographie installation: a system 
01 gridiron·designed sereens, slides, light (27 
screens and 9 elippings), 180 m' 

VARIAÇÕES 
PREVISTAS 

GRUPO ASTERISCO 
PONTO ASTERISCO 

Antônio Rentes, Artemis Moroni, 
Carlos Bottesi, Denise Garcia Costa, 
José Augusto Mannis, Josué 
Guimaráes Ramos, Maria Yolanda 
Costa, Paulo Gomide Cohn, Paulo 
Laurentiz, Sílvia Laurentiz 



''(. .. ) a arte, enquanto modo de 
atuação, aproxima-se da ciência 

pesquisando novos equipamentos, outras 
. lmguagens, explorando outros códigos 

analogos entre mundo e homem, ampliando 
a percepção, a interpretação e a prática. 
Respeita, dessa maneira, o ecossistema 

entre o mundo e o próprio homem. A arte 
procura uma outra poética que satisfaça às 
novas condições. Abre-se para um trabalho 

interdisciplinar encontrando em outras 
áreas do conhecimento fundamentos para 

arquitetar seus projetos de pesquisa ... " 
Paulo Laurentiz 

Variações previstas 
A tecnologia representa, neste 

final de século, um dos principais 
desafios ao homem. Todo um modo 
de vida milenar rui com o advento 
de uma nova mentalidade 
tecnológica. A cada dia, o homem 
automatiza um pouco mais de suas 
atividades, isolando-se em ilhas de 
conhecimento. O bólido de corridas 
tornou-se mais fascinante para 
este liomem do que as disputas 
bélicas, e os anseios dos futuristas 
da primeira metade do século 
tornaram-se realidades esculpidas 
em aço, vidro e plástico. O retorno 
a um passado bucólico parece 
impossível e talvez indesejável. 

A invasão da arte na tecnologia, 
mais do que um caminho natural no 
avanço dos suportes artísticos, 
transforma-se gradativamente em 
elemento de expressão real, através 
da manipulação conceitual de novos 
elementos tecnológicos, que já se 
tornaram ícones de nossa cultura. O 
computador, o robô e os demais 
apetrechos high tech já estão 
gravados de forma arquetípica nas 
mentes dos homens, e o convívio 
com esses elementos compõe um 
cotidiano diferente. 

Asterisco Ponto Asterisco: 
sigla que em computação 
significa "tudo ponto tudo", ou 
simplesmente "tudo", "qualquer 
coisa", adotada por um grupo de 
pessoas de perfil heterogêneo 
cumprindo partes específicas em 
projetos complexos. Porque a arte 
em todas as épocas usou os meios 
do seu tempo para dar forma à 
inovação artística. Esse é o seu 
tempo, a tecnologia é o seu meio. 

•• 

While a form of acting, Ar t approaches 
science in is research for new equipment 

and languages, for the cryptography of 
novel analog codes between Man and the 

World, widening the scope of perception, of 
interpretation and of practices. Thus, it 

appropriately deals with the environment 
of men, of the World. 

. Ar( chases after a new type of poetry 
sUltable for the new conditions, resorting to 

interdisciplinary work and delving into 
novel areas of knowledge, thereby 
organizing the labours of research . 

"VarÍações PrevÍstas" 
In these last years of a waníng 

Century technology poses a major 
cha11enge to Man's íngenuíty. It ís 
the crumblíng of a mílennar way of 
lífe, transformed by the comíng of a 
new technologícal mentalíty. 
Mankínd ís daíly íncreasíng the 
scope of automatíon, lívíng aloof ín 
íslands of knowledge. To thís novel 
Man, racíng cars are more attractíve 
than war games. The futurístíc 
ambitions of the Century's earlier 
years are now fact, hard facts of 
steel, glass and plastícs. A return to 
the bucolíc past seems ímpossíble 
and even undesírable. 

The invasíon of Art by 
technology, mOI:e than the natural 
path of artístic media development, 
ís gradua11y becomíng a new 
element of expressíon through a 
conceptual manípulation ofthe 
newer elements of technology that 
have already become the ícons of 
our culture. Computers, robots and 
other high-tech devíces are now 
archetypíca11y engraved ín the 
mínds of men. Lívíng wíth them ís a 
dífferent way of lífe. 

Asterisk Poínt Asterísk - in 
computer graphícs "a11 poínt a11", 
ar merely "a11" and "anythíng"
was the name adopted by a group 
of dífferent people that play 
specific roles ín the executíon of 
complex projects. Throughout the 
tímes, Art has resorted to whatever 
medía were avaílable ín the diverse 
eras to be shaped anew. Theír tíme 
ís now, technology theír medía. 

Obra ApresentadajWork in fhe 
Exhibifion 
Variações Previstas, 1991 
Instalação: coreografia de robôs/installation: 
choreography of robots, 130 m' 

DANÇA 

DANÇA CORAL 
ORIGENS - MARIA 
DUSCHENES 

Maria Duschenes, húngara de 
nascimento, viveu e conviveu com 

a dança alemã de Kurt Joss 
Leeder e Rudolf Laban. Vei~ para 
o Brasil durante a Segunda 
Guerra e desde então tem 
formado inúmeras pessoas na 
Dança/Arte do Movimento e 
entre elas, não só bailarinos' mas 
também pessoas interessad~s na 
potencialidade expressiva do ser 
humano. Seu trabalho revela uma 
especial importância em relação 
ao repertório individual do 
movimento, aquilo que a pessoa 
tem. E é nesta base concreta que 
desenvolve sua proposta de 
ampliação do vocabulário 
expressivo de cada um. 

O seu nome, entre aqueles 
que a conhecem e ao seu 
trabalho, inspira o carinho de 
quem se dedica inteiramente à 
arte de fazer brotar a dança de 
cada um e de todos. 

Laban, seu mestre, e Lisa 
Ullmann, sua professora, não 
poderiam encontrar aluna mais 
dedicada em esclarecer seus 
princípios e divulgar suas idéias. 
Estas, fundamentadas na 
necessidade do homem em 
dançar e comunicar-se com 
outros homens. A simplicidade 
desta arte divina: o corpo. 

Desde 1978, centenário de 
Rudolf Laban, nas bibliotecas 
infanto-juvenis da Secretaria 
Municipal de Cultura, Maria 
Duschenes, junto a sua equipe de 
Dança-Educação, vem 
desenvolvendo seu trabalho: 
"Penetrar no universo 
adormecido de cada um 
despertando seus poten'ciais de 
criatividade e expressão, 
trazendo à vida o desejo do 
autoconhecimento e da 
comunicação com o próximo". 

Em 1990, foi possível a 
realização de um projeto 
intersecretarias que abrangia os 
setores da Saúde, Bem-Estar, 
Esporte, Educação e Cultura. 
Através de cursos de formação 
básica no Método Laban e da 
realização de várias danças 
corais chegou-se à Dança 
Coral/Origens, que reuniu alunos 
e professores das diversas 
oficinas. 

A Dança Coral ficou 
conhecida por este nome a partir 
do trabalho de Rudolf Laban, que 
reunia em locais de festejos 
comunitários grande quantidade 
de pessoas empenhadas em 



realizar uma experiência comum 
pelo movimento. 

Essa dança tem como objetivo 
propiciar um movimento de 
recuperação e soltura dos 
movimentos mecânicos 
produzidas na vida cotidiana e de 
fazer com que cada pessoa se 
perceba como indivíduo no meio 
da multidâo. 

Rudolf Laban fazia uma 
cidade inteira dançar. Coreógrafo 
húngaro radicado na Alemanha, a 
partir do estudo e observaçâo das 
ações do cotidiano e do trabalho, 
criou um método de análise do 
movimento que permite 
aplicações valiosas nos campos 
do teatro, dança, antropologia, 
educação e psicologia. 

Chegou a coordenar duas mil 
pessoas dançando, pessoas sem 
nenhuma prática anterior de 
dança: as características 
individuais de movimento se 
harmonizando de modo a criar o 
que se denomina Dança Coral. 

Dança Coral/Origens vai 
buscar sua temática na criação do 
universo e na poesia "Pausa e 
Movimento", de Rudolf Laban, da 
qual fiz uma livre adaptação. 

O grande "Ban" inicial, a 
relação do macro e do 
microcosmo, a eterna busca do 
ser humano de compreender e se 
relacionar. O dia e a noite. Os 
sonhos e o cotidiano. A pausa e o 
movimento. 

Percursos são o entre o curso 
que percute, repercute o som. O 
ser que vibra em ondas sonoras, 
está ou não. 

Afastam-se de si mesmos os 
círculos da água, revelando o 
espelho turvo de um olho se 
vendo. 

Histórias que se contam sobre 
si mesmas. Contornos, 
confrontos. E o vazio da 
contemplação. Emergência do 
pulso. Passo latente do universo 
em silêncio. Gotejante seiva 
líquida. Quente chama viva 
ardente. 

Espaço entre as paredes que 
contêm e não contêm. Espaço 
aberto no outro lado do contato. 
Impulso novo de um gesto ... E o 
medo, o gelo partido da oceânica 
verdade. Estilhaço da imagem. 
Uma sensação do nada. 

Ser vontade do rio, emoção e 

alma. Mergulho no abismo, a 
sensação, a cascata. Vertigem 
voraz do movimento sem vácuo, 
sem peso, sem pausa. Vertente de 
linhas, em pontos que se apagam. 

Maria Mommensohn 

A Dança Coral, concebida por 
Rudolf Laban e introduzida no 
Brasil por Maria Duschenes, é 
uma forma de espetáculo que 
guarda pontos em comum com as 
outras manifestações das artes 
cênicas. Como no teatro, no circo 
e em outros espetáculos de 
dança, também existe um grupo 
de intérpretes que se apresenta 
diante de uma platéia com um 
espaço comum, unindo todas as 
pessoas. No entanto, o que 
particulariza a Dança Coral 
enquanto espetáculo é a forma de 
relacionamento que se estabelece 
entre palco e platéia. 

Enquanto o balé, a dança 
moderna e certas formas de 
dança contemporânea exigem do 
intérprete um treinamento físico 
intenso e específico, a Dança 
Coral solicita, de quem a executa, 
uma preparação diferenciada. 
Mais do que a habilidade e 
precisão na execução dos passos 
e seqüências, a Dança Coral pede 
de seu intérprete o exercício 
permanente da percepção, da 
sensibilidade e da criatividade 
corporal. 

É por esse caminho que a 
Dança Coral aproxima o 
intérprete do seu público. Na 
medida em que a Dança Coral se 
acha aberta à participação de 
qualquer pessoa, o que acontece 
no palco acaba por revelar-se 
muito próximo, em termos de 
movimentação, dó universo da 
pessoa sentada na platéia. Estão 
no palco, quando a Dança Coral 
acontece, organizados 
esteticamente, movimentos 
possíveis de serem executados 
por qualquer pessoa. Enquanto 
em outras formas de dança a 
relação entre público e intérprete 
está baseada na admiração diante 
das proezas corporais quase 
sempre distantes da 
movimentação natural, a Dança 
Coral lança pontos em direção ao 
homem comum, vencendo aquele 
distanciamento fundamentado 
apenas no espanto. 

A Dança Coral, enquanto 
prática, estrutura-se em torno de 
um roteiro que funciona como 
uma espécie de espinha dorsal. 
N esse roteiro estão abertos 
espaços para a improvisação e 
para que o inesperado seja 
incorporado no mesmo momento 
em que aconteça. O objetivo 
buscado é um resultado que 
impressione pela variedade e 
riqueza da movimentação, mas 
que deixe sempre, no espectador, 
uma sensação de possibilidade. 

Em 1990, num projeto 
patrocinado pela Secretaria 
Municipal de Cultura, a Dança 
Coral chegou ao palco do Teatro 
Municipal. A mesma equipe 
responde agora pelo projeto 
encaminhado à Bienal. No projeto 
do ano passado, funcionários de 
diversas secretarias, após alguns 
meses de preparação, 
estruturaram a apresentação dos 
resultados alcançados. Através 
desse espetáculo foi possível 
perceber na prática os principais 
norteadores da Dança Coral. 

Apoiado principalmente nos 
efeitos de movimentação de uma 
massa humana que coloriu o 
palco do Municipal em toda sua 
extensão, o resultado 
impressionou pela beleza de 
alguns movimentos valorizados 
pela iluminação e pela música 
executada ao vivo. Dessa massa 
humana se destacavam grupos 
menores que, com recursos 
simples, como fitas e adereços, 
criaram seqüências onde a 
entrega de cada pessoa, de cada 
intérprete, ao momento da dança 
era o que mais impressionava. 

Mas foi através do grupo de 
crianças que participou do 
trabalho que a Dança Coral se 
revelou por completo na sua 
amplitude. Jogando com a 
espontaneidade e com o lúdico, 
as crianças mostraram a 
importância do resgate da 
capacidade de dançar que existe 
dentro de cada pessoa. Somente 
através de uma proposta que 
respeite cada pessoa na sua 
individualidade será possível 
garantir uma sociedade saudável. 
E a dança continua se revelando o 
instrumento fundamental para 
garantir essa permanente busca 
de equilíbrio, que é a 



preocupação de todos os 
educadores. 

Acássio Ribeiro Vallim Júnior 

Hungarian-born Maria 
Duschenes has always lived in 
c10se proximity with the modern 
dance of Kurt Jooss, Leeder and 
Rudolf Laban. She settled in 
Brazil after World War II and 
since then has taught 
Dance/Moviment of Art not only 
to dancers but to other people 
interested in human expression. 
Her work reveals a particular 
concern with developing 
movement skills, thus building up 
an individual's expressive 
language. 

To those who know her and 
her work, Maria Duschenes' name 
is a synonymous to lave and 
dedication for the art of bringing 
out dance in each and every one 
ofus. 

Laban, her master, and Lisa 
Ullmann, her teacher, could not 
have found a more pupil in 
promoting her principIes and her 
ideas about man's need on dance 
and to communicate with others. 
And such a divine art form 
requires the simplest of the 
instruments: the human body. 

Since 1978, Rudolf Laban's 
centennial, Maria Duschenes and 
her Dance Education team have 
been working at the youth 
libraries of the Municipal Bureau 
of Culture. "We strive to get into 
the uni verse of each individual 
and awaken his potential for 
creativity and self-expression, 
bringing to life his desire for self
knowledge and communication 
with other men. " 

In 1990 a project was 
designed to inc1ude different 
sectors of the municipal Health 
bureaus of Health, Welfare, 
Sports, Education and Culture. 
The series of basic courses on the 
Laban Method and the staging of 
several choreodances, yielded the 
Dança Coral/Origens (Origins of 
Choreodance), with the 
participation of students and 
teachers from different 
workshops. 

Choreodance was inspired in 
Laban's "movement choirs", 
which gathered, in community 
assembly halls, a large number of 

people interested in joining a 
collective experiment on 
movement. 

The main objective of 
choreodancing is to create 
movements that recovered and 
loosen the mechanical attitudes 
acquired through daily routines, 
and to promote personal 
awareness so that people would 
peel themselves as single 
individuaIs in a crowd. 

Rudolf Laban, the Slovakian
born choreographer who 
established himself in Germany, 
was capable to get a whole town 
dancing. From research and 
personal observation he 
developed ideas about movement 
in space that were later used in 
varied applications in the fields of 
dance, drama, anthropology, 
education and psychology. 

At one point Laban employed 
his system to get two thousand 
people dancing who had never 
danced before. Such 
harmonization of the individual 
characteristics of movement was 
named choreodance. 

The theme of Dança Coral 
Origens was inspired by the 
creation of the Uni verse and by 
the poem entitled "Pause and 
Movement'" by Rudolf Laban, 
which I made a free adaptation. 
The great beginning, the relation 
between macrocosm and 
microcosm, the human being's 
eternal attempt to understand 
and to build relationships. The 
day and the night. Dreams and 
reality. Pause and movement. 

ChoraI Dance, first conceived 
by Rudolf Laban and introduced 
in Brazil by Maria Duschenes, is a 
form of spectacle that has much 
in common with the other kinds 
of scenic arts. As in the theater, 
at the circus, and in other modes 
of dance, there is also a group of 
dancers that performs to an 
audiencewith a space in common 
as a linking elemento What 
individualizes ChoraI Dance as a 
spectac1e, however, is the 
relationship established between 
stage and audience. 

Whereas ballet, modern 
dance and certain forms of 
contemporary dance demand 
intense and specific physical 

training from the dancer, ChoraI 
Dance demands different 
preparation from anyone 
performing it. More that the 
ability and precision in executing 
the steps and sequences, choraI 
dance demands of the dancer 
permanent body perception, 
sensitivity, and creativity. 

And it is in this way that 
ChoraI Dance draws together 
dance and publico While ChoraI 
Dance is open to the participation 
of anyone, what occurs on the 
stage proves itself very c1ose, in 
terms of movemnt, to the 
universe of the person seated in 
the audience. In ChoraI Dance, on 
stage, there are movements 
aesthetically organized, that can 
be performed by anyone. 
Whereas in other forms of dance, 
the relationship between public 
and dancer is based on 
astonishment on the part of the 
spectactor at the dancer's bodily 
feats, almost always different 
from natural movement, choraI 
dance points in the direction of 
common man, overcoming 
distance based exclusively upon 
astonishment. 

ChoraI Dance, although 
practical, is structured around a 
theme that acts as a mainstay 
throughout. Within this 
framework are spaces to 
improvisation so that the 
unexpected will be incoporated at 
the time it occurs. The objective 
sought for is a result that will 
impress by its variety and wealth 
of movement, but that will always 
leave the spectator with the 
feeling that it is possible. 

ChoraI Dance came to the 
stage of the Municipal Theater in 
1990, in a project sponsored by 
the Municipal Department of 
Culture. The same team is at 
present engaged in the project 
forward to the Bienal. In last 
year's project, the employees of 
several departments, after some 
months of preparation, devised 
the performance based on results 
obtained. By means of this 
presentation, it was possible to 
perceive the guiding principples 
of ChoraI Dance in practice. 

Supported mainly on the 
effects created by movement of a 
human mass that colored the 



li 

entire stage of the Municipal 
Theater, the resuIts were 
impressive for the beauty of some 
of the movemnts enhanced by the 
ilIumination and by live musico 

From this human mass 
smalIer groups detached 
themselves, with simple 
resources such as ribbons and 
adomments, creating sequences 
where the commitment of each 
person, of each dancer to the 
movement of dance was the most 
impressive feature. 

It was, however, through the 
children's group taking part in 
the performance that ChoraI 
Dance revealed itself completely. 
With spontaneity, playfulIy, the 
children showed the importance 
of redeeming the capacity to dance 
that there is in every person. Only 
by means of a proposal that wilI 
respect everyone, with their own 
individuality, it wilI be possible to 
ensure a healthy society. And 
dance continues today to Prove 
itself the fundamental means of 
guaranteeing this permanent 
search for balance that is the 
concem of alI teachers. 

Dança CoraljOrigens 
Ficha TécnicajCredits 
Participação especialj Special Parficipation: 
Maria Duschenes 
ConcepçãojCreated by: Maria Mommensohn, 
Renata Neves, Solange Arruda, Tuca 
Pregnolatto 
Direção geralj Direcfed by: Mari Mommensohn 
Direção coreográficaj Choreography 
direcfion: Solange Arruda, Tuca Pregnolatto 
Direção coreográfica do grupo 
infantilj Children team choreography 
direcfion: Lenirà Rengel, M. Cecília Lacava, 
Maria Mommensohn, Renata Neves 
ProduçãojProducfion: Christina Ribeiro 
Costa, Maria Mommensohn 
Equipe de dançaj Dance team: Aloisio 
Madureira Vaz, Ana d'Andrea Galmarino, 
Anabel Andrés, Cassiano Sydow Quilici, Celso 
Donizete Fortunato, Christina Ribeiro Costa, 
Denise Paiva, Elisa Sugimoto, Elizabeth 
Menezes da Silva, Leila Garcia, Lenira Rengel, 
Lucia Helena Navarro, Marco Antonio Xavier, 
Maria Mommensohn, Mata Sandler, Renata 
Neves, Silian Sritschy, Tuca Pregnolatto e 
alunos do 3" ano da Escola Municipal de 
Bailados, sob orientação de Lenira Rangel e 
Maria Mommensohnj Escola Municipal de 
Bailados 3"' year students, under Lenira 
Rangel and Maria Mommensohn supervision 
Elenco infantilj Children cas!: alunos do 
Núcleo Lisboa de Dançaj Arte do Movimento, 
sob a orientação de Renata NevesjNúcleo 
Lisboa de Dançaj Arte do Movimento 
Students, under Renata Neves supervision; 
alunos dos l' e 2' anos da EMB, sob a 
orientação de Lenira Rangel, Maria Cecília 
Lacava e Maria MommensohnjEMB l stand 2·. 
. years students, under Lenira Renge/, Maria 
Cecília Lacava and Maria Mommensohn 
supervision 
Direção musicalj Music direcfion: Adilson 
Rodrigues, Sonia da Silva, Tilike Coelho 

Músicosj Musicians: Dinho Gonçalves e Grupo 
de PercussãojPercussion Group: João 
Geraldo Alves, Monica Parmigiani, Sonia da 
Silva, Tilike Coelho e alunos da Oficina de 
Música, sob orientação de Sonia da 
SilvajOficina de Música students, under 
Sonia da Silva supervision 
Intervenção cenográfica e 
figurinosj Scenography and costume: Carlos 
Takaoca 
Luz·concepçãoj Lightning design: Silseu 
Alionço 
Fotografiaj Photos by: Gil Grossi, Kenji Ota 
ColaboraçãojContribution: Silvia Duschenes 
Nader 

EQUILíBRIOS 
CRISTINA BRANDINI 
o 

o projeto Equilíbrios nasceu 
da associação de três artistas com 
a empresa Inspirarte, sob a 
coordenação de Sandra Klinger, 
que desde 1985 dedica·se a 
produções cinematográficas e 
culturais. Equilíbrios, o evento, 
centra como acontecimento três 
manifestações de arte, através de 
três diferentes canais: a dança, a 
fotografia e o vídeo. 

Cristina Brandini, diretora, 
coreógrafa, bailarina, dança 
desde 1952. Atuou em diversos 
espetáculos como: Petrouschka, 
Tratar com Murdok, Geni etc. 
Eduardo Simões, fotógrafo, editor 
da revista Goodyear, recebeu o 
prêmio Wladimir Herzog em 1980 
e possui trabalhos publicados nas 
mais importantes revistas do país 
e do exterior. Fernando Ekman, 
diretor de vídeo, cenógrafo e 
artista plástico, passou pelas TVs 
Bandeirantes, Cultura e Tupi; 
realiza projetos na área 
publicitária, participou do 
megaespetáculo A Revolução 
Francesa de Aguilar e expôs a 
obra O Dia-a·Dia, o Diapasão das 
Cores na Galeria Abo-Ohm. A 
música foi especialmente 
composta pelo per cus sionista Edu 
Rocha. O figurino foi criado pela 
estilista Rebecca Juliuberger. 

O que pode uma bailarina 
com uma bola? 

Muito sugere o trabalho de 
Cristina Brandini para a 21 ª 
Bienal de São Paulo. 

Quando ela recosta, no 
primeiro instante, a cabeça sobre 
a bola, envolvendo-a com os 
braços curvos, constrói a 

estatueta de bronze que sustenta 
o globo de luz em tantos nichos 
neoclássicos que você já viu. (Foi 
no Municipal do Rio? No de São 
Paulo? Ou foi numa praça em ... ) 
Quando a bola - ou a moça -
murcha e infla, alternadamente, 
numa suave respiração, desenha
se em cena um par fundamental: 
mãe e filho compartilhando o 
oxigênio em indevassável 
intimidade. Mas a bola vai ser, 
também, no decorrer do 
espetáculo, a Terra a esmagar 
com seu peso um feminino 
Hércules. Depois, será a semente, 
ventre, seio, lua, superfície árida 
e rochedo inexpugnável. E a 
bailarina vai reviver, com a 
fugacidade das bailarinas, essa 
velhíssima história do homem 
sobre a face da Terra, a se 
defrontar com semente, lua, filho 
e o inalcançável equilíbrio. 

Nada há em cena além de 
uma bola e uma bailarina. E mal 
se pode chamar de coreografia a 
sucessão de seus movimentos. 
Todo gesto, ali, é ditado pela 
relação intensa entre artista e 
objeto, num ritmo mais próximo 
do drama que da dança. Se a 
moça envolve a bola, é o afeto 
que aparece. Se esta a repele, o 
que se percebe é a frustração. Ao 
sabor dos movimentos, evocam-se 
situações e sentimentos 
universais, mas o novelo que se 
desenrola ali estende também o 
fio da forma. Ao contrapor sua 
redondeza ao corpo da bailarina, 
a bola propõe constantemente 
uma complementação de 
côncavos e convexos, um diálogo 
de curvas e retas a arabescos e 
sinuosidades que se armam e 
desaparecem como se fossem a 
obra de um lápis caprichoso. 

Uma bola e uma bailarina 
reservam, portanto, algumas 
seduções para quem se compraz 
na beleza do desenho. Não por 
acaso, é uma empreitada tríplice 
esse evento que junta Cristina 
Brandini, Eduardo Simões e 
Fernando Ekman. 

Foi o olhar do fotógrafo quem 
flagrou primeiro o potencial de 
harmonia contido nessa 
proximidade entre modelo e bola. 
A idéia do espetáculo que essa 
constatação sugeriu e sua 
preparação proporcionaram à 



sensibilidade refinada de Simões 
um jorro de belas imagens, que 
ele se encarregou de congelar em 
frações escolhidas. O resultado, 
um tanto irônico para um tema 
que nasceu do movimento, é 
quase escultórico em suas luzes, 
sombras e texturas, passeia por 
um território vagamente situado 
entre o clássico e o intrigante. As 
impressões digitais do 
videomaker estarão nos seus 
ângulos e no ritmo de sua própria 
edição, capaz de dar vida própria 
ao que, feito ao acaso, não 
passaria de documentário. 

O vídeo de Fernando Ekman, 
que durante a elaboração do 
trabalho foi uma ferramenta 
imprescindível para a auto
avaliação da bailarina, serviu-se 
do resultado final para um vôo 
próprio. No vídeo de doze 
minutos, a câmera de Ekman 
torna-se um terceiro personagem 
em cena, ora afastando-se, ora 
deixando-se atrair pela bailarina 
e pela bola, numa contradança 
visual semelhante a um improviso 
de jazz, em que o intérprete 
pressente o rumo da música e se 
atira à correnteza. 

Marta Gó~s 

The Equilíbrios project was 
born of the association of three 
artists with the Inspirarte 
company, coordinated by Sandra 
Klinger. This company has been 
dedicated to cinematographic and 
cultural productions since 1985. 
Equilíbrios, the event, centers 
three manifestations of art, 
through three different channels 
(dance, photography, and video) 
as a happening. 

Cristina Brandini, director, 
choreographer, dancer, has been 
dancing since 1952. She took part 
in various shows such as: 
Petrouschka; Tratar com Murdok; 
Geni, etc. Eduardo Simões, 
photographer, editor of the 
Goodyear magazine, was 
awarded the Wladimir Herzog 
Prize in 1980 and has works 
published in the most important 
Brazilian and foreign magazines. 
Fernando Ekman, video director, 
scenographer, and visual artist, 
has worked for the Bandeirantes, 
Cultura, and Tupi television 
networks. He has developed 

advertising projects, participated 
in the Aguilar's mega-production 
A Revolução Francesa, and 
exhibits his work entitled O Dia
a-Dia, o Diapasão das Cores at 
the Aba-Ohm Gallery. The music 
was specially composed for the 
event by percussionist Edu 
Rocha. Costumes were designed 
by stylist Rebecca Juliuberger. 

What is the meaning of a 
dancer and a ball? 

"Profound", imply the works 
that Cristina Brandini will take to 
the 21st. Biennial of São Paulo. 

When, at first, her head rests 
lightly on the ball and embraces 
it with curved arms, the dancer is 
transformed into the familiar 
statue that held light globes aloft 
in so many neoclassical niches 
(Was it in the Rio de Janeiro 
Municipal Theater? ar in São 
Paulo's? ar, yet, in a square, 
somewhere in ........ ?) When the 
ball and the girl deflate and 
infla te in the sequence of 
breathing, they bring to mind 
that basic event, the impervious 
intimacy of a mother and child 
sharing oxygen. But, along the 
way, the ball becomes the Earth, 
crushing a female Hercules under 
its weight; the seed, the womb, 
the breast, the moon, an arid 
surface and unassailable rock. 
And once again, swiftly as 
dancers are wont to do, the 
dancer wi11 live that age-old 
history of Man on Earth, facing 
the seed, the moon, the son ilnd 
an unattainable balance. 

Just a dancer and a ball. The 
succession of movements is not 
choreography. Every gesture is 
dictated by an intense relation 
between artist and object, in a 
cadence that more closely 
touches drama, than dance. When 
the dancer embraces the ball, 
affection is there. When repelled, 
rejection is feito Universal 
situations and feelings arise 
attach to the sway of movements, 
but the thread that connects it a11 
is shape. In opposing its rounded 
lines to the dancer's body the ba11 
constantly requires a complement 
of concave and convex lines, the 
dialogue of curves and straight 
lines between arabesques and 
serpentine weaving that appear 

and dissolve as if the work of a 
capricious pencil. 

A dancer and a ba11. Enticing 
the beholders who rejoice in the 
beauty of images. No mere 
coincidence has brought Cristina 
Brandini, Edu Simões and 
Fernando Ekman to this evento 
The potential harmony contained 
by that closeness between the 
model and the ba11 was first 
recorded by the eye of a camera. 
The scene thus suggested and its 
preparation, induced Simões to 
freeze special moments of 
polished sensitivity. The result, 
somewhat ironic for a theme 
suggested by motion, is almost 
like a sculpture, with lights, 
shadows and textures that flow 
through a space vaguely hovering 
between the classical and the 
intriguing. The fingerprints of a 
videomaker mark the angles and 
flow of its own edition, blowing 
life into that which, randomly 
conceived, would have been no 
more than a documentary. 

The video produced by 
Fernando Ekman was 
indispensable for the dancer's 
self-evaluation, which used the 
final resuit to achieve her own 
flight. In the 12' videotape, 
Ekman's camera becomes the 
third character, now approaching, 
now retreating, always attracted 
by the dancer and by the ball, the 
visual conception of ajam 
session, in which the player feels 
the trend of the sounds and 
swims with the tide. 

Equilíbrios 
Ficha Técnica/Credits 
Performance 
Direção, coreografia, 

Marta Góes 

interpretação/ Direction, choreography, 
interpretation: Cristina Brandini 
Direção musical! Musical Direction: Eduardo 
Rocha 
Músicos/ Musicians: Edu Rocha, Edu Diegues 
Cenografia, luz/ Set Lighting: Fernando 
Ekman 
Figurino/Costumes by. Rebecca Juliuberger 
Preparação corporal em Eutonia/ Corporal 
preparation in Eutonics: 
Lucia Sandler 

Produção executiva/ Executive production: 
Sandra Klinger 
Fotografias/ Phofography: Eduardo Simões 
Vídeo/Video: Cia. Produtora de Imagens 
FRAME 
Produção Executiva/ Executive producfion: 
Simone Abramoff 
Coreógrafa, bailarlna/ Choreography, ballef: 
Cristina Brandini 
Direção, fotografia/ Direcfion, photography: 
Fernando Ekman 



Edição, câmera/ Editing, camera: Aurélio Dias 
Assistente de câmera/ Camera assistant: 
Daniel Ferreira de Brito 
Coordenação cenográfica/ Set coordination: 
Gilson Ferreira de Brito 
Trilha sonora/ Sound tracle Edu Rocha 
Figurinista/Costumes by: Rebecca 
Juliuberger 
Maquinista/Machinist: José Paulo de Souza 
Eletricista/ Eletrician: Antonio Martins de 
Azevedo 

GONDOLAGES/ 
CHACONNE/ 
TEMPS DE BAROQUE! 
RUBBLE VARIATIONS
DOUGLAS DUNN 

Douglas Dunn trabalhou com 
Yvonne Rainer & Group (1968-70), 
Merce Cunningham and Dance 
Company (1969-73) e Grand 
Union (1970-76). No período de 
1971 a 1975 dedicou-se à 
apresentação de solos, duetos, 
trabalhos de grupo e a uma 
exibição performática, além de 
terminar dois filmes. Em 1976 deu 
início a Lazy Madge, um projeto 
coreográfico de criação contínua, 
com a participação de dez 
bailarinos. Dunn empreendeu um 
progressivo acréscimo de material 
ao longo dos dezoito meses de 
duração do trabalho, sendo cada 
performance o instantâneo de um 
momento particular do processo. 
Em fins de 1977, Dunn formou um 
grupo menor, o Douglas Dunn and 
Dancers, passando a realizar um 
repertório itinerante. 

Atualmente Douglas Dunn 
está trabalhando no espetáculo 
Landíng, em parceria com o 
jazzista radicado em Paris, Steve 
Lacy, com quem trabalhou em 
1981, na criação da coreografia 
Cycles, para o GRCOP da Ópera 
de Paris. Durante a temporada 
1991-92, Douglas Dunn estará 
excursionando com Steve Lacy, 
num espetáculo intitulado Jazz 
Weddíng, uma peça coreográfica 
para dois bailarinos, criada para a 
música do grupo Steve Lacy Nine. 
Outra dança que está sendo 
criada por Douglas Dunn é Don't 
Cry Now, que deverá estar pronta 
para apresentação em 1991. E o 

último trabalho seu, The Myth of 
Modem Dance, um vídeo criado 
em parceria com o cineasta 
Charles Atlas e baseado em um 
solo de Dunn, foi transmitido pelo 
"Alive From Off Center" da PBS, 
em agosto de 1990. Sky Eye, 
comissionada pelo Festival de 
Outono de Paris e pelo Projeto 
Danspace, da cidade de Nova 
York, teve sua estréia naquela 
cidade em março de 1989, sendo 
apresentada em Paris em outubro 
do mesmo ano. Desde então, foi 
apresentada em Montana, 
Virgínia, Vermont, Geórgia, 
Lisboa e Berlim. O interesse de 
Douglas Dunn pelas 
apresentações solo emergiu no 
outono de 1988, quando o Museu 
Whitney de Arte Americana do 
Equitable Center apresentou 
Haole. Desde então, o espetáculo 
vem sendo constantemente 
encenado por todos os Estados 
Unidos. 

Douglas Dunn recebeu 
subvenções na área de 
coreografia da National 
Endowment for the Arts, do New 
York State Council on the Arts e 
do Creative Arts Public Service 
Programo Em 1980 foi agraciado 
com uma bolsa de estudos do 
John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation. Seu 
trabalho foi comentado nos livros 
Terpsíchore ín Sneakers, de Sally 
Banes (Houghton Mifflin, 1979) e 
Further Steps, de Connie Kreemer 
(Harper & Row, 1897) 

Entre as coreografias 
especialmente criadas por 
Douglas Dunn para sua 
companhia e para outras, estão: 
Wíldwood, para o New Dance 
Ensemble de Mineápolis, em 
1989; Gondolages, para ele, Jean 
Guizerix e Wilfride Piollet, do 
balé da Ópera de Paris, para o 
Centro Georges Pompidou, de 
Paris, em 1988; Peepstone, para o 
Salt Lake City's Repertory Dance 
Theater, em 1987; 1st Rotatíon, 
música de Steve Kramer, para o 
N ew Dance Ensemble de 
Mineápolis, co-patrocinado pelo 
Walker Art Center, em 1984; 
Second Mesa, uma dança com 
três horas de duração para uma 
platéia circulante, criada em 
parceria com o escultor Jeffrey 
Schiff e os compositores John 

Driscoll e Richard Lerman, para o 
Instituto de Arte Contemporânea 
de Boston, em 1983; Secret of the 
Waterfall, videodança dirigida por 
Charles Atlas, com poesias 
escritas e apresentadas por Anne 
Waldman e Reed Bye, para a 
WGBH-TV de Boston, em 1982. 

"Aqui estamos nós - e daí? É 
dessa pergunta que se origina 
minha necessidade de dançar e 
de criar coreografias. A resposta 
atual é uma dança nova. Minha 
intenção é que as danças 
choquem e enalteçam, que 
comentem a dança do momento e 
a vida social, e que sugiram o 
mundo no qual eu me refugio. Os 
bailarinos se apresentam como 
pessoas dançando. A essa 
concreta presença-no-momento 
justaponho cenários, figurinos, 
música e movimentos 
tematicamente sugestivos, 
apontando a complexidade e a 
confusão do presente em 
interações entre o pensar e o 
sentir. Por bem ou por mal, 
queiramos ou não, aqui estamos 
nós, pés no chão, neste momento 
particular de fluxo histórico e 
evolutivo. " 

Douglas Dunn 

O espetáculo Gondolages, de 
Douglas Dunn, coloca este 
bailarino moderno ao lado das 
étoiles do balé da Ópera de Paris, 
Jean Guizerix e Wilfride Piollet, 
num estimulante encontro entre a 
dança clássica e a 
contemporânea. O contraste é 
intensificado pelo áspero cenário 
em aço, de autoria de Uli 
Gasmann. Gondolages foi criada 
especialmente para o Centro 
Georges Pompidou, de Paris, 
onde estreou. 

Dougias Dunn performed wíth 
Yvonne Raíner & Group (1968-
1970), wíth Merce Cunníngham 
and Dance Company (1969-1973) 
and wíth Grand Uníon (1970-
1976). Duríng 1971-1975, he 
devoted hímself to presentíng 
solos, collaborative duets, group 
works, a performance exhibit, and 
completed two fiims.· In 1976 he 
began Lazy Madge, an ongoing 
choreographic project featuring 
ten dancers. He added material 



continuously during the 18-month 
work period, a performance being 
a snapshot of a particular moment 
in the processo Toward the end of 
1977, Dunn formed a smaller 
group, Douglas Dunn and 
Dancers, and began making and 
touring repertory. 

Mr. Dunn is presently 
working on Landing, a new piece 
in collaboration with the Paris 
based jazz musician Steve Lacy, 
whom he worded with in 1981 to 
create the dance Cycles for the 
Paris Opera's GRCOP. During the 
1991/92 season, Dunn will also be 
touring with Mr. Lacy in a piece 
entitled Jazz Wedding, a dance 
piece for two dancers set to the 
music of the Steve Lacy Nine 
ensemble. Another dance Mr. 
Dunn is in the process of creating 
is Don't Cry Now, which will be 
ready for presentation in 1991. 
Mr. Dunn's latest work, The Myth 
of Modem Dance, a video created 
in collaboration with filmmaker 
Charles Atlas and based on a solo 
by Dunn, was broadcast on PBS's 
Alive From Off Center in August 
1990. Sky Eye, commissioned by 
the Festival d'Automne in Paris 
and the Danspace Project in New 
York City, premiered in New York 
City in March 1989 and was 
presented in Paris in October 
1989. It has since been performed 
in Montana, Virginia, Vermont, 
Georgia, Lisbon and Berlin. 
Dunn's interest in solo 
performance surfaced in Fall1988 
when The Whitney Museum of 
American Art at Equitable Center 
presented Haole. The piece has 
since been performed extensively 
throughout the United States. 

Mr. Dunn has received 
choreographic grants from the 
National Endowment for the Arts, 
the New York State Council on 
the Arts, and the Creative Arts 
Public Service Programo In 1980, 
he was awarded a fellowship 
from the John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation. His work 
has been written about in Sally 
Banes' Terpsichore in Sneakers, 
Houghton Miff1in, 1979, and in 
Connie Kreemer'sFurther Steps, 
Harper & Row, 1987. 

Among Mr. Dunn's 
choreographic commissions for 
his own and other companies are: 

Wildwood for the New Dance 
Ensemble in Minneapolis, 1989; 
Gondolages for himself and Jean 
Guizerix and Wilfred Piollet of the 
Paris Opera Ballet for the Centre 
Georges Pompidou in Paris in 
1989; Peepstone for Salt Lake 
City's Repertory Dance Theater in 
1987; 1 st Rotation, music by Steve 
Kramer, for New Dance 
Ensemble, Minneapolis, co
sponsored by the Walker Art 
Center, 1984; Second Mesa, a 3-
hour dance for a mobile audience, 
ma de in collaboration with 
sculptor Jeffrey Schiff and 
composers John Driscoll and 
Richard Lerman, for the Institute 
of Contemporary Art, Boston, 
1983; Secret of the Waterfall, 
videodance directed by Charles 
Atlas, with poetry written and 
peformed by Anne Waldman and 
Reed Bye, for WGBH-TV, Boston, 
1982. 

"Here we are - now what? 
From this question spring my 
urges to dance and to make 
dances. The current answer is a 
new dance. I want the dances to 
shock and uplift, to comment on 
current dance and sociallife, and 
to hint at the world I escape to. 
The dancers present themselves 
as people dancing. To this 
concrete presence-in-the-moment 
I juxtapose thematically 
suggestive set, costume, music 
and movement, pointing up 
present day complexity and 
confusion in interactions of 
thought and feeling. Willy-ni11y, 
intended or not, hem we are, feet 
on the ground, at this particular 
moment in historical and 
evolutionary fluxo " 

Douglas Dunn 

Douglas Dunn's Gondolages 
places modem dancer Douglas 
Dunn beside Paris Opera Ballet 
étoiles Jean Guizerix and Wilfride 
Piollet in an exciting meeting of 
classical and contemporary 
dance. The contrast is heightened 
by Uli Gassmann 's stark steel set. 
Gondolages was commissioned 
by and premiered at the Centre 
Georges Pompidou in Paris. 

Espetáculos/Performances 
Ficha Técnica/Credits 
Gondo/ages (1988) 

Coreografia/ Choreography: Douglas Dunn 
Cenário e figurinos/ Set and costumes: UIi 
Gassmann 
Desenho de luz/ Lighting design: Carol 
Mullins 
Trilha sonora/ musical col/age: Douglas Dunn 
Bailarinos/ dancers: Douglas Dunn, Jean 
Guizerix, Wilfride PioUet 

Chaconne (1982) 
Coreografia/ Choreography: Jose Limon 
Música de/Music by: J. S. Bach 
Uuminação/Lightin~ Carol Mullins 
Bailarino/Dancer. Jean Guizerix 

Temps de Baroque 
·Sarabande", ·Chaconne" e ·Passe pied" 
Coreografia/ Choreography: Francine Lancelot 
Música/ Music: Jean·Phillippe Rameau 
Bailarino/Dancer. Wilfride PioUet 

Rubb/e Variations 
(Premiére) 
Coreografia/ Choreography: Douglas Dunn 
Música/ Music: Soviet Army Chorus & Band 
Figurino/Costume: Mimi Gross 
Bailarino/Dancer. Douglas Dunn 

GRAVURES/ASTRAKAN 
RECHERCHE 
CHORE-GRAPHIQUE 

Daniel Larrieux nasceu em 
Marselha, França, em 1957. 
Fundou o Astrakan Recherche 
Chore-graphique em 1982. 
Recebeu o título de Chevalier des 
Arts et des Lettres e ganhou o 
Prêmio dos Jovens Talentos da 
SACD, em 1988. 
Daniel Larrieux was bom in 
Marseille, France, in 1957. 
Founded the Astrakan Recherche 
Chore-graphique in 1982. 
Received the title of Chevalier des 
Arts et des Lettres and was 
awarded with the Prize for Young 
Talents from SACD, in 1988. 

Coreografia e Prêmios/ 
Choreographies and Prizes 
1982,83 Trais Piéces, Cuisine; 
Chiquenaudes, Concours de 
Bagnolet (Deuxiéme Prix); Volte
Face, Festival de Montpellier, 
Arles, Chateauvallon; Une Sucre 
ou Deux, Studio des Quatre 
Temps, Paris 
1984 La Peau et les Os, Festival 
de Seine Maritime/Théâtre de la 
Bastille, Paris; Ombres 
Électriques, pour la Compaigne 
Extemporary, Londres 
1985 Romance en Stuc, Festival 
d'Avignon/Cloitre des Célestins; 
La Peau et les Os (reprise), pour le 
Jeune Ballet de France 



1986 Waterproof, piscine 
municipale, Centre National de 
Danse Contemporaine d'Angers; 
Obéron, de Weber, mise en scime 
de Jean Claude Fali, Opéra de 
Lyon; Concours de Circonstance, 
Compaigne Astrakan 
1987 Jungle sur la Planete Venus, 
direction de William Forsythe, 
Francfort Ballet; Eléphant et les 
Faons, de Jean Guizerix et 
Wilfrede Piollet au Zénith, Théâtre 
Contemporain de la Danse 
1988 Anima, Centre d'Art 
Contemporain, Orléans/Théâtre 
de La Ville, Paris; Les Anges 
Protecteurs, pour le Neederlands 
dans Theater, direction de Jiri 
Kylian 
1989 Les Marchands, soirée 
d'overture, Biennale du Vai de 
Mame/Costumes à Danser, 
Boulogne BillancourtlCentre 
National de Danse 
Contemporaine/Théâtre de la 
Bastille, Paris/Cadre, Festival 
d'Automne/Théâtre 
Contemporain de la Danse; Pour 
l'Instant, Théâtre 14 Paris, 
Marseille/Fondation Gulbenkian, 
Lisbonne; Vouz qui Habitez 
Temps, intervention dansée dans 
la piece de Valere Novarina, 
Festival d'Avignon; Les 
Bâtisseurs, Yokohama Art 
Wave/Centre National de Danse 
Contemporaine d' Angers/Théâtre 
de la Bastille, Paris/Cadre, 
Festival d'Automne/Théâtre 
Contemporain de la Danse; 
Hydmen, Ballet de Nancy, 
direction Patrick Dupont, 
Strasbourg 
1990 Salomé, mise en scene de 
Robert Carse, chorégraphie pour 
l'Opéra de Lyon; Les Prophetes, 
Ferme du Buisson/Biennale 
Internationale de la Danse de 
Lyon/Cadre de Iles de Danses, 
Festival d'Atuomne; Les 
Bâtisseurs (reprise), Ferme de 
Buisson/Cadre de Iles de Danses, 
Festival d'Automne; Les 
Marchands (reprise), Ferme du 
Buisson/Cadre de Iles de Danses, 
Festival d'Automne; Jean 
Guizerix, soirée, Opéra de Paris 
( coordination) 
1991 Gravures, Festival de 
Montpellier Danse 

Vídeo/Video 
1983 Un Sucre ou Deux, de Roux-

Soalat, 20 min 
1984 Vues Imprenables, de Roux
Soalat, 13 min 
1986 Waterproof, de Letacon, 
Riolon, Larrieu, 22 min 

Filmes/Films 
1985 Mode en France, de Klein 
(chorégraphie séquence Kenzo) 
1986 Quai Bourbon, de Riolon, 
Larrieu, 6 min 
1990 Tonus, de Larrieu, 
Chesterfield publicité, agence 
Publicis, 8 seg 

Daniel Larrieu é criador associado 
à La Ferme du Buisson, direção de 
Fabien Jannelle/Daniel Larrieu is 
associated to La Ferme du 
Buisson, directed by Fabien 
Jannelle 

Gravures 
Sabemos ser importante para 

a discussão, para o contato com o 
público, situar o que pode para a 
pintura representar o quadro, 
tamanha é a dificuldade em se 
falar do "interior", do conteúdo. 

É sempre possível encontrar 
uma explicação lógica e racional 
do movimento criativo; parece
me, entretanto, que as reais 
motivações do "fazer e do agir" 
são mais banais do que se 
imagina. As idéias de colocação 
no espaço, de reflexão da dança 
alimentam de maneira 
independente uma peça; seu 
condicionamento depende, por 
vezes, de poucos fatores. 

A observação continua sendo 
um dos motores mais facilmente 
identificáveis; as idéias parecem 
originar-se de uma visão paralela 
à ação em curso, sendo que a 
força desta determinará uma 
espécie de hierarquia nas 
decisões tomadas. Não existem 
idéias ruins, mas talvez 
simplesmente um dom para a 
disposição dessas idéias, de dar o 
relevo que elas podem assumir 
entre si. 

Seguir-se-ia, então, o aspecto 
generoso do conjunto dos 
elementos que formam uma 
equipe, pois é preciso admitir que 
aquilo que pode ser pertinente 
para o indivíduo poderá não sê-lo 
para o grupo. Nada deve ser 
subestimado na percepção do 
outro. Nesse sentido, se um 

projeto não encontra ressonância 
junto ao público, como considerá
lo? Precursor, caso em um futuro 
mais ou menos próximo nos 
deparemos com signos que se 
reportem à experiência 
precedente: tornando-se familiar, 
ele, sem dúvida, será reabilitado 
na memória. Sem ressonância 
futura, tornar-se-á uma espécie 
de magma, uma rejeição do 
momento. 

A cada trabalho, é necessário 
recolocar -se a questão da 
precisão, da rota percorrida, rota 
que nos impele em determinada 
direção. 

Após ter completado um ciclo 
de três espetáculos, Os 
Mercadores, Os Construtores e Os 
Profetas, nos quais a matéria (a 
seda) está presente tanto nos 
figurinos como no cenário, 
parece-me que é chegado o 
momento de reconsiderar o lugar 
da dança em meu trabalho. 
Entretanto, para além dessas 
escolhas, sempre existiram outras 
motivações, mais secretas, no 
sentido de experimentar uma 
forma diferente de contato com o 
público. Falar-se-á, com muita 
facilidade, "dessa lentidão" 
característica de meu trabalho; 
uma atenção ao detalhe, uma 
estreita relação com a luz, o som 
e a cenografia. 

Existe, em cada trabalho de 
dança, um determinado 
posicionamento com respeito à 
representação do corpo, com 
respeito à disposição em ampliar
se as possibilidades de percepção 
e sensação. Tratam-se estes de 
atributos próprios a cada um de 
nós e que, longe de serem 
pessoais, podem ser 
compartilhados. 

Nesse sentido, me parece 
evidente a necessidade de expor, 
sem detalhes ou desvios, aquilo 
que poderia constituir a essência 
de meu trabalho. 

Voltar a uma forma 
coreográfica simples, buscando o 
essencial: a dança. Seis bailarinos ' 
para uma dança despojada, sem 
outra expressão que não a de 
uma precisão de movimento; 
resgatar o sentido de composição. 
Uma peça de equilíbrio despida 
de floreios; uma iluminação clara 
e sem contornos. Figurinos cinza-



esverdeado e azul-noite. Colantes 
com uma leveza de musselina. 

O título Gravures, obra de 
impressão, soa paradoxal; ele se 
aplica, aqui, a uma representação 
da dança. Correspondência nas 
diferenças de impresssão: cada 
qual interpreta, cada qual 
representa uma apreensão única 
do espaço que condiciona a visão 
do espectador tal como o papel 
sobre o qual é impressa uma 
gravura; a dança existe uma 
única vez em um determinado 
tempo e lugar e não pode ser 
vista como tal senão a partir de 
uma posição única. 

Traçar no vazio e no pleno, 
traçar os movimentos no espaço e 
no corpo. Re-produzi-los a cada 
representação, tornar duradouro, 
nas memórias, o movimento; 
impressão dirigida à retina. A 
dança, a escrita do momento, 
impõe o imediato à nossa 
percepção. 

Recuperar a qualidade de 
escrita da dança, fugir do caràter 
único da obra pictórica; a 
representação de um espetàculo 
se oferece no prazer da 
renovação, diferente a cada 
representação, sendo esta a 
característica do corpo dançante. 
Ele reproduz, tal como o suporte 
da gravura, um determinado 
número de elementos conhecidos, 
e, apesar de tudo, a essência que 
se manifesta através da dança 
depende de sua partilha com o 
público. 

Daniel Larrieu 

Gravures 
We know it is important to 

discussion, to the contact with 
the public, to place what the 
picture may represent to 
painting, such is the difticulty to 
talk about the "interior", the 
contents. 

It is always possible to find a 
logical and rational explanation 
for the creative motion; it seems 
to me, though, that the real 
motivation of "doing and acting" 
is more banal than what we 
imagine. The ideas of space 
arrangement, of dance reflection 
nourish a play with an 
independent way; its regulation 
depends, at times, on a few 
factors. 

Observation is still one of the 
motors more easily identifible; 
the ideas seem to arise from a 
parallel sight to the current 
action, and its strenght will 
determine a kind of hierarchy for 
the decisions to take. There are 
no bad ideas, but maybe just a 
talent to dispose such ideas, to 
let them stand out among 
themselves. 

The generous aspect of the 
complex of elements that 
constitute a team would be 
followed because it is necessary 
to admit that what is pertinent to 
the individual may not be so to 
the group. Nothing must be 
underestimated in the perception 
of the other. In this sense, if a 
project does not find resonance 
with the public, how to consider 
it? Precursor, just in case that we, 
in a more or less near future, 
come across signs related to the 
previous experience: becoming 
familiar, it will be unquestionably 
restored in our memory. Without 
a future resonance, it will become 
some kind of magma, a moment 
rejection. 

In each work, it is necessary 
to reexamine the question of 
precision, of the traversed route, 
a route thatpushes us on a 
certain direction. 

After having finished a three 
spectacle cycle, Les Merchants, 
Les Bâtisseurs, and Les Prophéts, 
where the material (silk) is 
present, either in clothing or on 
stage scenery, it seems to me the 
time has come to reconsider the 
place of dance in my work. 
However, beyond those choses, 
there have always been other 
motivations, more secret, in the 
meaning of trying a different way 
to contact the publico Veryeasily, 
one can tell about that 
characteristic "slowness" of my 
work; attention to detail, cJose 
relation to light, sound and 
scenery. 

There is, in each dance work, 
a determina te position regarding 
body performance, regarding the 
disposition to widen the 
possibilities of perception and 
sensation. These attributes are 
peculiar to each one of us and, far 
from being personal, they can be 
shared. 

In such sense, I think it is 
evident the need to expose, with 
neither details nor deviations, 
wath could constitute the essence 
ofmy work. 

To come back to a simple 
choreographic style, looking for the 
substance: dance. Six ballet dancers 
in a deprived dance, without any 
other expression but a motion 
precision: to ransom the meaning of 
composition. A play of equilibrium 
without flourishing; a cJear lighting 
without contours. Greenish-grey 
ànd dark-blue clothes. Body 
stockings with a muslin lightness. 

The title, Gravures, work of 
impression, sounds paradoxical; it 
is applied here, to a dance 
performance. Correspondence in 
impression differences: each one 
interprets, each one represents a 
unique aprehension of the space 
that subjects the spectators sight to 
conditions just as the paper where 
the illustration is printed; dance 
exists only once in a fixed time and 
place and it cannot be seen as such 
if not from a unique position. 

Tracing on emptiness and 
fullness, tracing movements on 
the space and the body. 
Reproduce them at any re
presentation, to render the 
motion enduring, within 
memories; impression adressed 
to the retina. Dance, writing of 
this moment, imposes the 
instantaneous to our perception. 

To regain the writing quality 
of dance, to escape from the 
pictorial work unique character: 
the exhibition of a spectacle is 
offered by the pleasure of 
renewal, different at any 
performance, and this is the corps 
de ballet peculiarity. It 
reproduces, such as the 
illustration brace, a determinate 
number of known elements and, 
despite of all, the essence which 
is expressed through dance 
depends on its share with the 
publico 
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RUHR-QRT 
INDUSTRIE ET DANCE 
SUSANNE LlNKE 

Criada em Berlim, Susanne 
Linke vive atualmente em Essen. 
Em suas motivações artísticas se 
conjugam a síntese da dança 
alemã moderna e a recente 
evolução do Tanztheater 
contemporãneo. 

Sua formação começou com 
Mary Wigman, a grande 
dançarina expressionista que 
dominou durante anos a cena do 
Ausdruckstanz. Durante esse 
período aprendeu a admirar os 
apaixonados solos de Dore Hoyer, 
cuja arte significou para Susanne 
Linke a descoberta de uma 
estrutura expressiva absoluta, 
capaz de lidar com a 
autodissolução. Dore Hoyer, que 
provavelmente mais do que 
ninguém soube encontrar um 
caminho especificamente 
contemporãneo para sua arte, 
uma estrada real entre a tradição 
e a modernidade, acabou 
convertendo-se no modelo 
artístico de Susanne Linke. 

Marcada pela intensa 
personalidade destas duas 

mulheres, estimulada pela 
necessidade de encontrar novos e 
próprios caminhos de expressões, 
Susanne Linke continuou seus 
estudos em Essen. No 
departamento de dança da Escola 
Superior de Folkwang, criada por 
Kurt Jooss, adquiriu formação e 
treinamento clássico e moderno. 
De 1970 a 1973, uma vez 
concluídos seus estudos, passou 
a integrar o corpo de baile do 
Folkwang Tanzstudio, então 
dirigido por Pina Bausch. 

A partir de 1975 tornou-se 
diretora do grupo, cargo que 
manteve até 1985. Coreografias 
para o grupo e criações como 
solista encontraram eco bastante 
positivo tanto na Alemanha como 
no exterior. Em poucos anos 
Susanne Linke alcançou merecido 
prestígio internacional. 

Atualmente trabalha como 
dançarina solista e coreógrafa 
independente. Vem exibindo seus 
solos nos principais palcos do 
mundo; grandes companhias 
internacionais requisitaram seus 
trabalhos como coreógrafa. 
Susanne Linke é uma bailarina 
radical no melhor sentido do 
termo: sua arte nasce das raízes e 
a elas retorna. Todo movimento, 
cada gesto coreográfico, por 
menor que seja, é para ela uma 
manifestação da essência do 
homem: a dança entendida como 
um olhar do corpo dirigido à 
realidade que modifica a 
experiência individual. 

É neste sentido que Susanne 
Linke não só continuou, mas 
também aperfeiçoou a tradição 
que lhe deu origem. Deixando 
que o corpo fale de problemas 
cotidianos; desenvolvendo uma 
linguagem sem palavras que 
expressem sentimentos pessoais: 
necessidade, medo, esperança, 
desejo; concentrando no 
movimento a identidade da 
experiência e a representação ... 
Estes são apenas alguns dos 
elementos que caracterizam os 
deslumbrantes solos de Susanne 
Linke. 

Reflexões sobre sua nova 
criação -Ruhr-Ort 
Indústria e Dança 
Desde 1967 vivo em Essen, na 

região do Ruhr. Berlinense de 

origem - uma região onde eu era 
mimada pela clemência do tempo 
e pelo ar, na época mais pura do 
que hoje -, o eterno gris da 
região do Ruhr pareceu-me feio, 
triste, deprimente. 

Nessa época já não se 
exploravam mais certas minas. 
Algumas outras ainda seriam 
fechadas logo em seguida. Não se 
tinha mais o prazer de poder tirar 
proveito da tão célebre poeira de 
carvão que se incrustava em cada 
fibra da vida cotidiana. 

Vinte anos depois, um projeto 
me subiu à cabeça, um projeto 
que eu nunca teria imaginado se 
não tivesse vivido aqui por tanto 
tempo. 

Indústria e dança 
Esta aliança me soou muito 

interessante, sobretudo porque os 
dois termos dificilmente figuram 
lado a lado. Mas justamente esta 
dificuldade é que me pareceu 
contornável, que me motivou. 
Minha equipe entusiasmou-se 
igualmente com a idéia. 

Foi assim que Franz 
Leimbach, responsável pelo 
libreto e pelo cenário, e eu 
elaboramos o primeiro esboço 
desta criação para uma dançarina 
(eu) e um dançarino (Urs 
Dietrich). Nela devia haver duos e 
solos. 

Parecia-me a um só tempo 
excitante e problemático transpor 
para a dança a maneira com que 
uma mulher é cercada por 
elementos rudes como o ferro, o 
aço e o carvão. 

Certas imagens e situações 
me vieram à mente: 

1. uma mulher está deitada 
sobre uma laje de ferro ou de aço 
e consegue se libertar; 

2. uma mulher, vestida com 
um elegante casaco de inverno 
branco, manipula carvão sem se 
sujar; 

3. um homem mostra, por 
meio da dança, o difícil trabalho 
dos diversos elementos; 

4. interessava-me igualmente 
descobrir como estes materiais 
pesados ganham em leveza 
através das formas dançadas. 
Meu solo da banheira - Im Bade 
Wannen (1980) - ilustra este 
princípio. 

Nesse meio tempo o projeto 



continuava a fazer seu caminho 
dentro de mim. Duas pantomimas 
do grupo Les Enfants Perdus, de 
Hamburgo, deviam se juntar a ele. 
Vigorosos e robustos, seus 
membros deveriam fazer contraste 
com os dançarinos de uma 
constituição muito esguia. Não 
poderiam ter medo de manipular 
objetos pesados, como por 
exemplo correntes ou barras de 
ferro, ou de erguer placas de aço ... 

Um belo dia meu telefone 
tocou. Um certo Robert Schad, 
escultor, sonhava fazer um balé, 
tendo a mim como solista. Eu 
freqüentemente recebo chamadas 
por razões semelhantes, e então 
perguntei, bastante 
desinteressada, com qual 
material ele trabalhava. A 
resposta não tardou: AÇO e 
FERRO! 

Não se tratava mais do acaso, 
mas da providência! 

Robert Schad nos permitiu 
assim ter acesso a uma usina, 
onde ele tinha um atelier por 
conta de sua bolsa do Museu 
Wilhelm-Lehmbruck, de Duisburg. 
A primeira visita a esta usina foi 
para nós uma experiência de uma 
intensidade além de toda 
expectativa. 

Ambientes de vastas 
dimensõeq onde se moviam 
lentamente gruas monstruosas 
como que conduzidas por uma 
mão invisível e onde oscilavam 
grandes reservatórios em forma 
de sino. O ferro líquido, laranja
claro, transbordava e corria para 
outro reservatório. Era 
gigantesco! Num movimento 
lento, nós assistíamos ali ao 
espetáculo teatral mais perfeito, 
no qual repousavam o espaço e o 
tempo. Um milagre técnico nos 
deixava prostrados, e tudo obra 
do homem! O ponto culminante 
de nossa visita foi no final, a 
vazante das escórias. Uma massa 
quase surrealista, de um laranja 
rosado fluorescente, transbordava 
de um sino de ferro para uma 
fossa. Uma onda de calor, um 
braseiro incandescente misturado 
ao vapor, veio ao nosso encontro. 

Hieronymus Bosch não teria 
representado um inferno melhor! 
E é esta aventura que nós 
devíamos conseguir colocar em 
cena. 

Durante nossa visita 
encontráramos poucos operários: 
tudo era automático, 
impulsionado e controlado por 
uma distante direção 
informatizada. 

Eu me colocava 
incessantemente a seguinte 
questão: o que é que eu, mulher, 
poderia pretender fazer neste 
mundo da indústria? Na verdade, 
nada. Trata-se de um mundo 
puramente masculino: o contato 
com o carvão, o ferro, o aço, as 
escórias por intermédio de 
procedimentos altamente 
mecanizados pertencem aos 
homens. Não havia então nenhum 
sentido para mim agir enquanto 
mulher. 

Foi assim que nasceu em mim 
a idéia de fazer um puro "balé de 
homens". 

Diversas correntes de idéias 
convergiam de repente de modo 
natural para um mesmo ponto: 

1. já havia muito tempo que 
eu queria fazer de meu "balé de 
mulheres" - uma coreografia de 
1980 - um balé de homens; 

2. assim como a matéria 
flexível e doce, símbolo de 
feminilidade, convinha 
particularmente bem ao "balé de 
mulheres", o ferro e o aço, 
materiais duros, pareciam-me ter 
sido criados para serem símbolos 
masculinos; 

3. isso me seduzia a tornar 
mais transparente, por meio 
desse tema, o mundo dos homens 
- que me é estranho - e sua 
psicologia; 

4. muito excitante também 
era a idéia de abandonar 
completamente neste balé o tema 
do amor entre o homem e a 
mulher - tema que a dança 
média parece predestinada a 
ilustrar -, deixando de lado, 
apesar de presente de modo 
latente, o que se convencionou 
chamar a feminilidade; 

5. pareceu-me muito mais 
interessante buscar no homem 
sua alma e extraí-la, para colocá
la em cena, enquanto, por 
exemplo, eles manejam barras de 
ferro com prudência e reserva, 
como se se tratasse de doentes, 
ou enquanto vozes de crianças 
falam de seus pais "em casa"; 

6. o "balé de mulheres" já 

tinha por tema a força e a 
fraqueza, ligado a um difícil 
trabalho corporal - que eu 
transpus para uma dança. 

Outras questões 
interessantes surgiram: 

1. como a força e a fraqueza 
se exprimem no mundo dos 
homens? 

2. aonde conduz o enorme 
engajamento no trabalho? 

3. qual é a relação dos 
homens com a morte? 

Suzanne Linke 

Raised in Berlin, Susanne 
Linke lives in Essen. Her artistic 
inclination led her to combine a 
synthesis of modern German 
dance with the recent evolution 
of the contemporary Tanztheater. 

She was a pupil of Mary 
Wigman, the great expressionist 
ba11erina who long reigned over 
the Ausdrucktanz scene. It was 
then that she learned to admire 
the passionate solos of Dore 
Hoyer, whose art revealed to 
Susanne the absolute expressive 
structure, capable of handlingthe 
dissolution of self.In a11 
probability, Dore Hoyer was the 
artist who was better able to find 
a specifica11y contemporary path 
for her art, a royal road between 
tradition and modernity, on whic 
Susanne Linke mode11ed her 
artistry. 

Influenced by the strong 
personality of the two women, 
and encouraged by the need to 
find her own and new way of 
expression, Susanne Linke 
proceeded with her studies in 
Essen. In the Dance Department 
of the Folkwang Co11ege, founded 
by Kurt Jooss, she polished her 
classical and modern education. 
From 1970 to 1973, after having 
graduated from dance school, she 
joined the Folkwang Tanzstudio 
corps de ba11et, then directed by 
Pina Bausch. 

FIom 1975 to 1985 she 
directed that group. Her 
choreographies and solo creations 
were appreciated in Germanyand 
abroad. Little by little, Susanne 
achieved a we11 deserved 
international renown. 

She is currently working as 
an independent soloist and 
choreographer. 



She has danced her solos in sets, and I made the first draft of Moving slowly we were the 
the greatest stages of the world this creation, thinking of one spectators of the most perfect 
and major dance companies have ba11erina (I) and one dancer (Urs theater play, on which space and 
requested her choreography Dietrich). 1t would include pas de time rested. A technical miracle 
works. Susanne Linke is a radical deux and solos. that we witnessed with awe. The 
ba11erina, in the best sense of the It was at once exciting and work of Man! The voiding of the 
word, her art is born from her hard to translate into dance the slag crowned our visit. An almost 
roots to them it returns. Each way in which women are surrealist fluorescent, pinky 
movement, each gesture of a besieged by the brute force of orange mass flowing out of an 
choreography, slight though it iron, of steel and of coai. iron be11 towards a sluiceway. We 
may be, is for her the I remembered certain images were enc10sed by awve of heat, 
manifestation of the essence of and scenes: that molten river and steam. 
Man: dance, the body's outlook of 1. a woman lying on a steel or No better picture of He11 
reality, altering individual iron slab achieves freedom; existed, even by the hand of 
experiences. 2. a woman, sporting an Hyeronimus Bosch. That was 

In that sense, Susanne Linke elegant white winter coat, what we must succeed in 
has not only adhered to but also handles coaI without getting showing on the stage. 
improved the tradition from dirty; We met but a few workers 
which she came. Expressing daily 3. a man dancing to show the during our visit, it was a11 
problems through body language; hardship of working with these automated, driven and contro11ed 
developing a wordless language elements; by a distant compu ter. 
to express personal feelings such 4. I was equa11y interested in I kept asking myself the same 
as need, fear, hope, desire; finding out how could such heavy question: what would I, a 
concentrating the identity of materiaIs acquire the lightness of woman, do in this world of 
experience and of acting on dancing forms. My solo in the industry? Nothing in facto It was a 
movement. .. These are but a few bathtub Im Bade Wannen (1980) purely male world - the contact 
of the elements that merge in the i11ustrates that principIe. with coaI, iron, steel, the slag as 
marve110us solos danced by Meanwhile, the project was the outcome of a highly 
Susanne Linke. shaping up inside me. Two mechanized process, a11 belong to 

pantomimes by the Les Enfants mano They made no sense to me, 
Reflections on her new Perdus group from Hamburg as a woman. 
creation - Ruhr-Ort should be added to it. Strong and I then thought of apure 
Industry and Dance sturdy, the components of that "ba11et for men" and the ideas 
I have lived .in Essen, in the group would be a nice foil to the started to flow natura11y, 

Ruhr region, since 1967. Born in slim, light build of dancers. They converging and meeting at a 
Berlin and caressed by its me110w should not be averse to handling given point: 
weather and clear air - then very heavy objects, such as iron 1. I had long wished to 
purer than now - the a11 chains or bars, or to lifting steel change the 1980 "ba11et for 
pervading grayness of the Ruhr plates ... women" into a ba11et for men; 
seemed ugly, sad and depressing One day, my phone rang. A 2. Just as the limber, sweet 
to me. Mr. Robert Schad, sculptor, had theme, a symbol of femaleness fit 

Then, a number of mines had the dream of making a ba11et with so we11 the "ba11et for women ", 
already been closed. A few others me as the soloist. Iam often iron and steel, hard materiaIs, a11, 
were closed soon after. We were ca11ed for similar reasons and seemed to have been created as 
no longer able to enjoy the then, without being at a11 the symbols of maleness; 
famous coaI dust that seeped into interested, I asked what material 3. I was seduced by the 
every fiber of daily life. he used in his work. The answer strangeness -to me - of making 

Twenty years later I dreamed came quickly: IRON and STEEL. It the world of men clearer, of 
of a project that would never was not chance, it was fate. exposing their psychology; 
have come to being had I not Robert Schad led us to a mi11, 4. It was also exciting to think 
lived for so long in this place. where he had his studio under a of leaving behind the theme of 

grant by the Wilhelm-Lehmbruck love between man and woman -
Industry and Dance Museum, of Duisburg. The a theme that dance seems meant 
I believed that this could be a intensity of that experience was to i11ustrate - of pushing the 

most intriguing match, as both beyond a11 expectations. female factor aside although it 
words are seldom placed A vast vaulted expanse where remains latent; 
together. The difficulty of the monstrous hoists moved stately, 5. It was a cha11enge to seek 
task - which I believed could be asthough led by invisible hands, out Man's soul only to display it 
overcome - spurred me on. My carrying huge be11-shaped vats on stage, while the men, 
team was equa11y attracted to the that swung to and fra. The light reservedly andcarefu11y handle 
idea. orange hue of molten iron iron bars as if they were sick 

Franz Leimbach, who is in overflowed when poured into people, while children's voices 
charge of the libretto and of the another vat. It was magnificent! speak of their fathers "at home"; 

li 



6. The theme of the ballet for 
women was strength and 
weakness, requiring an intricate 
working of the body that I 
transposed into dance. 

Other interesting aspects 
came to the fore: 

1. How to express weakness 
and strength in the world of men? 

2. Where does such a 
complete involvement with work 
lead? 

3. How does Man relate with 
Death? 

Rhur-Ort Industrie et Dance 
Ficha lécnica/Credifs 
Coreografia de Susanne Linke para 
seis bailarinos/ Choreography by 
Susanne Linke for six dancers: Urs 
Dietrich, Avi Kaiser, Karsten 
Itterbek, Ahmad Hodjati Mohsoni
Mast, Henry Montes, lhomas Stich 
Música/Music: Ludger Brúmmer 
Cenário/Set: Frank Leimbach 
Consultor artístico / Artistic 
consultant: Robert Schad 
Figurinos/Costumes: Angela Spreer 
Iluminação e direção 
técnica/ Lighting and technical 
direction: Wílfried Kresiment 
Som/Sound: Jiv Wagner 
Direção da turnê/Tour direction: 
Susanne Clasen 
Produção/Production: Dirk Hesse 
Direção/ Management: Francesca 
Spinazzi 

. SOARING/WALL/ 
LlTTLE EASE/ 
GROUNDLEVEL/IMPACT 
ELlZABET" STREB 
RINGSIDE 

Elizabeth Streb Ringside já se 
apresentou pelos Estados Unidos 
e Europa, em lugares como a Los 
Angeles Gontemporary 
Exhibitions, o Oberlin Gollege em 
Ohio, o Dance Place em 
Washington, DG, a Pyramid Arts 
Genter em Rochester-Nova York, 
no New Music American Festival 
realizado em Miami-Flórida, e no 
Teatro Il Vascello, em Roma. Na 
cidade de Nova York a companhia 
se apresentou no Gooper Hewitt 
Museum, no Festival Serious 
Fun!, no Lincoln Genter, no Dance 
Theatre Workshop e no The 
Kitchen. O público teve 
oportunidade de assistir á 

companhia em uma 
multiplicidade de espaços 
normalmente não destinados a 
espetáculos de dança: no passeio 
de madeira de Goney Island, no 
jardim de esculturas do Walker 
Art Genter, em Minneapolis, no 
pequeno espaço externo do 
Smithsonian Institute de 
Washington, DG, num elegante 
salão de mármore no Virginia 
Museum of Fine Arts de 
Richmond, e no Jardim de Inverno 
da Gidade de Nova York durante 
o intervalo das finais de seu 
Torneio Internacional de Squash 
anual. Em maio de 1991, a 
companhia apresentou três novos 
trabalhos no The Kitchen. Em 
seguida, houve a estréia de um 
grande trabalho novo, Impact, no 
Festival de Espoleto/EUA, uma 
produção co-comissionada por 
Espoleto, pelo Serious Fun! 
Festival e pelo Walker Art Genter, 
de Minneapolis. O verão incluiu 
uma temporada de três semanas 
no norte do Estado de Nova York, 
no Art Awareness, e a estréia 
nova-iorquina de Impact no 
Serious Fun! Festival. No outono 
deste ano, o Ringside se 
apresentou no Genter Stage de 
Raleigh, além de integrar um 
projeto de Dança-nas-Ruas, em 
Ghicago, e participar do Festival 
de Nouvelle Danse, em Montreal, 
na qualidade de úniça companhia 
americana a participar do evento. 

A agenda para a primavera de 
1992 inclui um convite para 
participar, em janeiro, do 
programa "Ali Together 
Different", no Joyce Theater, e 
uma excursão para a Áustria, em 
março, onde participará do 
Festival de Viena e do Post Hoff 
Linz Festival, e a Alemanha, para 
apresentações no teatro 
Ludwigshafen. Em junho, o 
Ringside fará apresentações ao ar 
livre em Minneapolis e St. Pâul, 
promovidas pelo Walker Art 
Genter. 

( ... ) Elizabeth Streb tem se 
dedicado há anos a coreografias 
que se utilizam de equipamentos 
especialmente projetados e de 
uma abordagem atlética do 
movimento. Suas rampas, caixas, 
cordas e cabos são a garantia de 
que apenas alguns tipos especiaiS 

de movimento podem ter lugar 
numa determinada dança. Ela 
trabalha com essas limitações no 
sentido de criar peças 
solidamente estruturadas e, ao 
mesmo tempo, abertas. O 
vocabulário restrito e os 
esquemas de jogo claramente 
expostos contrapõem-se aos 
aspectos de improvisação das 
danças: a capacidade de refletir 
com os pés de artistas que são 
chamados a interagir com 
imprevisíveis objetos inanimados 
- cordas que balançam fora de 
seu alcance, postes que se 
desviam ligeiramente do prumo 
ou bolas que se afastam rolando, 
permitindo a exibição dos estilos 
individuais dos bailarinos. Todos 
esses "erros" são incorporados á 
dança ( ... ) 

( ... ) Boa parte de seu trabalho 
contém aquele elemento de 
ousadia, de perseguição de um 
objetivo, normalmente como parte 
de um esforço grupal. Ao mesmo 
tempo em que se utiliza dessas 
·estruturas, imagens e alusões 
baseadas no universo do jogo 
como estrutura de suas 
coreografias, Streb também 
exagera as qualidades a elas 
associadas. Por exemplo, quando 
uma imensa massa de bailarinos 
em uma peça ergue um poste 
muito grande e pesado, ou se 
arremessa sobre ele quando é 
pousado no chão, não apenas o 
movimento deles, mas também a 
densa compacidade do conjunto, 
exercem uma atração irresistível 
como um torneio sobre um 
bauleiro. Ninguém esconde ou 
modifica o esforço de Streb -
esses bailarinos trabalham 
arduamente na organização de 
suas formas grupais, como por 
exemplo quando, obedecendo a 
um padrão, mergulham de peito 
em direção ao solo. 

Outros esforços são 
amplificados pelos recursos 
cênicos, especialmente a 
colocação de microfones junto a 
superfícies. O som amplificado 
não apenas proporciona um 
acompanhamento musical 
arritmico como também sua 
distorção intencional. 

Leslie Satin e Judy Bums, 
in Women and Performance: A Journal 

of Feminist Theory 



Elizabeth Streb Ringside has 
performed throughout the United 
States and Europe at such places 
as Los Angeles Gontemporary 
Exhibitions in Los Angeles, 
Oberlin Gollege in Ohio, Dance 
Place in Washington, DG, The 
pyramid Arts Genter in Rochester, 
NY, New Music America Festival 
held in Miami, PL, and Teatro II 
Vascello in Rome, Italy. In New 
York Gity, they have been 
presented at the Gooper Hewitt 
Museum, Serious Fun! festival at 
Lincol Genter, Dance Theatre 
Workshop, and The Kitchen. 
Audiences have hade 
opportunities to see the Gompany 
in a variety of venues not 
generally used for the 
presentation of dance: on the 
boardwalk of Goney Island, in the 
sculpture garden at the Walker 
Art Genter in Minneapolis, on the 
mall outside the Smithsonian 
Institute in Washington, D.G., in a 
beautiful marble hall in the 
Virginia Museum of Fine Arts in 
Richmond, Virginia, and at the 
Wintergarden in New York Gity 
during intermission of their 
annual: International Squash 
Tournament FinaIs. 

In May, 1991, the Gompany 
presented three new works at the 
Kitchen. Following they 
premiered a major new work, 
Impact, at the Spoleto 
Festival/USA co-commissioned by 
Spoleto, Serious Fun! Festival and 
the Walker Art Genter in 
Minneapolis. The summer 
included a three-week residency 
in upstate New York at Art 
Awareness and the New York 
premiere ofImpact at the Serious 
Fun! Festival. This fall, Ringside 
performed in Raleigh at Genter 
Stage, in Ghicago for a Dancing
in-the-Streets project, and in 
Montreal for the Festival de 
Nouvelle Danse as the only 
American company to be 
represented there. 

The Spring 1992 period 
includes an invitation to take part 
in the "All Together Different" 
program at the Joyce Theater in 
January, and a March trip to 
Austria for the Vienna festival 
and the Post Hoff Linz Festival, 
and Germany for performances at 
Theater Ludwigshafen. In June, 

Ringside will perform outdoors in 
Minneapolis and St. Paul 
sponsored by the Walker Art 
Genter. 

Elizabeth Streb has been 
making dances utilizing specially 
designed equipment and an 
athletic approach to movement 
for years. Her ramps, boxes, ropes 
and cables ensure that only 
particular kinds of movement may 
take place within a given dance. 
She works with these limitations 
to create pieces that are at once 
tightly framed and open-ended. 
The restricted vocabulary and 
clearly laidout game shemes 
counterpoint the dances 
improvisational aspects: the 
thinking-on-one's-feet quality of 
performers who are called upon 
to interact with unpredictable 
inanimate objects - ropes that 
swing out of reach, poles shifting 
slightly off the vertical, balls 
rolling away, the indivudual 
performance styles exhibited by 
the dancers. All tehse "errors" 
are incorporated into the dances. 
(. .. ) 

(. .. ) Much of her work 
contains that element of daring, 
of going for a goal, usually as 
part of a team effort. Streb, while 
using these game-based 
structures, images and allusions 
as the framework for her dances, 
also exaggerates the qualities 
with which they are associated. 
For instance, when the huge 
pack of dancers in one piece 
collectively hoist a very long, 
heavy pole, ar hurl tehmselves 
anta it after it's been laid upon 
the floor, it's not only their 
movement which is compelling to 
watch but the condensed 
thickness of it all, like a 
tournament in a tablet. No one 
hides ar modifies her effort
these dancers work hard when 
they organize their group shapes 
and when, in canon, they 
dive chest-first toward 
the flor. 

Other efforts are magnified by 
theatrical devices, primarily the 
miking of surfaces. This amplified 
sound not only provides an 
arythmic musical accompaniment 
to the action but a purposeful 
distortion of it as well. 

EspetáculosjPerformances 
Ficha TécnicajCredits 
Equipejteam: Elizabeth Streb, Paula 
Gifford, C. Batenhorst, Mark 
Robison, Hope Clark, Brian Levy 
Coreografiaj choreography: 
Elizabeth Streb 
Desenho de luzj /ighting design: 
Carol Mullins, Heather Carson 
Desenho de cordamesjrigging 
design: Phil Crowder 
Trilha sonoraj sound design: Reed 
Hays 
Figurinosj costume design: Eileen 
Thomas 
Direção técnica e de produçãoj 
technica/ director, production 
manager. Paula Gordon 
Cordames porjrigger: Phil Crowder 
Assistência de direçãojassistant 
director. Paula Gifford 

Wall 
Coreografiaj choreography: 
Elizabeth Streb 
Desenho de luzj/ighting design: 
Carol Mullins 
Elencojcast: Elizabeth Streb, Paula 
Gifford, C. Batenhorst, Mark 
Robison, Hope Clark 

Soaring 
Coreografiaj choreography: 
Elizabeth Streb 
Desenho de luzj lighting design: 
Heather Carson 
Desenho de arnesesjharness 
design: Michael Schwartz, Elizabeth 
Streb 
Elencojcast: Elizabeth Streb, Paula 
Gifford, C. Batenhorst 

Little Ease 
Coreografiaj choreography: 
Elizabeth Streb 
Desenho de luzj /ighting design: 
Heather Carson 
Comjwith: Elizabeth Streb 

Ground/eve/ 
Coreografiaj choreography: 
Elizabeth Streb 
Desenho de luzj /ighting design: 
Carol Mullins 
Criação e desenho da 
estruturaj structure created and 
designed by: Elizabeth Streb 
Projeto da estruturajstructure 
engineered by: BiII Bailou 
Construção da estruturaj structure 
built by: Bayard Woodworks 
Elencoj cast: Paula Gifford, C. 
Batenhorst, Mark Robison, Hope 
Clark, Brian Levy 

/mpact 
Coreografiaj choreography: 
Elizabeth Streb 
Desenho de luzj /ighting design: 
Carol Mullins 
Criação e desenho das 
estruturasjstructures created and 
designed by: Elizabeth Streb 
Projeto e construção das 
estruturasj structures engineered 
and built by: BiII Bailou Services 

As idéias para coreografia /mpact 
surgiram da colaboração 
videográfica entre Elizabeth Streb e 
Michael Schwartz, durante uma 
estadia na Universidade Estadual do 
Arizona, em 1989, que resultou num 
dance-video com o nome /mpactj 
The /deas for Impact originated in a 
video-collaboration between 
Elizabeth Streb and Michae/ 



Schwartz during a residency at 
Arizona State University in ~9B9 
which resulted in a dance-video 
titled Impact_ 

Impactfoi financiado peloj1mpact 
was commissioned by: Spoleto 
Festival-USA, Serious Fun! Festival, 
the Walker Art Center and the 
National Endowment for the Arts 
Inter-Arts Program_ 
Impact teve estréia mundial 
emjlmpact received its world 
premiere on: May 24, ~99~ at the 
Spoleto Festival-USA in Char/eston. 

MÚSICA 

TRISTES TRÓPICOS 
RODOLFO COELHO 
DE SOUZA 

Rodolfo Coelho de Souza, 
compositor, atua na música 
eletroacústica e instrumental 
contemporânea. Nasceu em São 
Paulo em 1952, e estudou 
composição com Olivier Toni, 
orquestração com Claudio Santoro 
e eletroacústica com Comado 
Silva. Sua produção inclui obras 
para orquestra, conjuntos de 
câmara, solistas e eletroacústicas. 
Desde 1984 tem sido um dos 
diretores do Festival Música Nova 
de Santos e São Paulo. Foi curador 
de música da 20' Bienal 
Internacional de São Paulo, com o 
projeto de obras eletroacústicas 
encomendadas para a sonorização 
do Pavilhão da Bienal. Foi também 
organizador dos simpósios de 
música contemporânea do 
Festival de Inverno de Campos do 
Jordão de 1988 e 89. Entre os 
prêmios recebidos, destaca-se a 
Lei Sarney para compositor 
revelação, em 1988. Recebeu 
também diversos 
comissionamentos, entre eles o do 
pianista norte-americano Jeffrey 
Jacob para a composição de 
Galáxias, para piano e orquestra, 
e, em 1990, a Bolsa Vitae de 
Composição, para a preparação do 
ciclo Tristes Trópicos. Em 1987 foi 
convidado pelo USIS para uma 
viagem de visita a doze estúdios 
de música eletroacústica de 
universidades norte-americanas. 

No começo de 1991, com o apoio 
da Fundação Vitae, realizou 
extensa tournée pelos Estados 
Unidos e Canadá, apresentando 
oito concertos e dez conferências 
em universidades. Seus trabalhos 
foram publicados pela Editora 
Novas Metas, inclusive o livro 
Música de Rodolfo Coelho de 
Souza, de 1983, acompanhado de 
um cassete com obras do período 
1972-79. 

Concerto Eletroacústico 
Apresentação da primeira 

audição brasileira do ciclo Tristes 
Trópicos, "( ... ) uma viagem 
imaginária com a música 
eletroacústica computadorizada, 
seguindo o itinerário descrito por 
Claude Lévi-Strauss em 1938 no 
seu famoso livro Trístes 
Tropíques, partindo da metrópole 
de São Paulo em direção aos 
confins da selva amazônica." 

Composer Rodolfo Coelho de 
Souza ís actíve ín the fíeld of 
contemporary electroacoustíc and 
ínstrumental musíc. Born ín São 
Paulo, 1952, he studíed 
composítíon wíth Olívier Toní, 
orchestration wíth Claudío 
Santoro and electroacoustic with 
Comado Silva. e Souza has 
composed for orchestras, 
chamber groups, soloists and 
electroacoustic performances. 
Sínce 1984, he has been the 
dírector of the Santos and São 
Paulo New Musíc Festival 
(Festival Música Nova de Santos e 
São Paulo). He was the music 
curator of the 20th São Paulo 
Bíennial, when the electroacoustíc 
works ordered for a sound 
ínstalJation in the Biennial 
Pavilíon. De Souza aIs o organized 
the symposia on contemporary 
musíc at the Campos do Jordão 
Winter Festival (a wínter resort in 
southeastern São Paulo state) in 
1988 and 1989. Among the awards 
receíved by Rodolfo de Souza, the 
Leí Sarney granted to the year's 
new composers in 1988 merits 
special mention. He was aIs o 
invited to do several works, 
among which the composition of 
Galaxies, for piano and orchestra, 
by the North American píanist 
Jeffrey Jacob. In 1990, de Souza 
was commissíoned by the Vitae 

Compositíon Grant to prepare the 
Tristes Trópicos cycle. Then, in 
1987, he was ínvited by USIS for a 
tour of twelve electroacoustíc 
musíc chambers at North 
American Universities. At the 
begínníng of 1991, sponsored by 
the Vitae Foundation, de Souza 
went on an extended tournée 
across the United States and 
Canada, having performed eíght 
concerts and held ten conferences 
at several universítíes. Hís works 
have been published by the 
Editora Novas Metas musíc 
publisher, inciuding the book 
Música de Rodolfo Coelho de 
Souza, 1983, wíth a tape of hís 
production from the 1972 to 1979 
período 

ElectroacoustÍc Concert 
Presentation of the first 

Brazilian auditíon of the Tristes 
Trópicos cycle "an ímaginary trip 
with computerized electroacoustic 
music, folJowíng the itinerary 
described by Claude Léví-Strauss 
in 1938 in his renowned book 
Tristes Tropiques, departing from 
metropolítan São Paulo in the 
dírection of the distant Amazon 
forests". 

Tristes Trópicos 
Ficha Técnica/Credits 
Author / Author: Rodolfo Coelho de Souza 
Data/Date: 1990 
Músico/Player: The author 
Program/program 

Abertura 
Metrópolis 
Atravessando o Trópico 
Diálogo Nambiquara 
Dança dos Bororos 
Em Direção à Floresta Amazônica 

TEATRO 

BARBOSINHA FUTEBÓ 
CRUBI- UMA 
ESTÓRIA DE 
ADONIRANS -TEATRO 
UNIÃO E OLHO VIVO 

o Teatro União e Olho Vivo 
tem vinte e três anos de 
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existência. Sua trajetória é 
dirigida a troca de experiências 
culturais com as comunidades 
populares da Grande São Paulo. 

Apresentou-se por mais de 
2.300 vezes para um público 
aproximado de 2.100.000. 
Recebeu importantes prêmios do 
teatro nacional e internacional. 

Seus espetáculos mais 
importantes são: "O Evangelho 
segundo Zebedeu"; "Corinthians, 
Meu Amor"; "Rei Morno"; 
"Bumba Meu Queixada"; "Morte 
aos Brancos"; e o recente 
"Barbosinha Futebó Crubi - Urna 
Estória de Adonirans" 

Atualmente o grupo é 
composto por vinte participantes. 
A maioria dos seus componentes 
é originária das camadas 
populares, e, a média de tempos, 
de atividade de cada um no grupo 
é de seis anos. 

Com "Barbosinha Futebó 
Crubi", que estreiou na I Mostra 
Teatral do Memorial da América 
Latina - S. Paulo, em abril de 
1991, o TUOV dará continuidade a 
seu trabalho de busca de um 
teatro popular e participante. 

O "Olho Vivo" mantém no 
bairro do Bom Retiro em São 
Paulo urna" Casa de Cultura", 
onde desenvolve inúmeras 
atividades relacionadas com os 
objetivos do grupo. 

Barbosinha Futebó Crubi -
Uma Estória de Adonirans 
"Barbosinha Futebó Crubi" é 

um trabalho coletivo que tem 
corno fio condutor a figura de 
Adoniran Barbosa, um dos mais 
importantes compositores 
populares do Brasil. Não é urna 
obra biográfica. Alguns 
acontecimentos mostrados na 
encenação realmente ocorreram, 
mas não estão colocados nem em 
ordem de tempo, nem de local. 
Corno diria Adoniran "é tudo 
imaginação nossa, certo?" 

O espetáculo mostra a 
infância do João Rubinato, nome 
real de Adoniran, na cidade de 
Jundiaí, interior do Estado de São 
Paulo. A partir daí são reportados 
episódios de sua trajetória pelo 
rádio, sua paixão pelo futebol e a 
resistência que sustentou contra a 
dominação cultural que, do 
exterior, impunha cerceamentos à 

sua criação e a toda a música 
popular popular brasileira. 

O título do trabalho é tirado de 
um clube de várzea, que 
realmente existiu nas bandas do 
bairro do Glicério na capital 
paulista, fundado para 
homenagear Adoniran Barbosa. 
Vidrado em futebol ele 
acompanha seus jogos, interfere 
nas escalações e o identifica com 
o seu grande amor: "Esporte 
Clube Corinthians Paulista". 

A montagem mostra através 
do circo, do samba, do cordel e da 
revista musical a cidade de São 
Paulo, cinza-amarga, por vezes, 
mas também colorida pelo lirismo 
e calor dos" Adonirans" que a 
fazem pulsar. 

The União e Olho Vivo 
Theater is twentv three vears old. 
Its trajectorv has been directed to 
the exchange of cultural 
experiences with the lower class 
communities of the Greater São 
Paulo area. 

The group has staged more 
than 2,300 presentations, and its 
audiences have tota11ed 
approximatelv 2.100.000 people. 
It has been awarded important 
Brazilian and international prizes. 

The group's most important 
shows are: O Evangelho segundo 
Zebedeu; Corinthians, Meu 
Amor; Rei Morno; Bumba meu 
Queixada; Morte aos Brancos; 
and the most recent Barbosinha 
Futebó Crubi - Urna Estória de 
Adonirans 

The outfit is currentlv made 
up of twentv participants. The 
majoritv of its components comes 
from the lower income brackets 
and the average time of each 
participant in the group is six 
vears. 

Barbosinha Futebó Crubi, 
inaugurated at the 1st Theater 
Showing of the Latin America 
Memorial in São Paulo in April 
1991, is a development of the 
group's work which aims at the 
creation of a popular, participant 
theater. 

The Olho Vivo theater group 
maintains a House of CuIture in 
the Bom Retiro district of São 
Paulo where it carries out 
various activities related to its 
aims. 

"Barbosinha Futebol Crubi -
Uma Estória de Adonirans 
"Barbosinha Futebó Crubi" is a 

co11ective work through which, like 
a thread, runs the image of 
Adoniran Barbosa, one of the 
greatest composers of popular 
music in Brazil. It is not a 
biographical work. Some of the 
events mentioned have actuallv 
happened, but not in that order -
or places. As Adoniran himself 
might sav, "It's a11 the work of our 
imagination, vou see?" 

The show tells the storv of João 
Rubinato - his real name - and his 
childhood in the citV of Jundiaí, in 
the São Paulo State. From that point 
in time, tales of his doings, of his 
radio work, of his passionate 
involvement with soccer and, of his 
stand against the infiltration of alien 
cultural values that smothered his 
work and, in fact, the whole of 
Brazilian musico 

The work has taken its name 
from a sma11 soccer team that 
actuallv existed in the Glicério 
borough, in the Capital Citv of 
São Paulo. Founded as a tribute 
to Adoniran, that fact made him 
possessive about the team, to the 
point of interfering in the choice 
of plavers, linking it in his mind 
with his ruling passion - Sport 
Club Corinthians Paulista. 

The Citv of São Paulo, seen 
through a sum of elements taken 
from the circus, from samba, from 
popular stories and from a musical 
theater, is sometimes grav and 
bitter, but often coloured bV the 
lvricism and the warmth of the 
"adonirans" that give it heart. 

Barbosinha Futebó Crubi . 
Uma Estória de Adonirans 
Ficha TécnicajCredits 
Criação ColetivajGroup criations 
Coordenação de Texto e DireçãojText 
coordination and direction: César Vieira 
Coordenação Musicalj Musical coordination: 
José Maria Giroldo 
Coordenação Cenário e Figurinos j5et and 
costumes: Graciela Rodriguez 
ElencojCast 
Ana Lucia Silva 
Edson Ferreira Leite 
Eliezer Martins 
Elza M. de Oliveira 
Eloisa Cichonwicz 
·Jaime Augusto Silva 
Jucelina Silva 
Lucas César 
Mareio Godoy 
Marília Teixeira 
Manoel Dutra 
Neriney Moreira 
Paulo Dantas 
Silvana Costa 



BORGES, ÀS VEZES/ 
fMILlE CHAMIE 

Nasceu em Beirute, Líbano, em 1929. 
Vive em São Paulo 
Born in Beirut, Lebanon, in 1929. 
Lives in São Paulo 

Exposições/ Exhibitions 
• 1960 Contribuição da Mulher 
Brasileira ás Artes Plãsticas, Museu 
de Arte Moderna, São Paulo 
• 1965 Semana de Arte Mundial de 
Vanguarda, Galeria Riquelme, Paris 
• 1966 Mostra de Arte de 
Vanguarda, Arlington; Exposição de 
Arte Internacional, Galeria Luana 
Mordó, Madrid 
• 1973 Imagens do Brasil, Bruxelas 
.1974 20 Anos de Trabalhos 
Gráficos e Fotográficos, Museu de 
Arte de São Paulo 
• 1982 O Design no Brasil - História 
e Realidade, Sesc Pompéia, São 
Paulo 
• 1983 O Designer com a Palavra, a 
Palavra com o Designer, Centro de 
Arte Contemporáneo, La Plata 
• 1984 Tradição e Ruptura, 
Fundação Bienal de São Paulo 1985; 
À Luz da Câmara Clara, Museu de 
Arte de São Paulo; Quando o Artista 
é Gráfico, Museo Municipal de Bellas 
Artes, La Plata 

Trabalhos Cénicos/Theater 
.1975 Isso ou Aquilo?, com 
Marilena Ansaldi (roteiro e 
coordenação artística) 
• 1976 Por Dentro e por Fora 
(roteiro e assistência de direção) 
• 1978, 79 Cartas Portuguesas 
(roteiro e direção) 
• 1980 Fedra 1980 (roteiro, texto e 
direção) 
.1982 Bolero (criação, direção e 
cenografia) 

Prêmios/ Prizes 
• Cartaz do IV Centenário da Cidade 
de São Paulo 
• Cartaz do IV Salão Paulista de Arte 
Moderna 
• Cartaz do XVI Salão Paulista de 
Arte Moderna 
• Melhor Exposição do Ano/74, 
Associação Paulista dos Críticos de 
Arte 
• Melhor Artista Gráfico, Associação 
Paulista dos Críticos de Arte, 
Mitopoemas Yanoman 
• Criação de Livro, Associação 
Paulista dos Críticos de Arte, 70 
Anos Teatro Municipal 
• Melhor Espetáculo de Dança, 
Associação Paulista dos Críticos de 
Arte, Bolero 

"E1 sueno, autor de representaciones, 
en su teatro sobre e1 viento armado 

sombras sue1e vestir de bu1to bello. " 

Borges, às Vezes 
Na vasta e concêntrica obra 

de Jorge Luis Borges, existe um 
espetáculo já inscrito. 

Nosso trabalho, e quem sabe 
nosso mérito, é detectá-lo, 
detonando-o. Borges, numa de 
suas conferências, denominada 

"A Poesia", diz: "Quando escrevo 
alguma coisa, tenho o começo e o 
fim; depoiS é que vou 
descobrindo as partes 
intermediárias, mas, mesmo 
assim, tenho a sensação de que 
as invento, de que elas 
necessitam de meu arbítrio; as 
coisas já se encontram ali, mas 
estão escondidas, e meu dever de 
poeta é descobri-las". E, mais 
adiante: "tudo está aí, só 
precisamos prestar atenção". 

Foi justamente o que fizemos: 
prestamos atenção. 

Descobrimos um espetáculo 
nos sonhos, nos labirintos, nos 
espelhos e nas milongas 
borgeanas. Um espetáculo nunca 
antes suspeitado: Borges nunca 
foi encenado. 

Pela primeira vez, este autor, 
precursor do Realismo Fantástico, 
argentino de nascimento, suíço 
de morte e cego em vida, tem seu 
universo posto em cena. Não é 
uma encenação somente para 
seus leitores e estudiosos, mas 
para um público geral e comum 
que, provavelmente conhecendo a 
notória fama de Borges, não 
desconfia dos sortilégios que seu 
pensamento e seus contos nos 
oferecem, enredando-nos. 

A obra de Jorge Luis Borges, 
que nos propicia a possibilidade 
de ver, em cena, o múltiplo e o 
uno, a infinitude do tempo, a 
fusão de ator e personagem, 
enseja-nos a transmudar Maria 
Kodama (esposa do escritor) em 
Scheherazade, que perpetua as 
noites em mil e uma noites no 
tempo, nos espelhos, nos sonhos 
e no palco. 

Acima, os versos do poeta 
espanhol Góngora, citados como 
epígrafe, nortearam-nos no 
sentido deste espetáculo e, 
acreditamos, conferem-nos pleno 
aval. 

Emilie Chamie 

"EI sueno, autor de representaciones, 
en su teatro sobre el viento armado 
sombras suele vestir de bulto beno." 

Borges, às vezes 
In Jorge Luis Borges' vast and 

concentric work, there is a 
spectac1e already inscribed. 

Qur work, and perhaps our 
merit, is to detect that spectac1e, 
detonating it. Borges, at one of 

his conferences, named "The 
Poetry", says: "When I write 
something, I have the beginning 
and the end; 1ater on I find the 
intermediate doors but, 
neverthe1ess, I have the 
sensation that I create them, that 
they need my wi11; things are 
already there, but they are 
hidden, and my duty as a poet is 
to find them out". And, further 
on: "everything is there, a11 we 
need is to pay attention". 

That was exact1y what we 
did: we paid attention. 

We discovered a spectac1e in 
Borgean dreams, 1abyrinths and 
"milongas". A spectac1enever 
guessed before: Borges has never 
been staged. 

For the first time, the author, 
harbinger of the Fantastic 
Realism, who was bom in 
Argentina, died in Switzer1and 
and became b1ind during his life, 
has his universe on the stage. It 
is not a staging on1y for his 
readers or the students of his 
work, but a1so for a general and 
ordinary public who, prabab1y 
knowing Borges's notorious fame, 
do not beware of the sortileges 
that his thoughts and ta1es offer, 
entang1ing uso 

Jorge Luis Borge's work 
which pravides us with the 
possibility to see, on stage, the 
mu1tip1e and the unique, the time 
infinitude, the actor-character 
fusion, gives an opportunity 
to transmude Maria Kodama 
(the writer's wife) into 
Scheherazade, who perpetuates 
the thous at an one nights 
in time, mirrars, dreams and 
stage. 

Above, the verses of the 
Spanish poet Góngora, quoted as 
an epigraph, guided us towards 
this spectac1e and, we be1ieve, 
bestows us total support. 

Borges, às vezes 
Ficha Técnica/Credits 
Concepção e direção/Creation and direction: 
Emilie Chamie 
Preparação corporal/Corporal trainning: Vai 
Folly 
Espaço cênicolCenography: Emilie Chamie e 
Nahum H. Levin 
Luz cenográfica/Lighting design: Nahum H. 
Levin 
Trilha sonora/Sound track: Flavia Callabi 
Atores·bailarinos/ Actors·dancers: Vai Folly, 
Mauricio Ferrazza, Wilson Aguiar e Mariana 
Muniz 
Músico compositor/Music by: Fabio Cintra 



UMA CASA 
BRASILEIRA COM 
CERTEZA! 
GRUPO TÁ NA, RUA 

São dez anos de teatro de rua 
e cinco mais desde a origem do 
grupo Tá na Rua. Em meados dos 
anos 70, Amir Haddad (já então 
consagrado diretor, duplamente 
premiado com o Moliére) e um 
grupo de atores jovens 
começaram a desenvolver um 
trabalho de linguagem teatral 
popular, inconformados com a 
realidade do teatro brasileiro na 
época. 

Uma década separa a 
primeira apresentação pública, 
em Juiz de Fora, da instigante 
montagem de Uma Casa 
Brasileira com Certeza, 
atualmente em cartaz no mais 
recente palco italiano do Rio de 
Janeiro: o do Centro Cultural 
Banco do Brasil. Se, a princípio, 
parece ser uma situação 
conflituosa, a técnica e a tarimba 
deste grupo fazem com que, 
nesta passagem pelo palco, o 
teatro burguês se amplie e 
renove, e que o de rua se 
apresente em mares muito pouco 
navegados. 

Foram anos em que o grupo, 
através de uma profunda reflexão 
sobre o teatro, seus meios de 
produção e sua história através 
dos tempos, buscou resgatar o 
ator na sua expressão mais pura e 
verdadeira, colocando-o em 
contato direto com o espectador. 
Apresentações em praças, 
favelas, presídios, CIEPs, 
universidades, enfim, áreas 
amplas e abertas, fizeram com 
que o grupo desenvolvesse uma 
identidade ímpar de resistência 
cultural, adquirida junto à 
população que a ele assiste 
espontaneamente, atraída pela 
batida do bumbo, pelo colorido 
das máscaras, filós e bandeiras 
(simples adereços que dão vida a 
reis, escravos, vilões, heróis ou a 
quem se queira), pela formação 
da "gira", como o grupo se refere 
à roda de espectadores que se 
forma ao seu redor, no centro da 

qual o teatro acontece. Nada de 
mistério, mas simples magia e 
técnica de teatro de rua. 

Se hoje o teatro de rua é 
convidado a subir no palco, como 
acaba de acontecer com o Tá na 
Rua, no Rio, é porque já não se 
concebe mais ignorar tal 
linguagem, com sua liberdade de 
atuação aliada a uma técnica 
particular e riqueza de tradição 
histórica. Se hoje o Tá na Rua é 
agraciado com o Prêmio Shell 
Especial de Teatro (1988), é 
porque, antes de ser reconhecido 
pelas elites, o foi pelo povo que a 
ele assiste e aplaude. Se hoje 
para teatralizar a Grande Ópera 
do Povo - o desfile das Escolas 
de samba no Rio de Janeiro - são 
chamados Amir Haddad e o Tá Na 
Rua (foram os responsáveis pelo 
arrebatador Cristo coberto, 
rodeado de mendigos, que a 
Beija-Flor apresentou em 89 e 
também por várias alas da mesma 
escola no carnaval/90l. é porque, 
sem dúvida, são os profissionais 
de teatro que mais sabem falar ao 
povo e de quem, respeitosa e 
verdadeiramente, extraem a 
matéria-prima para o 
desenvolvimento de seu trabalho. 

Lilian Camargo 

Pão e Água é da Casa 
Brasileira, com Certeza. 
Pão e Água, o terceiro 

quadro de Uma Casa Brasileira 
Com Certeza, é um dos 
acontecimentos cênicos mais 
singelos, mais profundos e mais 
brilhantes entre os que, nos 
últimos tempos, se tem visto nos 
palcos brasileiros. 

Um homem agride o patrão 
que lhe recusou um adiantamento 
para o aborto da esposa. É 
despedido. Chega em casa 
desconsolado e a mulher ainda o 
aborrece porque ele esqueceu de 
comprar um prometido esmalte. 
Na casa não há nada para comer, 
nem dinheiro para comprar. Com 
fome, o bebê chora 
ininterruptamente. 

Não darei o desfecho desse 
quadro que, de tão familiar à 
grande maioria do povo 
brasileiro, parece absurdamente 
banal. Sobretudo nos dias de 
terror que estamos vivendo, com 
arrocho salarial para quase todos 

e o desemprego para muitos, 
dando a aparência de eficiência 
do governo. O espantoso é que 
um quadro tão familiar há muito, 
muito tempo não se via nos 
palcos brasileiros. Com "Pão e 
Água" fica ainda mais nítido que 
os palcos brasileiros decidiram 
apostar num teatro de e para a 
classe média alta, algo bem leve 
para não perturbar a digestão do 
espectador que paga o ingresso; 
algo bem engraçado para garantir 
o humor do patrocinador que 
paga a produção; algo bem 
arquitetado que facilite os 
espaços na mídia; e uma 
produção bem urdida para dar 
muita grana, que pagará os 
psicanalistas que aliviarão as 
consciências. 

Com impiedosa crueldade, 
Wilson Sayão desenhou em "Pão 
e Água", sem concessões nem 
paternalismos, a tragédia da 
miséria e do abandono do 
brasileiro pobre. No entanto -
pasmem! - não se assiste "Pão e 
Água" sem rir. Não, não, não é 
sadismo, não! Ao contrário, o riso 
vem da saúde intelectual; vem da 
consciência política, bem 
diferente do choque .a que a 
consciência culpada faz emergir. 

Amir Haddad - um 
pesquisador obstinado e 
implacável da interpretação -
conseguiu uma exposição cênica 
com tal elaboração que ao 
espectador é oferecida, além do 
painel humano e sensível, a 
dádiva maior da compreensão. E 
o ideal brechtiano cruza, 
paradoxalmente, com Borges: 
"Oh, felicidade de entender, 
maior que a de imaginar ou que a 
de sentir". 

Alcione Araújo 

It's been ten years of on the 
street theater, and another tive 
since the beginnings ofTá na 
Rua. In the mid-seventies, Amir 
Haddad (already a well-known 
director, two times winner of the 
Moliere) and a group of young 
artists, unhappy with the reality 
of the Brazilian theater, began to 
develop a popular theatrical 
idiom. 

A decade separates the tirst 
public presentation, at Juiz de 
Fora, a city in southeastern Minas 



Gerais state, from the present 
provocative staging ofUma Casa 
Brasileira com Certeza. The play 
is now showing at the latest 
ltalian stage in Rio de Janeiro: 
that of the Banco do Brasil 
Cultural Center. lf the setting 
appears incongruous to begin 
with, the group's technique and 
experience in this particular 
staging expands and renews the 
bourgeois theater. The pavement 
play is here seen outside its usual 
domain. 

During years of profound 
reflection on the theater, its 
production means and history 
across time, the group sought to 
rediscover the actor, in the 
deepest and trust sense of the 
word, placing him directly in 
contact with the spectator. 
Presentations given in town 
squares, slum areas, prisons, 
government schools, universities, 
in spacious, wide-ope:fJ. areas, in 
fact, enabled the troupe to 
acquire unique traits of cultural 
resistance. Such traits were 
developed vis-à-vis spectators 
who spontaneously watched the 
group, having been lured by its 
sounding of the bumbo, a large 
drum, and by the colorful masks, 
gauze-like veils and banners 
featured (simple trappings that 
make kings, slaves, villains, 
heroes or whatever figures one 
may care to imagine, more 
lifelike). The surrounding 
spectators gather round the 
actors, within the circJe of which 
the theater happens. Nothing 
mysterious about it, simply magic 
and the technique of street 
theater. 

lf the pavement actors are 
now called up on the regular 
stage, as has just occurred with 
the Tà na Rua group in Rio de 
Janeiro, that is simply beca use it 
is no longer possible to ignore 
such acting idiom, with its 
unfettered performance allied to a 
singular technique and wealth of 
historical tradition. And as Shell's 
Special Theater Award (1988) is 
presently bestowed on the Tá na 
Rua group, the reason is that 
prior to having been acclaimed by 
the elites, the actors were 
acknowledged by the crowds that 
enjoy and applaud their art. The 

award represents a top-flight 
tribute. And if today Amir 
Haddad and the Tá na Rua troupe 
are summoned to stage The 
People's Grand Opera - the 
Carnival parade of Rio's Samba 
School pageantry - that, no 
doubt, is beca use they are the 
theater professionals most 
capable of addressing the people 
from whom they respectfully and 
genuinely distill the raw material 
employed in the development of 
their work. The troupe was 
responsible for the stunning 
figure of a shrouded Jesus, 
surrounded by beggars, that the 
Beija-Flor Samba School paraded 
in the carnival of 1989, as well as 
for the creation of several 
sections of the SchooJ's 1990 
carnival pageant. 

Lilian Camargo 

Pão e Água stems 
from Uma casa brasileira, 
com certeza 
Pão e Água, or "Bread and 

Water", the third scene ofUma 
Casa Brasileira com Certeza, is 
one of the most artless scenic 
events, one of the most profound 
and brilliant happenings among 
the many plays that have been 
performed on BraziJian stages 
recently. 

A man attacks the employer 
who refused him an advance to 
pay for his wife's abortion. The 
man is fired. He then arrives back 
home disconsolate and, adding to 
his troubles, his wife berates him 
for having forgotten to bring a 
promised nail polish. There's 
nothing to eat in the house, nor 
any money to buy food. Hungry, 
the baby squalls incessantly. 

I won 't disclose the ending of 
this scene which, familiar as it is 
to the majority of Brazilians, 
seems absurdly commonplace. 
Especially in these days of dread 
that we are enduring, with 
practically everybody feeling the 
pinch of the wage squeeze and 
many being jobless, a situation 
that does makes the government 
appear efficient. lt's a surprising 
thought that so familiar a scene 
over so long a period hasn 't been 
shown on the country's stages. 
Fo11owing "Pão e Água ", it 
becomes even more apparent that 

Brazilian theaters have decided to 
stake their money on a stage of 
and for the upper middle classes, 
showing something fairly light 
not to upset the digestion of the 
paying spectator. Something we11 
orchestrated to o, that wi11 
gain space for releases to the 
media. And a we11-knit 
production, moreover, that 
wi11 yield a lot of cash with 
which to pay psychoanalysts 
to lighten a good many 
consciences. 

With merciless cruelty, 
making no compromise nor 
offering any paternalist 
sentiments, in "Pão e Água" 
Wilson Sayão has portrayed the 
tragedy of the poor Brazilian in 
a11 his abandonment and misery. 
Yet - believe it or not - one 
cannot view "Pão e Água" 
without laughing! Now, this in 
no way implies any sadism, 
none at all! On the contrary, 
the laughter springs from the 
healthy inte11ect and a 
political conscience, sentiments 
a good deal different from the 
shock that a gui1ty conscience 
brings forth. 

Amir Haddad - a relentlessly 
dedicated researcher of 
interpretation - has achieved 
a scenic portrayal to such an 
elabora te extent that the 
spectator, besides being 
offered a human and sensitive 
portrayal, is granted the 
larger gift of comprehension. 
And, paradoxica11y, the 
Brechtian ideal intersects 
with the sentiment expressed 
by Borges: "Oh! The joy of 
understanding, greater than 
that of imagining or 
feeling". 

Alcione Araújo 

Uma Casa Brasileira com Certeza 
Ficha Técnica/Credits 
Direção/ directed by: Amir 
Haddad 
Texto/text: Wilson Sayão 
Elenco/Cast: Amir Haddad, Ana Carneiro, 
Arthur Faria, Lucy Mafra, Marcelo Bragança, 
Betina Waissman, Ricardo Pavão, Roberto 
Black, Sandro Valério, Paulo Pereiras e 
Wagner Carriel 
Cenário e figurino/Set and costumes: Marco 
Antonio Palmeira 
Trilha sonora/Sound track: Geraldo 
Torres 
Iluminação/Lighting: Jorginho de Carvalho 
Direção de produção/Production direction: Ivo 
Fernandes 
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CORRA ENQUANTO· . 
É TEMPO/A COMÉDIA 
DA ESPOSA MUDA
GRUPO GALPÃO 

o Galpão nasceu em 1982 na 
cidade de Belo Horizonte. O 
encontro de cinco atores com os 
diretores do Freistheater 
München (Teatro Livre de 
Munique). na montagem de cenas 
de rua e do espetáculo A Alma 
Boa de Tsé-tsuan, de Bertolt 
Brecht, iniciou um projeto de 
teatro de grupo, com um trabalho 
a longo prazo, desenvolvendo a 
pesquisa e a linguagem. 

Desde sua primeira 
experiência, o grupo montou uma 
série de espetáculos, oficinas e 
intervenções de rua. Debruçando
se sobre várias tradições teatrais, 
o Galpão cria um painel de tipos e 
situações da realidade brasileira, 
sempre com espírito crítico, 
misturando reflexão e 
divertimento. 

Nos últimos três anos, o 
grupo tem sido convidado para 
eventos internacionais, além de 
ter organizado, em 1990, o I 
Festival Internacional de Teatro 
de Rua de Belo Horizonte. 

O Galpão traz à 21 ª Bienal 
Internacional de São Paulo dois 
espetáculos de rua: A Comédia 
da Esposa Muda (que Falava mais 
que Pobre na Chuva), adaptação 
de um canovacio da Commedia 
dell'arte, com as máscaras da 
comédia italiana, o circo e a 
pantomima, numa celebração da 
alegria e ironia populares; e 
Corra enquanto É Tempo, texto e 
direção de Eid Ribeiro, um 
musical que retrata o conflito 
entre uma família de crentes e um 
travesti pelo espaço da rua, 
criticando a exploração da fé e a 
proliferação de seitas religiosas 
no Brasil. 

Nessa temporada em São 
Paulo, o Galpão também traz seu 
mais recente espetáculo de palco, 
Álbum de Família, de Nelson 
Rodrigues. Com direção de Eid 
Ribeiro, a montagem foi 
considerada o melhor espetáCulo 
de 1990 em Minas Gerais, além 

de mais sete prêmios: direção, 
ator, atriz, atriz coadjuvante, 
iluminação, trilha sonora e 
cenário. 

The Galpão was born in 1982 
in Belo Horizonte. The encounter 
of tive actors with the directors of 
the Freistheater München (Free 
Theatre of Munich), when they 
produced street scenes and 
Berto1t Brecht's p1ay Der gute 
Mensch von Szechuan was the 
starting-point of a group theatre 
project which began working on 
10ng-term projects, deve10ping 
research and a language of its 
own. 

Right from its first experience 
the group has presented a 
number of spectac1es, as well as 
workshops and street 
performances. Working with 
various theatrica1 traditions, 
Galpão has created a variety of 
Brazilian types and situations, 
a1ways presented in a critica1 
spirit which combines fun and 
reflection. 

Over the 1ast three years the 
group has been invited to take 
part in severa1 internationa1 
events. In 1990 it organized the 
First Belo Horizonte National 
Street Theatre Festival. 

Galpão will bring two street 
spectac1es to the 21 st 
Internationa1 São Paulo Biennia1: 
A Comédia da Esposa Muda (que 
Falava mais que Pobre na Chuva) 
- is an adaptation of a canovacio 
of the Commedia dell'arte, with 
the Ita1ian comedy masks, circus 
and pantomime, ce1ebrating the 
peop1e's gaiety and irony. Corra 
Enquanto é Tempo, written and 
directed by Eid Ribeiro, is a 
musical that portrays the conflicts 
between an Evange1ica1 Christian 
fami1y and a transvestite, tighting 
oV,er the street space. This p1ay 
criticizes the exp10itation of faith 
and the pro1iferation of re1igious 
sects in Brazil. 

During this season in São 
Paulo, Galpão will a1so show its 
1atest stage spectac1e, Album de 
Família, by Nelson Rodrigues, 
directed by Eid Ribeiro. This 
version of Nelson Rodrigues p1ay 
was considered the best 
spectac1e of 1990 in Minas Gerais 
and was awarded seven prizes: 

best director, actor, actress, 
supporting actress, 1ighting, 
sound track and stage setting. 

Principais Trabalhos/Main Works 
• 1982 E a Noiva não quer Casar 
• 1983 De Olhos Fechados 
• 1984 Ó prõ cê vê na Ponta do Pé 
• 1985 Arlequim Servidor de Tantos 
Amores 
• 1986 A Comédia da Esposa Muda; 
Triunfo - Um Delírio Barroco 
• 1987 Foi por Amor 
.1988 Corra enquanto É Tempo 
• 1990 Álbum de Família 

Festivais/FestivaIs 
• 1983, 84 Festival Cante-Conte, 
Minas Gerais 
• 1984, 86 Festival de Teatro de Rua 
de Parati 
• 1984-89 Festival de Inverno, 
Universidade Federal de Minas 
Gerais 
• 1987 Festival Nacional de Canela; 
Festival Nacional de Teatro de Rua 
de Porto Alegre 
• 1988 Festival de Teatro de Rua do 
Rio de Janeiro; VIII Encontro 
Internacional de Teatro de Grupo, 
Lima; I Festival Internacional de 
Teatro de Grupo, Lima, Arequipa, 
Cuzco; Festival de Teatro de São 
José do Rio Preto; Festival de Teatro 
de Além Paraíba, Rio de Janeiro 
• 1989 Festival de Teatro de Rua de 
Aurillac; Resenha Latino-Americana 
de Teatro, Itália; Festival de Cultura 
Popular de São Cristóvão 

A Comédia da Esposa Muda 
"Casal feliz é o que vive 

separado." esse poderia ser, em 
linhas gerais, o título dessa farsa, 
onde Briguela chama o Doutor 
para curar sua esposa muda, na 
esperança de vê-la falar sobre as 
maravilhas do amor e do 
casamento. 

Feita a operação, o feitiço vira 
contra o feiticeiro: Vesúvia, como 
um vulcão incontido, começa a 
revelar as torpezas e crueldades 
do marido. Desesperado, Briguela 
apela ao Doutor, que, num lance 
de "grande genialidade", opera o 
marido, deixando-o surdo, e 
fazendo assim com que a 
harmonia retorne ao lar. 

Partindo do humor da cultura 
popular, A Comédia da Esposa 
Muda é baseada num 1azzo da 
commédia dell'arte, onde se 
utilizam elementos como as 
máscaras da comédia italiana, o 
mundo do circo e a pantomima, 
numa adaptação à realidade 
brasileira. 

Com direção de Paulinho 
Polika, A Comédia da Esposa 
Muda é acima de tudo um 
espetáculo que celebra a alegria e 
a ironia popular, em constante 



relação com o público. 

Corra enquanto é tempo 
Esquete da série "Deus é 

Brasileiro", Corra enquanto É 
Tempo é fruto de uma pesquisa e 
observação desenvolvidas pelo 
Galpão sobre tipos que 
'freqüentam as ruas brasileiras, 
tirando delas seu sustento. Em 
cena o conflito pelo espaço 
público entre uma família de 
crentes e um travesti. 

Utilizando elementos 
musicais e coreográficos, o 
espetáculo é uma farsa, 
enfocando de maneira crítica a 
exploração da fé e o abuso das 
seitas religiosas no Brasil, 
caminhando lado a lado com o 
aguçamento da ignorância e da 
miséria. 

Com direção de Eid Ribeiro, 
Corra enquanto É Tempo faz um 
mergulho no universo kitsch das 
religiões populares no Brasil, 
utilizando músicas de 
compositores como Roberto 
Carlos e outros. Apresentado nas 
ruas de várias cidades, o 
espetáculo vem causando 
surpresa e admiração, pela forma 
com que trata um tema tão 
polêmico da realidade brasileira. 

A Comédia da Esposa Muda 
"Married couples are 

happiest when they live apart. " 
This, broadly speaking, might 
have been the title of this farce, 
in which Briguella calls in the 
Doctor to cure his dumb wife in 
the hope that she would 
immediately discourse upon the 
wonders of love and marriage. 
Once the operation is performed, 
the sorcery turns against the 
sorcerer: Vesuvia, like an 
irrespressible volcano, denounces 
the cruelties and turpitudes 
commited by her husband. In 
despair, Briguella appeals to the 
Doctor, who, in a flash of genius, 
operates on the husband and 
makes him deaf, thereby 
restouring peace. 

Drawn from the humorous 
sources of popular culture, A 
Comédia da Esposa Muda is 
based on a "lazzo" from the 
"Commedia dell'arte", where it 
uses elements such as the masks 
of the italian comedy, the circus 

world and the mime, adapting 
them to brazilian realities. 

Directed by Paulinho Polika, 
A Comédia da Esposa Muda is, 
above alI else, a celebration of 
popular joy and ironic wit, in 
constant rapport with the 
audience. 

Corra Enquanto é Tempo 
From the series of sketches 

"Deus é Brasileiro" ("God is 
Brazilian "), Corra Enquanto é 
Tempo resulted from Galpão's 
research and observation of 
human types usually found in 
brazilian cities, specially those 
who make their living on streets. 
In this sketch what is shown is a 
conflict between a family of 
believers from a relígious sect 
and a transvestite, for their share 
of public space, that ís, a street 
comer. 

Using music and 
choreography, the sketch is a 
farce which focuses critically on 
the explotation of people's faith 
and on the proliferation of 
religious sects, which necessrily 
follow increasing ígnorance and 
extreme poverty. 

Directed by Eid Ribeiro, Corra 
Enquanto é Tempo goes into the 
kitsch uni verse of popular 
religions in Brazil, using religious 
songs by singers, such as Roberto 
Carlos and others. Have been 
presented in streets of several 
brazilian cities, the sketch has 
been causing shock and 
puzzlement in that it deals with a 
very polemic theme which is also 
very representa tive of brasilian 
reality. 

A Comédia da Esposa Muda 
Ficha Técnica/Credits 
Autor/Author: Autor Anônimo da Commédia 
dell'arte 
Direção/directed by: Paulinho Polika 
Elenco/Cast: 
Vesúvia . Teuda Bara 
Briguela - Eduardo Moreira 
Doutor - Antonio Edson 
Coringas - Wanda Fernandes, Beto Franco, 
Maria Gastelois 
Cenários/Set: Paulinho Polika 
Figurinos/Costumes: Mareio Gato 
Trilha Sonora/Sound track: Pau linho Polika 
Produção/Production: Grupo Galpão 

Corra Enquanto é Tempo 
Autor/Author: Eid Ribeiro 
Assistente de Direção/Direction Assistent: 
Antonio Edson 
Elenco/Cast: 
Pastor - Chico Pelúcio 
Coro de Crentes - Beto Franco, Eduardo 

Moreira, Maria Gastelois, Teuda Bará, Wanda 
Fernandes,. 
Travesti - Eduardo Moreira 
Figurinos/Costumes: Eid Ribeiro e Grupo 
Galpão -
Preparação Musical/Musical Preparation: 
Babaia 
Produção/Production: Grupo Galpão 

PEÇAS PARA ÔNIBUS/ 
CRISTINA MUTARELLI 

Nasceu em São Paulo, Brasil, em 
1955. 
Graduou-se pela Escola de 
Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo. 
Bom in São Paulo, Brazil, in 1955. 
Graduafed from fhe School of 
Communicafions and Arls of fhe 
Universify o, Sao Paulo. 

TeatrojTheafer 
• Um Beijo, um Abraço, um Aperto de 
Mão, de Naum Alves de Souza, 
direção do autor (atriz e assistenté 
de direção) 
• 1984 Um Jato de Sangue, de 
Antonin Artaud, direção de Luis 
Roberto Galizia (atriz) 
• 1985, 86 Tartufo, de Moliêre, e 
Feliz Páscoa, de Jean Poiret, direção 
de José Possi Neto (atriz; Prêmio 
APETESP Melhor Atriz Coadjuvante) 
• 1988 O Amigo da Onça, de Chico 
Caruso, direção de Paulo Betti (atriz) 
• 1989 Arte Oculta, direção de Elias 
Andreato, 20" Bienal Internacional 
de São Paulo (atriz e autora) 
.1990 Big Loira, de Dorothy Parker, 
direção e adaptação de Naum Alves 
de Souza (atriz e co-produtora, 
Indicação Prêmio Shell Melhor Atriz) 
• 1991 Quase um Bibelô, de Flávio 
de Souza, direção do autor (atriz) 

CinemajFilms 
• 1984 Diversões Eletrônicas, de 
Cristrina Mutarelli e Cristina 
Santeiro (Prêmio 
EmbrafilmejSecretaria de Estado da 
Cultura de São Paulo de Melhor 
Roteiro de Longa·Metragem) 
• 1985 Brasa Adormecida, de 
Djalma Batista (atriz) 
• 1985, 86 Romance, de Sérgio 
Bianchi (atriz) 
• 1987 Fogo e Paixão, de lsay 
Weinfeld e Márcio Kogan (atriz) 
• 1988 A Rainha do Xerox, curta
metragem (roteirista) 

Outras Atividadesj Ofher Acfivifies 
• 1986 Além da Realidade, 18" 
Bienal Internacional de São Paulo, 
performance, com o artista plástico 
Guto Lacaz (criação e atriz) 
• 1989, 90 Programa Ra Thim Bum, 
TV Cultura (atriz) 

Memorial Descritivo 
Performances criadas 

especialmente para serem 
executadas para um público de 
passageiros dentro do ônibus em 
movimento. 

O interior do ônibus será 
adaptado de maneira que se 
transforme num teatro. 
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Esse ônibus deverá ter seu 
ponto de partida e de chegada em 
frente ao prédio da Bienal e fará 
um percurso de aproximadamente 
meia hora pelo Parque do 
Ibirapuera. Realizará três viagens 
por dia, transportando trinta 
passageiros de cada vez. 

O público será recebido no 
ponto inicial pelo personagem 
Rick Thelos (Carlos Moreno), que 
vai acompanhá-los durante toda a 
viagem, apresentando os demais 
personagens. 

As performances serão 
executadas por sete atores, 
colocados estrategicamente em 
diferentes pontos do percurso. 
Cada ator entrará no ônibus 
trazendo consigo uma caixa 
maleta, com todo o material 
necessário para sua 
apresentação. 

Cristina Mutarelli 

Descriptive Draft 
Performances created 

specia11y to be presented to an 
audience made up of passangers 
inside a moving bus. 

The inside of the bus wi11 be 
adapted in such a way as to be 
turned into a theatre. 

The starting-point and the 
destination of this bus wi11 be the 
Biennial building, and its journey 
through the Ibirapuera Park wi11 
take approximately half an hour. 
It will make three trips per day, 
taking thirty passengers each 
time. 

The audience wi11 be received 
at the starting-point by the 
character Rick Thelos (Carlos 
Moreno), who wi11 accompany 
them during the whole trip, 
introducing the other characters. 

The performances wi11 be 
carried out by seven actors, 
introduced strategica11y at 
different points along the way. 
Each actor wi11 Q'lJt into the bus 
bringing with him a despatch 
case with everything he wi11 need 
for his performance. 

Peças para Ônibus 
Ficha Técnica/Credits 
Argumento/Plot: Cristina Mutarelli 
Roteiro/Script: Cristina Mutarelli e Cristina 
Santeiro 
Direção de arte/ Art direction: Guinter 
Parschalk 
Fotografia/Photo: Antonio Saggese 
Ator convidado/Guest actor: Carlos Moreno 
Participação especial/Special participation: 
Guto Lacaz 

SENHORA LÊNIN 
elA. INSTÁVEL 
DE TEATRO' 

A Cia. Instável de Teatro foi 
fundada ao longo de muitos anos. 
Anos prazerosos e difíceis. Mas 
calma! Não pensem que existiu 
algum equilíbrio entre essas duas 
"qualidades". Freqüentemente a 
dificuldade foi maior. Como o 
Brasil. 

Tudo começou quando Marcia 
Abujamra resolveu montar O 
Corpo Estrangeiro, adaptação da 
novela A Doença da Morte de 
Marguerite Duras. E, nos idos de 
1986, o espetáculo estreou 
reunindo os profissionais 
Crescenti, Elias Andreato, Tânia 
Bondezan, Carlos Martins, 
Mariana Muniz, Patricia Melo e 
Fernanda Abujamra. 

Por forças alheias' as vontade 
dessas pessoas (sobrevivência, 
maternidade, viagens, televisão, 
paixões e também alguns 
equívocos) elas se separaram. 
Cada uma seguiu seu próprio 
caminho, sempre fazendo planos 
para, em algum trabalho futuro, 
reunir de novo a mesma equipe. 
Na montagem seguinte, Marcia 
Abujamra tentou o universo 
secreto de Luigi Pirandello em 
Sonho (ou talvez não). Para esse 
espetáculo, seduziu um novo e 
importante elemento na segunda 
produção do que mais tarde viria 
a se chamar de Cia. Instável de 
Teatro: Edith Siqueira. 

Em sua terceira produção, 
essa diretora conseguiu trabalhar 
mais uma vez com o cenógrafo 
Felippe Crescenti na montagem 
de Rainha por um Dia, de Celso 
Luis Paulini. A irregularidade fiel 
foi entâo instalada como regra. 
Foi criada a Cia. Instável de 
Teatro, responsável por diversas 
produções sempre dirigidas por 
Marcia Abujamra, com um elenco 
que variava de espetáculo para 
espetáculo, mas que permanecia 
carinhosamente fiel ao princípio 
da irregularidadede fiel. 

Em outubro de 1990, voltando 
de uma temporada de três anos 
em New York, onde realizou seu 
mestrado na NYU Department of 

Performance Studies, Marcia 
Abujamra envolveu-se na 
montagem de Fata Morgana de 
Jocy de Oliveira, dirigiu 
Crepúsculo de uma Tarde de 
Outono de F. Durrenmatt, até 
que, finalmente, oficializou a Cia. 
Instável de Teatro para a 
montagem de Senhora Lênin na 
21 ª Bienal Internacional de São 
Paulo. 

A instabilidade é o retrato 
desse país, a realidade do nosso 
teatro e a base corporal do 
trabalho dos atores, 

Hipl Hip! Hurra! 
E agora, por vontades alheias 

á nossa força (sobrevivência, 
maternidade, viagens, televisão, 
paixões e também alguns 
equívocos), os 30 profissionais 
que participam da equipe de 
Senhora Lênin de Velimir 
Khlébnikov são o testemunho vivo 
que renova - ativamente - o 
princípio dessa Companhia. 

The Cia. Instável de Teatro 
was founded along many 
pleasurable and difficult years. 
But, wait! Do not presuppose that 
any balance existed between 
these two "qualities." Often the 
group was faced with greater 
difficulties, just like Brazil. 

It a11 began when Márcia 
Abujamra decided to stage O 
Corpo Estrangeiro (The Foreign 
Body), an adaptation of 
Marguerite Duras' novel The 
Death Dance. So it was that in 
1966 the play premiered, 
featuring Felippe Crescenti, Elias 
Andreato, Tânia Bondezan, Carlos 
Martins, Mariana Muniz, Patrícia 
Melo and Fernanda Abujamra. 

For reasons contrary to these 
people's will (survival, maternity, 
traveI, television, devotion and 
also a few mistakes), theyended 
up separating. Each of them 
fo11owed his own path, always 
planning to get together again on 
a project sometime in the future. 
In her next staging of a play, 
Márcia Abujamra tried the secret 
universe of Luigi Pirande110 in 
Dream (or Perhaps Not). For this 
play she lured Edith Siqueira, a 
new and very important element 
in the second production of a 
company that later would be 
ca11ed Cia, Instável de Teatro. 



For her third project, once 
again Abujamra managed to hire 
set designer Felippe Crescenti in 
the production of Celso Luis 
Paulini's Queen for a Day. The so
called "faithful inconsistency" 
was adopted as a rule. The Cia. 
Instável de Teatro was created 
and produced several plays, 
always under the direction of 
Márcia Abujamra. Although it 
varied from play to play, the cast 
remained always affectionately 
loyal to the principie of "faithful 
inconsistency. " 

In October, 1990, she 
returned from New York where 
she spent three years working on 
her Master's Degree on 
Performance Studies at New York 
University. Upon arriving, Márcia 
Abujamra became involved in the 
staging of Jocy de Oliveira's Fata 
Morgana and in the direction of 
Dürrenmatt's Sunset on an 
Autumn Evening. Finally, she 
officially established the Cia. 
Instável de Teatro to stage Mrs. 
Lenin at the 21 st São Paulo 
International Biennial. 

Instability is the portrait of 
this country, the reality of our 
theater and the corporal 
foundation of these actors' work. 

Hip! hip! Hurray! 
Presently, for reasons 

contrary to these people's will 
(survival, maternity, travei, 
television, devotion and ais o a 
few mistakes), the 30 
professionals who participate in 
the staging of Velimir 
Khlebnikov's Sra .. Lênin 
constitute the living testimony 
that actively restores the 
principie of this company. 

Senhora Lênin, de Velimir 
Khlébnikov 
Velimir Khlébnikov é um dos 

maiores poetas russos e talvez 
mesmo um dos mais importantes 
poetas modernos de todo o 
mundo. Sua obra é extensa e 
diversificada e, além de inúmeros 
poemas, prosa e textos para 
teatro, escreveu também 
manifestos de cunho político e 
artístico, ensaios de história, 
arquitetura e teoria literária. 

Estudou matemática e 
ciências na Universidade de 
Kazan, na Rússia oriental, e com 

23 anos foi para São Petersburgo. 
Lá juntou-se a um grupo de 
jovens escritores e artistas que 
logo ficou conhecido como os 
Cubo-Futuristas. Desse grupo 
faziam parte o poeta e teórico 
Alexei Kruchonykh, os artistas 
Kazimir Malevich e Tatlin e os 
poetas Vladimir Maiakovsky, Davi 
Burliuk, Elena Guro e Vasily 
Kamensky. 

Certamente o mais excêntrico 
de todos os futuristas, Khlébnikov 
dedicou-se à utopia da criação de 
uma linguagem universalista e 
sua paixão pelo internacionalismo 
nas artes e na política fez com 
que idealizasse uma sociedade de 
317 "Presidentes do Planeta 
Terra". Pesquisou a 
correspondência numérica entre 
os acontecimentos históricos; 
sonhou, profeticamente, com 
redes de televisão que 
transmitissem os acontecimentos 
de todo o mundo; e, precedendo 
os projetos dos construtivistas, 
imaginou os edifícios futuros 
como grandes volumes de vidro. 

Velimir Khlébnikov morreu 
com apenas 36 anos, mas foi 
sempre apontado por seus 
contemporâneos como o 
verdadeiro "gênio" desse 
movimento. Maiakovsky afirmou, 
depois da morte do colega, em 
1922: "Em nome de uma 
perspectiva literária exata, 
considero meu dever escrever 
preto no branco, em meu nome e, 
sem dúvida alguma, em nome dos 
meus amigos, os poeta. Assieiev, 
Burliuk, Krutchonikh, o Kamensky 
e Pasternak, que nós o 
considerávamos e continuamos a 
considerá-lo como um dos nossos 
mestres em poesia e como o 
magnífico e honestíssimo 
paladino de nossa luta poética". 

Com Senhora Lênin (1913), 
Khlébnikov disse que queria 
descobrir" os 'infinitésimos' da 
linguagem artística". Como a 
acumulação de pequenos 
detalhes pode informar e 
interferir na percepção global de 
uma peça? Quais as "pedras de 
construção" da criação artística e 
como elas se relacionam? 

Senhora Lênin é um 
"monólogo interior" que descreve 
as múltiplas e muitas vezes 
desconexas percepções da 

personagem. A fragmentação da 
personalidade do narrador 
permite que o autor eleve cada 
sentido/emoção à categoria de 
personagens autônomas: Voz da 
Visão, Voz da Razão, Voz do 
Pensamento, Voz do Terror, Voz 
da Audição, Voz do Prazer etc. 

As diferentes verdades que 
se expressam através das treze 
personagens/vozes são ora 
complementares, ora opostas: 
elas fragmentam, ao mesmo 
tempo que constroem - através 
do acúmulo e da justaposição -, 
novos sentidos para um único 
fato. Através de Senhora Lênin a 
realidade deixa de ser percebida 
como um evento uno portador de 
uma única verdade, para 
transformar-se em um complexo 
de possibilidades, cada qual com 
seu próprio saber. É tanto no 
confronto interno entre essas 
diferentes "vozes" quanto no 
confronto externo entre elas e a 
chamada "realidade" que se 
encontra a ação (e a riqueza) da 
peça. A desagregação individual 
explicitada em Senhora Lênin é 
insidiosamente violenta e refere a 
preocupação maior do autor com 
um mundo em processo de 
destruição. 

Marcia Abujamra 

Sra. Lênin, by Velimir 
Khlébnikov 
Velimir Khlébnikov, one of the 

greatest Russian poets, is 
perhaps one of the most 
important modern poets in the 
world. His extensive, diversified 
labor includes numerous poems, 
prose and theater plays. He also 
wrote political and artistic 
manifestos, and essays on 
history, architecture and literary 
theory. 

Khlébnikov studied 
mathematics and science at the 
Kazan University, in Eastern 
Russia. At age 23 he moved to 
Saint Petersburg, where he joined 
a group of young writers and 
artists that were soon to become 
known as Cubo-futurists. Poet 
and theoretician Alexei 
Kruchonykh, artists Kasimir 
Malevich and Vladimir Tatlin, and 
poets Vladimir Mayakovsky, Davi 
Burliuk, Elena Guro and Vasi1y 
Kamensky integrated this group. 



Certaín1y the most eccentríc 
of all futurísts, Kh1ébníkov was 
the creator of ínterestíng 
línguístíc mytho10gy. Hís passíon 
for the ínternatíona1ízatíon of arts 
and po1ítícs 1ed hím to devíse a 
socíety of 317 "Presídents of 
P1anet Earth. " He researched the 
mathematíca1 foundatíons of 
hístory: combíned ratíona1ístíc 
dreams of wor1dwíde te1evísíon 
networks and, years before the 
constructívísts, he forecasted 
future buíldíng desígns that 
emp10yed 1arge amounts of glass. 

Ve1ímír Kh1ébníkov díed at 
the ear1y age of 36. Nonethe1ess, 
he was a1ways consídered, by hís 
contemporaríes, to be the real 
"braín" of thís movement. After 
Kh1ebníkov's death, ín 1922, 
Mayakovsky saíd: "In the name of 
an exactíng líterary perspectíve, I 
see ít as my duty to set down ín 
wrítíng, ín my name and, wíthout 
any doubt, ín the name of my 
fríends, poets Asseev, Bur1íuk, 
Krutchoníkh, Kamíenskí and 
Pasternak, that we consídered 
hím, and stíll do, as one of our 
masters of poetry as well as the 
magnífícent and most honest 
pa1adín of our poetíc strugg1e. " 

Wíth hís Sra. Lênin (1913), 
Kh1ébníkov stated that he wíshed 
to díscover "the 'ínfínítesíma1s' of 
artístíc 1anguage. " How can the 
accumu1atíon of small detaíls 
ínform and ínterfere ín one's 
global perceptíon of a p1ay? What 
are the "buíldíng stones" of 
artístíc creatíon and how do they 
relate? 

Sra. Lênin ís an "ínner 
mono10gue" that descríbes the 
mu1típ1e and often íncoherent 
perceptíons of the character. The 
fragmentatíon of the narrator's 
persona1íty allows the author to 
raíse each sense/emotíon to the 
category of índependent 
characters: Voíce of Vísíon, Voíce 
of Reason, Voíce of Mínd, Voíce of 
Terror, Voíce of Hearíng, Voíce of 
P1easure etc. 

The dífferent truths 
expressed through the thírteen 
characters/voíces are at tímes 
comp1ementary, at tímes 
opposed. They shatter, at the 
same that they buí1d - through 
accumu1atíon and juxtaposítíon -
new senses for a síng1e fact. In 

Sra Lênin realíty ís no 10nger 
perceíved as a sole event bearíng 
a síng1e truth. Instead, ít ís 
transformed ínto a network of 
possíbílítíes, each wíth íts own 
know1edge. It ís both ín the 
ínterna1 confrontatíon of these 
dífferent "voíces" and ín the 
externa1 confrontatíon among 
them and the so-called "rea1íty" 
that líes the actíon (and the 
ríchess) of the p1ay. The 
índívídua1 dísaggregatíon evínced 
ín Sra. Lênin ís ínsídíous1y vío1ent 
and refers to the author's greater 
concern wíth a wor1d undergoíng 
destructíon. 

Sra. Lênin 
Ficha Técnica/Credits 
TextolText: Sra Lênin 
Autor/Author: Vielimir Khlébnikov 
TraduçãolTranslation: Paulo Peres 
DireçãolDirection: Marcia Abujamra 
Elenco/Cast: Arthur Khol, Carlos Moreno, 
Carlos Passarelli, Claudia Carli, Dan Filip 
Ftulbach. Edith Siqueira, Fernanda 
Abujamra, Fernando Ribeiro, Lucia 
Romano, Luis Otavio, Roseli Silva, Tania 
Bondezan, Raul Barreto, Vicente Morellato 
Cenário/Set: Felippe Crescenti 
Figurinos/Costumes: Leda Senis e 
Preparação corporal/Corporal preparation: 
Fabrizia Pinto 
Jluminação/Lighting: Jacob Solitrenick 
Música/Music: André Abujamra 
Programação gráfica/Graphical design: 
Fernando Lion 

SUl/O/SUl -LA FURA 
DELS BAUS 

• 1979 Surge o embrião da companhia. O 
nome foi criado de forma casual, sendo 
aceito mais pelo efeito sonoro que pelo 
significado. O primeiro espetáculo foi Vida 
i Miracles dei Pagés Tarino. 
• 1980, 81 O grupo trabalha técnicas 
circenses e de acrobacia. 
• 1982 Incorporam·se ao grupo atores 
profissionais e músicos. Os espetáculos 
evoluem técnica e materialmente com a 
inclusão de novos efeitos, como a 
pirotecnia. 
• 1983 Apresentação no Festival de 
Sitges, com o espetáculo Accions, decisivo 
na história da companhia. 
• 1984 O grupo percorre inúmeras cidades 
da Espanha com Accions. Em outubro, 
participação no I Festival Ibero-Americano 
de Córdoba, na Argentina. 
.1985 Estréia de Suz/o/Suz, em Madri. 
.1986 Suz/o/Suz chega a Barcelona, 
precedido de uma ação espetacular; um 
dos atores pendura-se de uma das torres 
venezianas, na praça Espana, a 45 metros 
de altura. No mesmo ano, realizam 
numerosas tournées européias. 
• 1987 O grupo recebe o prêmio Cidade 
Barcelona de Teatro de 1986. Em fevereiro 
o espetáculo Suz/o/Suz é transmitido pela 
TV3. Em março e abril, participação na 
Mostra de Teatro Espanhol, no México. 
• 1988 Suz/o/Suz participa do VII 

Festival Internacional de Caracas. 
Apresentam um novo espetáculo, Tier Mon. 
Recebem o prêmio Bitef, em Belgrado. 
• 1989 Gravam e lançam no mercado um 
novo trabalho musical. Realizam tournée 
intercontinental pela Austrália, Canadá e 
Japão. Continuam as apresentações pela 
Europa, especialmente Paris. 
• 1990 Participam com Mugra da mostra 
de Vídeo-Arte Art Futura, juntamente com 
Rebecca Allen. Tournée européia com 
Suz/o/Suz e Tier Mon. O grupo recebe o 
prêmio da crítica Serra d'Or. Gravam e 
lançam novo trabalho discográfico Noun. 
Participam do 11 Festival de Tardor de 
Barcelona. Atuam em Paris com Suz/o/Suz 
e Noon. 

Prêmios/ Prizes 
.1985 Premio de Teatro ícaro, concedido 
pelo diário 16; Premio de Teatro de la 
Associación de Prensa de Barcelona; 
Premio Juventas RRPP y Radio 
• 1985, 90 Premio de la Crítica, Serra D'Or 
• 1986 Premi Ciutat de Barcelona ales 
Arts Esceniques 
• 1988 prêmio ao Melhor Espetáculo, 
Festival Internacional de Teatro de 
Belgrado 
• 1990 Premi Ciutat de Barcelona a 
Musica Moderna y Jazz a Noun 

De forma acumulativa 
SUZ/O/SUZ planta diante dos 
olhos e sentidos dos espectadores 
um fenômeno orgânico no qual os 
personagens têm todos a marca 
dos heróis, sucintamente, à 
maneira das vinhetas, pelo menos 
no transe, na auréola com a qual 
cobrem as diversas situaçôes; um 
mundo mítico onde a fascinação, 
vem da força com que se dirigem 
para a luz, mas também essa 
alegoria regressa sempre um 
mundo tenebroso, escuro. Tudo 
transcorre sob o olho tremulante 
da noite na qual se move um foco, 
uma luz direta. 

Na passagem dos aquários, 
essa noite é um líquido amniótico, 
por exemplo, e um receptáculo 
fecundo do qual brota a vida 
ordenadamente por meio de 
impulsos desenfreados e puxôes; 
momentos de êxtase, frenesi, 
loucura e ritmo; ou é sob essa luz 
ou o resto são trevas em repouso; 
desde o momento em que começa 
a música - um som oceânico, 
encantador, elementar mas cheio 
de profundidade e tempo, 
reiterativo e envolvente -
começa com ela a gestação. Não 
há matizes. Há luz total e, a seu 
lado, a escuridão mais completa. 

A luz varre o espaço como 
uma estrela varre o universo, 
onde tempera e gesta a vida; o 
movimento. 

Não há senão o que há . 



Matéria, elasticidade, fluxo. Fica 
claro que as abstrações são 
convenções, referências a uma 
linguagem conhecida. É a 
presença de um mundo 
desprovido de capacidade 
reflexiva. Tudo obedece a 
impulsos herdados; a instruções 
prévias. Tudo se dá no primeiro 
golpe. Nem sequer se recorre aos 
mitos. Tudo pode ser reduzido à; 
é herança, código genético, 
sinais. Nada é perseguido; nada é 
destruído; é o próprio curso de 
frações que esquece, mas 
acumula, recupera, levanta, move 
por uma inquebrantável vontade 
de desenvolvimento e 
crescimento. 

Inicialmente nada é 
desprezado: a pressa, o golpe, o 
ruído, a caminhada, a espreita, os 
escombros, o horror. De qualquer 
modo nos movemos em um 
terreno artístico. Apontamos para 
ele e é ele que, no fim, nos sobra 
e nos impulsiona. Criar exige 
materiais vivos. 

SUZ/O/SUZ uma série de 
movimentos vivos, artísticos; 
sintéticos. O importante é que 
nos mova. Não há outra 
possibilidade senão com esse 
impulso; fica solta, cai no 
abandono e no esquecimento. 
SUZ/O/SUZ apresenta a natureza 
artística do homem e o jogo 
transgressor da existência. Neste 
jogo cênico as pessoas do público 
estão emparelhadas com o 
conjunto dos seis autômatos que 
abrem e encerram a obra. 

O espetáculo mostra a 
limitação que existe na percepção 
das coisas somente com a 
inteligência e com a razão: ele se 
dirige a uma fibra íntima dos 
espectadores - o substrato onde 
tudo se reduz à vida ou à morte, 
ao riso ou ao pranto, ao grotesco 
ou ao imponente. 

O espetáculo narra somente 
um grande jogo, alternâncias de 
contrastes e choque de energia, 
mas ao mesmo tempo esboça uma 
narração alegórica e exata, na 
qual a linguagem teatral e a 
expressão plástica provocam a 
situação narrativa. A mensagem 
se dá por acréscimo. 

Sempre sabemos de que 
estamos falando. Não 
necessitamos de mais 

explicações. Sempre sabemos o 
que queremos dizer porque já 
está dito. Por isso é um trabalho 
sobre tautologia, redundância, 
metalinguagem. 

E do mesmo modo que é um 
trabalho realizado fora do ambito 
estabelecido pelo teatro, também 
é um trabalho realizado fora do 
âmbito da dramaturgia. 

A vignette of heroic lives. An 
organic phenomenon in which the 
characters bear the seal of 
heroism - in theiI trances and in 
a circle of light, a halo that is 
formed round a11 situations in 
which they take parto That is 
what SUZ/O/SUZ gradua11y builds 
up before the eyes and senses of 
the spectators. A mythical world 
where fascination lies in the 
characters' determination to 
reach the light. But then the 
a11egory goes back to a gloomy, 
dark world. Everything takes 
place in the sti11 of the night in 
which a focal point, a light, 
moves like an eye. 

The aquarium scene shows 
the night as an amniotic liquid, a 
fertile receptacle in which life 
appears in an orderly way 
through uncontro11ed impulses 
and pu11s. Moments of ecstasy, 
frenzy, madness and rhythm. 
Everything must occur in that 
light. The rest is nothing but 
darkness. 

Gestation begins with music 
- a deep, oceanic, involving, 
repeti tive, elemental sound. 

There are no nuances. Just a 
bright light and complete 
darkness. The light i11uminates 
space just like a star i11uminates 
the universe where it tempers 
and gestates life. Movement. 

There is nothing but what 
there is: matter, elasticity, fluxo It 
is then clear that a11 abstractions 
are conventional wisdom or just 
a11usions to a known language. It 
is a world where reason does not 
existo The movements come from 
hereditary impulses. A11 happens 
at a single stroke. No need to 
resort to myths. Everything can 
be reduced to inheritance, 
genetic code, marks. There is no 
harassment. There is no 
destruction. The course of 
fractions forgets, builds up, 
recovers, raises and moves by 

means of an unswerving search 
for development and growth. At 
first nothing is rejected: haste, 
strokes, noises, marches, loads, 
watching, debris, horror. We are 
indeed on an artistic ground. We 
point at it. It is a11 that is left us. 
It stimulates uso The act of 
creating requires living materials. 
SUZ/O/SUZ is a series of lively, 
artistic, synthetic movements. It 
is important that we be moved. 
Without that movement a11 
possibilities are detached, 
forsaken, forgotten. In fact, 
without that impulse there are no 
possibilities at a11. SUZ/O/SUZ 
shows man's artistic nature. And 
the infringing game of existence. 
This theatrical game puts the 
audience side by side with the six 
robots that appear on stage at the 
beginning and at the end of the 
performance. 

SUZ/O/SUZ shows that reason 
and inte11ect limit man's 
perception of things and aims at 
the spectator's inner fibers - the 
substratum where a11 is reduced 
to life or death, laughter or 
sorrow, impressiveness or 
grotesqueness. It narrates the 
story of a game, of alternating 
contrasts, of energy. But it is also 
an a11egoric, exact narration in 
which tlieatricallanguage and 
plastic expressions originate 
narration itself. 

Its message is just an 
addition. 

We know - at a11 times
what we are talking about. No 
explanation is necessary. We 
know what we mean. Because 
what we want to say has already 
been said. That is why this work 
is an essay on tautology, 
redundancy and metalanguage. 

SUZ/O/SUZ is not within the 
limits of theater as we know it. 
Therefore, it is not within the limits 
of play-writing as we know it. 

SUZjOjSUZ 
Ficha TécnicajCredits 
Músicoj Musician: Carles Padrisa Singla 
MúsicojMusician: Miguel Badosa Ricard
Miki Espuma 
Músico e AtorjMusician and actor 
Mareei Li Antunes Roca 
Atorj Actor: Pep Gatell Calvo 
Atorj Actor: Xavier Cereza Garcia - Hansel 
Ator j Actor: Alex Olle Gol 
Ator j Actor: Jordi Arus Gorina 
Atorj Actor: Jürgen Müller 
Atorj Actor: Pere Tantifia Almela 



TEATRO ESSENCIAL 
DENISE STOKLOS 

Começou sua carreira como 
autora de teatro, diretora e atriz 
em 1968. Em 1979 estudou em 
Londres, onde desenvolveu seu 
primeiro solo, One Woman Show. 
Retornou ao Brasil com esse 
trabalho, apresentando-se e 
ensinando nas principais capitais 
do país, e coreografando para 
grandes montagens como Peer 
Gynt e Hamleto. Em 1982 estudou 
nos Estados Unidos e, em seguida, 
criou novo espetáculo, Elis Regina, 
usando somente interpretações 
daquela cantora brasileira. No ano 
seguinte concebeu e dirigiu 
Maldição, com sua própria 
companhia de doze atores. Em 
1983 interpretou os monólogos de 
Um Orgasmo Adulto Escapa do 
Zoológico. Por dois anos 
apresentou-se na América do Sul e 
Europa. Em 1986 fez a co-criação e 
atuou no solo Habeas Corpus. Em 
1987, aceitando convite para levar 
seu trabalho ao La Mama em Nova 
York, criou, dirigiu e interpretou 
Denise Stoklos in Mary Stuart. 
Desde então tem estreado 
anualmente seus espetáculos lá, 
como Hamlet in Irati e Casa. 
Denise Stoklos atua nas peças
solos de seu repertório em 
português, inglês, espanhol, 
francês e alemão. Com seu Teatro 
Essencial (definição da linguagem 
teatral de seus espetáculos, 
baseada no corpo, voz e 
intuição/pensamento), participou 
de mostras coletivas e individuais 
de teatro nas seguintes cidades 
fora do Brasil: Nova York e 
Filadélfia (Estados Unidos), 
Berlim, Essen e Freiburg 
(Alemanha), Madri, Sitges e Cadiz 
(Espanha), Paris e Lyon (França), 
Roma (Itália), Londres (Inglaterra), 
Cidade do México (México), 
Bogotá, Cali e Manizales 
(Colômbia), Havana (Cuba), San 
Juan (Porto Rico), Montevidéu 
(Uruguai), Buenos Aires 
(Argentina) e Caracas 
(Venezuela). Para os próximos 
meses, Denise Stoklos tem 
apresentações previstas para 
Bruxelas, Sevilha, São Francisco, 
Hanover, Munique e Frankfurt. 

In 1968, Denise started her 
career as an author, director and 
actress. In 1979, she went to 
London to study and there acted 
in her first solo performance, One 
Woman Show. Coming home to 
Brazil, she not only took the play 
to the major capitaIs of the 
Country, but also found time to 
teach and to take on the 
choreography of important plays, 
such as Peer Gynt and Hamleto. 
In 1982 she once again took up 
her studies, this time in the 
United States, where she wrote 
another play, Elis Regina, based 
on the recordings of that great 
Brazilian singer. In the following 
year she authored Maldição, 
directing her own troupe of 
twelve actors. In 1983 she 
interpreted the soliloquy Um 
Orgasmo Adulto Escapa do 
Zoológico, taking it to Europe and 
Latin America in two year tour. 
In 1986 she co-authored and 
played Habeas Corpus another 
nionologue. In 1987 she was 
invited to show her work in New 
York's La Mama, where she 
recreated and interpreted Denise 
Stoklos in Mary Stuart. Since 
then she has toured in the US 
every year, with shows like 
Hamlet in Irati and House. 
Denise Stoklos acts her solo parts 
in Portuguese, English, Spanish, 
French and German. Her Teatro 
Essencial - a name that defines 
her type of acting, based on the 
use of body, voice, intuition and 
ideas - has participated in 
collective and individual shows in 
and outside of Brazil, having 
performed in New York, 
Philadelphia, U.S.; Berlin, Essen 
and Freiburg, Germany; Madrid, 
Sitges and Cadiz, Spain; Paris 
and Lyons, France; Rome, Italy; 
London, England; Ciudad de 
Mexico, Mexico; Bogott, Cali and 
Manizales, Colombia; Havana, 
Cuba; San Juan, Porto Rico; 
Montevideo, Uruguay; Buenos 
Aires, Argentina; and, Caracas. 
Venezuela. In the coming months 
Denise Stoklos will present her 
plays in Brussels, Seville, San 
Francisco, Hanover, Munich and 
Frankfurt. 

Teatro Essencial 
Onde apenas o vivo, a energia 

vital, a força de sobrevivência do 

humano se estabelecem como 
base do teatro. Uma idéia surgida 
da própria organicidade da 
sobrevivência sul-americana, 
onde a Sociedade-mãe e o Estado
pai abandonam o recém-nascido e 
só lhe prometem carência física, 
mental e espiritual. A idéia de um 
teatro que carrega a resistência 
desse povo para a cena. Aquilo 
que o ator tem como instrumento: 
seu corpo, voz e pensamento 
seria tudo. Do corpo, o espaço, o 
gesto, o movimento. Da voz, a 
palavra, a sonoridade, o canto. Do 
pensamento, a crítica, a 
dramaturgia, a organização dos 
elementos. Espetáculo feito na 
estrutura de monólogos, música e 
gestual. Peça de teatro cuja 
leitura pode ser feita ao nível da 
imagem e ao nível do verbo, 
ambos muitas vezes 
complementando-se ou até 
contradizendo-se. A meta é uma 
comunicação mais ampla, com 
estímulos a uma nova 
organização perceptiva. A 
plataforma da representação está 
nos signos resultantes de 
ritmo/espaço e som calcados na 
agilidade da decodificação. Não 
há mais nada no palco do que a 
ambientação cênica para uma 
presença humana. E dessa 
presença todos os momentos 
teatrais são articulados. Diversos 
gêneros, modalidades e tempos 
são rotas para um percurso 
plástico em direção ao contexto 
apresentado: um poema sobre 
nossa natureza. A perspectiva é a 
realização técnica rigorosa e 
humorista. Ensaio teatral em que 
se pretende elevar ainda que 
sisifamente a pedra de confiança 
na auto-suficiência genuína do 
ser humano. A certeza serena e 
obstinada de que apenas o ato 
amoroso da valoração humana 
pode proporcionar ao criador de 
sua própria transformação a 
chance. O lúcido encontro do real 
com o imaginário. Não só a lógica, 
não só o distanciamento, não só a 
defacetação. Mas uma chama 
revolucionária, ardente, não 
apenas em câmera teatral onde o 
espetáculO ocorre, mas 
incendiária em todos os seus 
vazamentos. Oue atice fogo nas 
outonais folhas mortas dos 
diários estéticos artificiais. Oue 



queime o campo infértil, ocioso, 
dos parâmetros. Que o Teatro 
Essencial possa fazer brotar, 
insurreto, o fruto. 

Denise Stoklos 

Teatro Essencial 
Only the living, the force of 

life, of human survival, could 
furnish a basis for that theater. A 
notion born from the organic 
survival of Latin America, where 
the mother-Society and the 
father-State relinquish their 
newborn child to the world of 
physical, mental and spiritual 
need. The notion of t.heater, 
displaying on stage the fortitude 
of that people. The tools provided 
by actors, by their bodies, voices 
and thoughts, would be enough. 
The body creates space, gestures, 
motion. The voices speak in 
words, in sounds, in song. The 
thoughts add criticism, drama, 
and the organization of elements. 
The play is based on the 
framework of soliloquies, on 
music and on gestures. A play 
one may interpret at the leveI of 
images and of words that 
complete, though often 
contradicting each other. The aim 
is an a11 encompassing 
communication that stimulates a 
perceptive organization. The 
boards of the stage are present in 
the signs that arising from 
rhythm/space and sound, are 
rooted on the speed of decoding. 
The stage is empty of a11 but the 
scenic ambience required by 
human presence. That presence 
creates and organizes a11 
moments. 

Many genders, types and 
times point to the paths for a 
plastic trek towards the 
presented context - the poetry of 
nature. The perspective is that of 
a rigorous technique coupled 
with humor. A theatrical essay 
that, like Sisyphus, strives to 
raise the stone of confidence, of 
the true self-sufficiency of Man 
even further. The serene and 
obstinate certainty that only 
through an act of love can the 
creator be transformed by chance. 
The perceptive meeting of reality 
and dream. Not only logics, not 
only the distance, not only the 
crumbling of facets, but a 

revolutionary flame burning not 
only in the stage, but lighting 
everything it reaches. May it fire 
the autumn leaves of artificial 
aesthetic diaries. May it burn the 
sere field of parameters. May the 
Teatro Essencial, in its protest, 
yield fruit. 

LA TIROLESAlLA 
ORGANIZACIÓN NEGRA 

• 1985 o grupo define suas linhas de 
pesquisa e elege a rua como o espaço mais 
adequado para o atuar teatral. São 
realizados diferentes trabalhos na via 
pública. Esses exercicios tem em comum o 
caráter de surpresa e com eles procura·se 
atingir o espectador através de forte 
impacto produzido pela modificação dos 
costumes urbanos. A culminação dessa 
etapa será La Procesión. Em setembro, 
trabalha como grupo convidado na obra 
Triptico no Exílio, no Teatro EI Vitral. Perto 
do fim do ano, estréia La Negra Deciembre, 
que constitui o primeiro espetáculo 
complexo em um espaço fechado 
parateatral. Esse trabalho será um projeto 
piloto, a partir do qual será elaborado 
UORC. 
• 1986 O grupo fica reduzido a cinco 
pessoas que preparam e projetam um novo 
espetáculo. Assim, em julho, estréia UORC, 
Teatro de Operaciones en la Discoteca 
Cemento. Esse trabalho será definido 
como "um conglomerado de operações 
teatrais em estado de fricção com os 
espectadores". UORC, que inicialmente 
estava preparado para ser representado 
em quatro oportunidades, devido à ampla 
repercussão junto ao público foi 
apresentado durante o resto do ano. Essa 
experiéncia significará o reconhecimento 
de La Organización Negra como grupo 
alternativo dentro do panorama teatral 
argentino. 
• 1987 Reestréia de UORC no mesmo 
espaço. No fim desse período, era de 12 
mil o total de espectadores que haviam 
visto UORC ao longo das 40 funções 
realizadas. Também durante esse ano 
foram realizadas diversas exposições de 
fotografias sobre imagens do espetáculo 
(Centro Cultural Las Malvinas e Centro 
Cultural San Martín). Em novembro La 
Organizaciõn Negra é convocada para 
fechar o Programa Cultural de las 
Universidades, apresentando UORC no 
ginásio da Faculdade de Engenharia. Esse 
espetáculo é patrocinado pela Secretaria 
de Cultura. Em dezembro é feita uma 
pequena apresentação: Los Villancicos, 
alusivos ao natal. Esse exercicio utiliza 
música ao vivo e sistemas pirotécnicos. 
• 1988 Ocorre uma nova reorganização do 
grupo, que fica reduzido a seis pessoas. 
Inicia·se a aprendizagem de diversas 
técnicas de escalada, ao mesmo tempo em 
que o trabalho se concentra em intenso 
treinamento físico. Em outubro, o grupo é 
convidado a participar de Las Nuevas 
Tendencias 11, no Centro Cultural Ciudad de 
Buenos Aires, onde estréia La Tirolesa. A 
estrutura desse espetáculo baseia·se em 
descimentos dos atores a partír de 
diversas estruturas e lugares do espaço 
cênico. O espetáculo é representado por 
seis atores, um músico e dois animais. 

• 1989 Em março, na I Bienal de Arte 
Joven, são selecionados três fotógrafos 
com imagens fotográficas de UORC e La 
Tirolesa. Em abril e durante todo o ano, o 
grupo começa a preparar um novo 
espetáculo. O trabalho configura·se em 
treze módulos ou cenas, em que se 
articulam representação, música, fala, 
cenografia itinerante e trabalho de altura. 
Durante o ano concebe·se também a 
realização de La Tirolesa/Obelisco. Esse 
espetáculo é realizado em dezembro e 
visto por 30 mil espectadores. 
• 1990 Realiza·se o vídeo La 
Tirolesa/Obelisco, apresentado em 
diversos festivais internacionais. Em 
agosto, organiza·se a mostra "Imágenes de 
La Tirolesa", em que se apresenta 
oficialmente o vídeo e um catálogo de 
fotografias, simultaneamente com uma 
edição limitada de cassetes contendo o 
material musical do espetáculo. Em 
dezembro o grupo realiza uma série de 
apresentações em diversos lugares de 
Buenos Aires. 
• 1991 Em abril estréia Argumentum 
Ornithologicum, no Instituto de 
Cooperación Ibero·Americano. No mesmo 
mês realizam·se duas apresentações no 
Palladium. Em maio, dá·se a reestréia de 
Argumentum Ornithologicum, no Centro 
Cultural Recoleta. 

La Tirolesa é um exercício 
montanhês realizado em âmbito 
urbano, no qual se dá a síntese de 
três disciplinas: música, 
representação, alpinismo. Dadas 
suas características cênicas, o 
espetáculo pode ser representado 
em diferentes ambientes urbanos. 
O projeto La Tirolesa/Obelisco é a 
adaptação desse trabalho a um 
espaço central da cidade, com o 
objetivo de obter a máxima 
amplitude visual. Com La Tirolesa 
não contamos uma história, 
tampouco a sugerimos. Apenas 
produzimos sensações. 
Procuramos a incidência frontal, a 
emoção pura, a ativação do 
espaço cênico. La Tirolesa possui 
um tempo de expectação que 
talvez tenha a ver com a 
dimensionalidade, com o 
atmosférico, com o gravitacional. 
Os elementos que utilizamos -
corpo, fogo, água - não 
correspondem a uma alegoria 
preestabelecida, mas a 
necessidades funcionais de nosso 
trabalho. Por isso, sua utilização é 
gratuita, casual, e sua única 
orientação é a produção de 
efeitos, não a narrativa. 

Interessa-nos o que o olho vê, 
o que o ouvido escuta; atendemos 
ao olhar sem explicações. La 
Tirolesa é uma série consecutiva 
de descimentos e deslocamentos 
aéreos a partir de alturas e 
lugares diferentes do espaço 



cênico. Essa relação ar-terra 
confere a nosso trabalho um 
caráter em que o funambulismo, 
baseado sobretudo em técnicas 
de escalada de montanhas, 
constitui uma espécie de 
sustentação das ações por nós 
realizadas. Diferentemente dos 
trabalhos anteriores (UORC), em 
que a medula cênica do atuar 
teatral era a fricção com o 
espectador, em La Tirolesa 
procura-se o espetáculo visual, 
distinguindo-se nitidamente dois 
espaços: o aéreo (espaços dos 
modelos vivos ou atores) e o 
terrestre (espaço dos 
espectadores). 

Modelo vivo 
Para este espetáculo 

preferimos a denominação modelo 
vivo (MV) ao termo ator. Um MV 
possui uma qualidade de 
movimento e uma caracterização 
estética. Exclui-se, desse modo, a 
ênfase da psique em detrimento 
do envoltório carnal do ator. O 
verdadeiro suporte das ações 
realizadas é o corpo do MVe não 
o seu pensamento. Se em UORC 
as ações realizadas pelos MV 
eram operações (manipulação de 
objetos e pessoas), em La 
Tirolesa estas estão excluídas ou 
passam para segundo plano. 
Assim, a operação andamias é 
realizada por adjutores e não 
pelos MV. Só em uma cena 
(descida de invertidos) vêem-se 
os adjutores, mas de maneira 
velada e efêmera. Os MV de La 
Tirolesa possuem um 
equilibrismo de descida e outro 
de movimentos. A interação 
desses dois elementos 
configurará a ação dos MV. Pode
se dizer que o objetivo do atuar 
teatral é realizar uma coreografia 
aérea ao mesmo tempo em que se 
desce de determinada altura. 

Ao entrarem em contato com 
a terra, os MV desaparecem. 
Dessa forma a terra é definida 
mais como um espaço 
gravitacional (direção para a qual 
se desce) do que como terreno 
(lugar em que se atua). O 
vestuário básico dos MV de La 
Tirolesa é uniforme e sóbrio, 
sendo composto por: 

- bermuda de linho; 
- mocassins; 
- equipamentos ergonômicos; 

Cenografia. 
A cenografia utilizada em La 

Tirolesa é por nós denominada 
andam ias. As andamias são 
utilizadas como elemento cênico 
e, ao mesmo tempo, como suporte 
dos sistemas de suspensão aérea. 
Por esse motivo, podem ser 
naturais (pontes, paredes etc.) ou 
construções ad-hoc (estruturas 
mecãnico-tubulares). Uma 
andamia poderia ser definida 
como um suporte cenográfico que 
permite recriar determinada 
atmosfera com leis físicas 
próprias, que o modelo vivo 
adapta à natureza de sua 
expressão. As andamias 
utilizadas em La Tirolesa são 
três: 

1. parede de declive Rapell; 
2. ponte de suspen~ão 

invertida; 
3. as torres que contêm o 

sistema tirolês. 
Além das andamias, 

acrescenta-se como elemento 
cênico o quadrilátero de fogo, 
estrutura porta-estopa que 
constitui um ring si de de quatro 
níveis com sistema de elevação e 
descida; o desaguadouro (sistema 
de chuva artificial); e os 
disparadores de fumaça. Os 
materiais utilizados nesses 
sistemas são os de uso corrente 
nas práticas de alpinismo: 
mosquetão de segurança, 
equipamentos ergonômicos, 
cordas de alpinismo, estáticas e 
elásticas, assim como os de 
segurança industrial: cabos de 
aço, grilhetas, moitões tensores, 
argolas de sustentação etc. 

La Tirolesa is a 
mountaineering exercise carried 
out in the cities, where three 
objectives are synthesised: 
music, acting and 
mountaineering. Considering the 
importance of the scenic 
characteristics, a show can take 
place in differentareas of town. 
The La Tirolesa/Obelisco project 
is an adaptation of this exercise 
to one central area of the town, 
its objective is to obtain 
maximum visual amplitude. La 
Tirolesa does not tell a story, it 
doesn 't even suggest one. It only 
aims at producing sensations. We 
seek to meet incidents head on, 

pure emotion activating the 
scenic space. La Tirolesa has an 
expectation period that is 
probably is in relation to its 
atmospheric dimension, and 
gravity. We use elements such as 
the body, fire, water - that do 
not correspond to a 
preestablished script. Therefore 
their uses are gratis, casual, only 
steered towards producing effect, 
not a narra tive. 

We are interested in what the 
eyes can see , what the ears can 
hear, without explanations we 
have an answer for the look. La 
Tirolesa is a consecutive series of 
downward aerial movements, 
starting from high up, from 
different scenic places. This 
relationship, air-ground, gives our 
exercise a character in which 
funambulism based on 
mountaineering techniques, 
constitutes a support for our 
actions. Contrary to past exercise 
(UORC), the theatrical scenic 
brain is in friction with the 
spectator. La Tirolesa seeks the 
visual show by defining two 
distinct areas:- the air (live 
model space) or the actors, and 
the ground (spectator space) . 

LiveModel 
We prefer to use the term 

"live model" (LM) rather than 
actor. A live model possesses a 
quality of movement and an 
esthetic characteristic. This way 
we exclude the psychic emphasis 
in detriment to the carnal 
involvement of the actor. The true 
center of the actions performed 
by the LM is the body and not the 
brain. UORC movements 
performed by the LM are 
operations (the manipulation of 
objects and people) . La Tirolesa 
excludes these or sets them on a 
different plane. Therefore 
operation Andamias (with 
scaffolding) is performed by 
extras and not by the LM. These 
extras are only seen in one scene 
(the descent of the inverted) and 
in a veiled and ephemeral way. 
The LM of La Tirolesa possesses 
great equilibrium in the 
performing of their ilownward 
and other movements. The 
integration of these movements 
characterizes their actions. It 



could be said that the object of 
these theatricals is to produce an 
aerial choreography and at the 
same time a descent from a 
certain height. 

As they make contact with 
the ground the LM disappears. In 
this way the earth represents, 
above all, an area of gravity 
(direction for descent) rather than 
a base (where one stays and 
stops) . The basic outfit of a La 
Tirolesa LM is a saber uniform 
composed of: 

linen shorts 
moccasins 
ergonomic equipment. 

Scenography 
We call the La Tirolesa 

scenography Andamias (form 
scaffolding) and it is used as the 
scenic element as well as the 
back-up for aerial suspension 
systems and for this reason the 
scenes can be natural (bridges, 
walls etc.) ar ad-hoc 
constructions (tubular-mechanical 
structures) . An Andamias can be 
defined as a choreographical 
back-up that permits the creation 
of a determined atmosphere 
using its own physicallaws, that 
a LM adapts to the nature of its 
expression. Three types of 
Andamias are used in La 
Tirolesa.: 

1) Sloping wall for Rapell 
2) Inverted suspension bridge 

and 
3) Towers containing the 

hoisting systems. 
Apart from the Andamias, 

there is another scenic element, 
the Quadrilateral of Fire. The 
structure of this quadrilateral is 
wrapped in waste cotton forming 
a ring side in four leveIs that can 
be raised ar lowered ; there is a 
water system (to produce 
artificial rain) and a smoke maker. 
The equipment used in these 
scenes is the one usually used for 
mountaineering: safety nets, 
ergometric equipment, cJimbing 
ropes, both static and stretch, 
and industrial safety cables: steel 
cables, metal rings with chains 
attached, hoisting rings and 
pitons, etc. 

La Tirolesa 
Ficha Técnica/Credits 
Integrantes/Cast 

Ator/Performer: Quique Calissano 
Ator/Performer. Domingo Lopez 
Ator/Performer: Fabio D'Aquila 
Ator, assistente técnico de 
escalada/Performer/Teehnical assistant for 
elimbing: Daniel Conde 
Ator, Projetos, layouts/Performer/ Projeets 
and Layouts: Alfredo Viseiglio 
Ator, coordenador do treinamento 
físico/ Performer/Coordinator of 
physical training: Diqui James 
Ator, músico, compositor/ Performer/Projeets, 
ereative: Gabriel Kerpel 
A to r ,ce nografi a / Performer, seenography: 
Pichón Baldinu 
Ator, cenografia, roteiro/ Performer,seript 
organizer,seenography: Manuel Hermelo 
Produção/Producer: Liliana Ginitman 
Iluminação/Lighting: Sandro Fugia 
Assistência técnica de escalada/Teenieal 
assistanee for elimbing: Roberto Corte 

o TRILOGlE ANTICA: 
MEDEEA, TROIENELE 
E ELECTRA 
TEATRO NACIONAL 
DE BUCARESTE 

Andrei Serban nasceu em 
Bucareste em 1943. Começou com 
trabalhos teatrais de autores 
romenos e obras então pouco 
representadas: Arden of 
Feversham, Júlio César, de 
Shakespeare e A boa alma de 
Tsé-suan, de Bertolt Brecht. 
Serban se distinguiu pela 
capacidade de dirigir uma 
companhia teatral e conferir a 
seus espetáculos a força do 
entusiamo juvenil. Convidado a 
Nova York em 1971 por Ellen 
Stewart, diretora do célebre 
teatro La Mama, alcança um 
rápido sucesso e Peter Brook 
convida-o para participar da 
atividade do Centro Internacional 
de Pequisas Teatrais, com o qual 
colabora por um ano, até a 
experiência de Orghast, no Irã. 
Prossegue as pesquisas iniciadas 
então sobre a voz e o ritual. 
Encena três tragédias: Medeea 
(1972), Electra (1973) e Troienele 
(1974), recitadas em grego antigo 
e em latim. São espetáculos 
sincréticos em que diferentes 
rituais se amalgamam contra o 
fundo de ressonâncias arcaicas, 
espetáculos que despertam o que 
Serban chama de "memória 
quente" e em que a presença de 

um corpo antigo manifesta-se 
sem nenhuma intenção 
arqueológica. Fruto de um 
trabalho de grupo sobre o som, a 
trilogia é a contribuição mais 
original de Serban à direção 
teatral contemporânea. 

Após os acontecimentos 
romenos, em fevereiro de 1990 o 
diretor volta a seu país, onde o 
novo ministro da Cultura lhe 
oferece a direção do Teatro 
Nacional de Bucareste. 

Serban logo organiza um 
concurso para o recrutamento de 
jovens atores. "A maioria vinha 
de pequenos teatros de província 
e, antes disso, não tivera a menor 
possibilidade de trabalhar em 
Bucareste. Eu tinha a 
necessidade de apoiar-me num 
grupo de atores sem os clichês de 
um teatro moribundo, pois só este 
teria podido dar nova energia a 
um teatro enfermo." 

Bastaram cinco meses de 
enérgica terapia, de trabalho 
sobre o som e sobre o corpo, para 
fazer os atores romenos 
absorverem o que os americanos 
haviam realizado em vários anos. 
Tudo isso tornou o Teatro 
Nacional de Bucareste uma 
exceção nas capitais do Leste 
europeu. 

Histórico do Projeto do 
Teatro Nacional de Bucareste 
Em 1969, convidado por Ellen 

Stewart, que lhe consegue uma 
bolsa de estudos, Andrei Serban 
chega aos Estados Unidos, onde 
permanece para trabalhar no 
Teatro La Mama. 

Ali prepara Arden of 
Feversham e Ubu Rei. Durante a 
turnê Europeia destes dois 
espetáculos, Andrei encontra 
Peter Brook e permanece por um 
ano no Centro Internacional de 
Pesquisas Teatrais, participando, 
como assistente de direção, do 
projeto Orghast, lançado por 
Brook em Persépolis, Irã, em 
1971. 

Em 1972, Serban volta a Nova 
York e, fortalecido pela 
experiência ao lado de Peter 
Brook, monta no Teatro La Mama 
Medeea, a partir dos textos de 
Eurípides e Sêneca (com Priscilla 
Smith no papel título). O 
espetáculo é apresentado na 



Europa durante uma turnê de oito 
meses. 

Em 1973, depois de algumas 
viagens a Báli e ao Japão, 
estudar as cerimônias rituais nas 
aldeias do Extremo Oriente, 
encena Electra, com produção do 
Festival de Outubro de Bordeaux, 
com patrocínio de Jean-Louis 
Barrault. 

Durante a última permanência 
nos Estados Unidos, Serban 
conhece Elizabeth Swados, cujos 
estudos sobre os valores do som 
influenciam notavelmente a 
evolução do seu trabalho. 

Parte para o Brasil com 
Elizabeth Swados e Priscilla 
Smith e prepara a montagem de 
Troiane1e para o Festival de São 
Paulo. O projeto só será ultimado 
em 1974, quando, na nova sede 
do Teatro La Mama, Serban 
reunirá, sob o título "Fragmentos 
de uma Trilogia", Medeea, 
Troiane1e e Electra. 

Mais tarde, em 1990, como 
diretor do Teatro Nacional de 
Bucareste, volta a dirigir a 
Trilogie Antica com atores 
romenos, numa montagem 
completamente renovada. 

a Trilogie Antica foi 
apresentada em quinze países, no 
âmbito de 25 festivais 
internacionais, e recebeu 
numerosos prêmios. 

Andrei Serban was born in 
Bucharest in 1943. He began with 
theater productions of Romanian 
authors a work that was at that 
time rare1y performed: Arden of 
Feversham, Shakespeare's Julios 
Caesar, and Berto1t Brecht's The 
Good Soul of Zhechuan. Serban 
has proved outstanding for his 
skill in directing a theater 
company and for confering on his 
productions, the strength of 
youthfu1 enthusiasm. In 1971, in 
New York, on invitation of Ellen 
Stewart, director of the famous La 
Mama Theater, he attained rapid 
success, and Peter Brook invited 
him to take part in the activities 
of the Internationa1 Genter for 
Theater Research that he 
contributed to for a year until the 
experience with Orghast in Iran. 
He continued with the research 
on voice and ritual that he began 
there. He staged three tragedies: 

Medeea (1972), Electra (1973), 
and The Troianele (1974), spoken 
in ancient Greek and Latin. These 
are synchretic spectac1es in 
which different ritua1s 
amalgama te against a 
background of archaic resonance, 
spectac1es that rouse what 
Serban describes as "hot 
memory", in which the presence 
of an ancient body manifests 
itse1f without any archeo1ogica1 
intento The result of group work 
on sound, the trilogy is Serban's 
most original contribution in 
directing contemporary theater. 

Following the events in 
Romania in February, 1990, the 
director returned to his country 
where the new Minister of 
Gulture asked him to be the 
director of the Bucharest National 
Theater. 

Serban immediate1y 
organized a se1ection for young 
actors. The majority were from 
small provincial theaters and, 
before this, they had not the 
slightest possibility of working in 
Bucharest. "I fe1t the need to re1y 
on a group of actors without the 
clichés of a dying theater since 
on1y this cou1d instill new energy 
into a sick theater. " 

an1y tive months were 
necessary of energetic work 
therapy on sound and body unti1 
the Romanian actors absorbed 
what the Americans had achieved 
over the course of severa1 years. 
All of this ma de the Bucharest 
National Theater an exception 
among the capita1s of Eastern 
Europe. 

Background to the project of 
the National Theater, 
Bucharest 
In 1969, on invitation of Ellen 

Stewart, who got him a 
scho1arship, Andrei Serban 
arrived in the U.s.A. to work at 
the La Mama Theater, where he 

staged Arden of Feversham 
and Ubu. During a tour with these 
two p1ays, Andrei met Peter 
Brook and stayed on for a year at 
the Internationa1 Genter for 
Theater Research, as assistant 
director of the Orghast project 
1aunched by Brooks in Persepo1is, 
Iran in 1971. 

In 1972, Serban returned to 

New York, and strengthened by 
the experience with Peter Brook, 
he staged Medeea at the La 
Mama Theater, as from the texts 
of Euripedes and Seneca (with 
Priscilla Smith in the tit1é role). 
The p1ay was presented in 
Europe on a tour 1asting eight 
months. 

In 1973, after some journeys 
to Ba1i and to Japan to study the 
ritual ceremonies in the villages 
of the Far East, he staged Electra, 
produced at the October Festival 
in Bordeaux sponsored by Jean 
Louis Barrau1t. 

In the United States, Serban 
met E1izabeth Swados whose 
studies on the va1ue of sound 
exerted a noticeab1e influence on 
the deve10pment of his work. 

He 1eft to Brazi1 with 
E1izabeth Swados and Priscilla 
Smith and prepared a production 
of Troienele for the São Paulo 
Festival. The project was on1y to 
be in 1974, when, in the new1y
built headquarters for the La 
Mama Theater, under the heading 
Fragments of a Trilogy, Serban 
brought together Medeea and 
Electra. 

Later, in 1990, as director of 
the Bucharest National Theater, 
he returned with O Trilogie 
Antica with Romanian actors, in a 
comp1ete1y renewed production. 

O Trilogie Antica was 
presented in tifteen countries, at 
25 internationa1 festiva1s and 
received severa1 prizes. 

Es petác u I os / Performance 
Ficha Técnica/Credits 
Mise-en·scene: Andre'i Serban 
Música/ Songs by: Liz Swados 
Colaboradores de mise·en-scêne/ Mise·en· 
scéne collaboration: Priscilla Smith; Valois 
(USA) 
Assistentes de mise·en-scêne/ Mise·en-scéne 
assistants: Andrea Vulpe; Dana Dima 
Elenco/Cast de Medeea: Maia Morgenstern, 
Leopoldina Balanuta (Medéia); Mircea Rusu, 
Ovidiu luliu Moldovan (Jasão); Si mona 
Bondoc, Maria Filimon (Ama); luliana Moise, 
Tatiana Constantin (Creusa); Camelia 
Georgescu, Andreea Vinatoru (Filhos) 
Elenco/Cast de Troienele: Ileana Stana 
lonescu, loana Bulca (Hécuba); Raluca Penu, 
Tatiana Constantin (Cassandra); Silvia 
Nastase, Ecaterina Nazarie (Andrômaca); 
Carmen lonescu, luliana Moise (Helena); Dan 
Puric, Vasile Filipescu (Aquiles); Tatiana 
Constantin, Raluca Penu (Polixene); Claudiu 
Istodor (Guarda de Helena); luliana Moise 
(Dança da Jovem Afogada); 
Si mona Maicanescu, Maria Filimon (Atena); 
Gabriel Georgescu (Astianax) Elenco/Cast de 
Electra: Ana Ciontea, Carmen Galin (Electra); 
Claudiu Bleont, Mircea Anca (Orestes); Florina 
Cercel, Ilinca Tomoveanu (Clitemnestra); 



Costel Constantin, Andrei Finti (Egisto); 
Cerasela Stan, Si mona Maicanescu 
(Crisótemo); Constantin Dinulescu (Preceptor); 
Vasile Filipescu, Dan Puric (Pílades); Claudiu 
Istodor (Agamênon); Dan Puric, Vasile 
Filipescu (Errantes); Andreea Vinatoru, 
Camelia Georgescu (Antígona) 
Coro/Choir: Cristina Stoica, llinca Goia, 
Brindusa Mircea, Aristita Diamandi, Elena 
lofcea, Ada Navrot, lona Macarie, Mihai Calin, 
Lucian Ifrim, Silviu Geamanu, Grigore 
Nagacevschi, Victor Morar, Radu Minculescu, 
Dragos Stamate 
Músicos/ Musicians: Masim Lucian Stefan, 
Maria Simion, Cristian Ganicenco, Cornel 
Gabara 
Responsável Técnico/Technical coordenation: 
Vladimir Stanescu 
Técnicos/Technicians: Nicolae Voicu, Dan 
Georgescu, Ana Vasilescu, Robert Vasilescu, 
Cornel Bratucu, Catalin Agler, Adrian Negru, 
loan Nicolae, Elena Drugan, Alexandru 
Dobrogeanu 
Andréi Serban e o Teatro Nacional de Bucarest 
agradecem a Ellen Stewart e ao teatro La 
Mamma por sua ajuda na mise-en-
scéne / Andrei Serban and the Bucarest 
National Teatre wish to tank to Ellen Stewart 
and to the La Mamma Theatre for their help 
with the mise-en-scéne. 
Produção/Production: Teatro Nacional de 
Bucareste/Bucarest National Theatre 

A VIDA É SONHO 
GABRIEL VILELLA 

Nasceu em Carmo do Rio Claro, Brasil, em 
1959. 
É diretor e cenógrafo formado pela Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo 
Born in Carmo do Rio Claro, Brazil, in 1959. 
Is a director and set designer, graduated 
from the School of Communications and 
Arts of the University of São Paulo. 

Principais Trabalhos e Prêmios / Main 
Works and Prizes 
.1989 Você Vai Ver o Que Você Vai Ver, 
de Raymond Queneau, participação no 
festivallbero·Americano de Cádiz, com 
temporada em Salamanca e Madrid; O 
Concílio do Amor, de Oskar Panizza 
• 1990 Relações Perigosas, reunião de 
dois textos de Heiner Müller; Vem Buscar· 
me Que Ainda Sou Teu, de Carlos Alberto 
Soffredini (Melhor Diretor, Melhor 
Cenógrafo, Shell; Melhor Diretor, 
Associação Paulista dos Críticos de Arte) 
Os dois espetáculos dirigidos em 1989 
somaram 26 prêmios, entre eles: Melhor 
Cenografia, Mambembe; Melhor Diretor, 
Shell e Apetesp; Revelação, Associação 
Paulista dos Críticos de Arte. 

A Vida é Sonho 
Era uma vez um rei (Basílio) 

que, apaixonado por astrologia, 
consultou os astros sobre o filho 
que estava para nascer, 
descobrindo que seu herdeiro no 
trono mataria a mãe e, depois, o 
pai. Quando, após parto difícil, 
sua mulher morreu, Basílio viu 
confirmar-se parte do prognóstico 
astral, decidindo comunicar a 
seus súditos duas mortes: a da 

rainha e a do príncipe 
Segismundo, seu herdeiro. 
Mandou construir uma torre no 
campo, onde aprisionou 
Segismundo para que o príncipe 
crescesse longe de tudo e de 
todos, com excessão de guardas 
fiéis, que o alimentavam, e de um 
professor, Clotaldo, que lhe 
ensinava coisas sobre a natureza 
e os reis. 

Quando a peça começa, 
Basílio está velho e Segismundo é 
um adulto meio homem, meio 
fera, triste e revoltado com seu 
destino. Basílio sente que se 
aproxima a hora de passar o trono 
para um herdeiro e os candidatos 
mais próximos são o sobrinho 
Astolfo, que é duque em Moscou, 
e a sobrinha Estrêla. 

Para solucionar o impasse da 
sucessão, os pretendentes 
ensaiam um romance entre si 
que, em-sucedido, coroaria a 
cabeça de ambos. Então, Basílio 
resolve dar uma chance a seu 
filho, fazendo um teste, uma 
prova, com ele e, só após isto, 
decidir quem mais merece ocupar 
seu lugar. 

Pede a Clotaldo que, com uma 
droga, faça seu filho dormir. 
Segismundo é transportado, 
durante o sono, da torre para o 
castelo, onde é vestido com 
parametros reais, e, ao acordar, 
vê-se rei, recebendo todo o tipo 
de lisonjas, obediência e 
homenagens. Sem ser visto, 
Basílio o observa. 

Segismundo fica perplexo 
com tudo o que se passa. Pensa 
que está sonhando, no entanto 
tudo parece tão real... Logo, ele 
decide parar com os 
questionamentos e usufruir ao 
máximo da circunstância de 
"poder absoluto" da realeza e de 
todos os prazeres decorrentes 
dela. 

Ao longo de seu primeira dia 
de reinado, fica sabendo que seu 
pai foi responsável por sua vida 
como prisioneiro. Revoltado, 
ordena que o tragam à sua 
presença porque, sem dúvida 
alguma, vai puni-lo com a morte. 
Um soldado objeta que ele não 
deve fazer isso, que seu pai é um 
homem bom, que certamente teve 
fortes motivos para proceder 
assim. Segismundo, enfurecido, 

repete que assim que tiver o pai 
diante de si, vai matá-lo. O 
soldado retruca que ele não deve 
agir precipitadamene, que o rei é 
bom, justo e não merece a morte. 
Isto redobra a cólera e a ira de 
Segismundo, que atira o guarda 
pela janela, no despenhadeiro, 
matando-o. 

Basílio, que acompanhava a 
cena apreensivo, pede a Clotaldo 
que faça seu filho dormir 
novamente para que, durante o 
sono, seja devolvido à torre. A 
seu ver, Segismundo não tem 
condições de ser rei, pois 
revelara-se prepotente, cruel, 
soberbo e injusto na prova. 

O príncipe, privado de toda a 
realeza, acorda na torre 
vivamente impressionado com 
tudo o que se passou, que ele 
pensa ter sido um sonho. Clotaldo 
está a seu lado, pede detalhes, 
interroga-o. Segismundo está 
emocionado e perplexo. "No 
sonho, eu era um rei ... No sonho, 
eu tinha estado preso, me 
libertavam, me davam a coroa, eu 
era herdeiro de um reino ... No 
sonho, eu ordenava que 
trouxessem meu pai à minha 
presença e eu ia matá-lo ... " 
Clotaldo lhe censura por isso e, 
antes de se retirar, ainda diz: 
"Mesmo em sonho, devemos 
sempre agir bem!" 

Um reflexivo Segismundo se 
vê, novamente, cara a cara com 
sua solidão. 

A essa altura, o povo fica 
sabendo que o filho de Basílio 
está vivo e se entusiasma com a 
possibilidade de não ter de se 
conformar com um estrangeiro ou 
uma mulher no trono: "Temos 
nosso príncipe! Vamos libertá-lo e 
entregar-lhe o poder!" A multidão 
une suas forças e, enquanto 
muitos libertam Segismundo, 
outros tantos invadem o castelo. 

Basílio foge, cada vez mais 
certo de que os astros tinham 
razão, seu filho mataria a mãe e o 
pai. 

No castelo, um Segismundo 
perplexo é coroado rei. Ele não 
sabe mais o que é, não sabe 
discernir o que é sonho do que é 
real. Mesmo assim, nota-se que 
alguma coisa cresceu e 
transfigurou-se no seu interior. 
Ele agora é um ser humano que 



sabe da relatividade do poder, da 
precariedade e da possibilidade 
do real contida nos sonhos. 

Basílio é capturado e trazido à 
sua presença. Derrotado, arroja
se aos pés de Segismundo, 
declarando-se pronto para morrer. 
Segismundo toma-o pela mão e o 
faz erguer-se. Diz que não sabe 
se o que se passa é sonho ou 
realidade e, como existe sempre a 
possibilidade de acordar a 
qualquer momento, desta vez ele 
quer ser generoso. "Que dos 
corações e mentes que tém 
grandeza é bem próprio o 
perdoar" . 

Assim termina A Vida é 
Sonho, que tem ainda uma 
história paralela muito 
interessante, o triângulo 
amoroso: Estréla/ Astolfo/ 
Rosaura. 

Rosaura é uma dama que vem 
ao reino vestida de homem para 
vingar-se de dois cavalheiros que 
a desonraram e à sua mãe. 
Descobre-se, ao longo da peça, 
que estes cavalheiros são Astolfo 
e Clotaldo. Segismundo apaixona
se pela beleza de Rosaura, mas é 
obrigado a sublimar sua paixão 
quando descobre que, casando-a 
com Astolfo, conseguirá restaurar 
sua honra. 

A vida é sonho 
Once upon a time there was a 

king (Basílio) who, in lave with 
astrology, consulted the stars 
about his son to be born, finding 
out that the heir of his throne 
would first kill his mother and 
then his father. When his wife, 
after a difticult parturition, died, 
Basílio saw part of the star 
prognostic confirmed, and 
decided to communicate two 
deaths to his vassals: the queen's 
and the prince Segismund's his 
heir. He ordered the building of a 
tower in the country, where he 
confined Segismundo, so that the 
prince would grow up far from 
everything and everyone, except 
for loyal guards, who fed him, 
and a teacher, Clotaldo, who 
taught him things about nature 
and kings. 

When the play begins, Basílio 
is old and Segismundo is an 
adult, half a man and half a beast, 
sad and revolted against his 

destiny. Basílio feels that the 
time to transfer the throne to a 
heir is near and the closest 
candidates are his nephew 
Astolfo, who is a duke in 
Moscow, and a nice, Estréla. 

To solve the impasse, the 
aspirante essay a romance 
between them which, if 
successful, would crown both 
their heads. Then, Basílio decides 
to give a chance to his son, 
making a test, a trial, with him, 
and only after that he would 
determine who deserved to be on 
his place. 

He asks Clotaldo to put his 
son to sleep, with a drug. 
Segismundo is transported, from 
the tower to the castle, where he 
is dressed with royal vestments 
and, when he wakes up, he sees 
himself receiving all kinds of 
flatteries, obedience and 
homages. Basílio observes him, 
unperceived. 

Segismundo becomes 
perplexed with all that happens. 
He thinks he is dreaming, but 
everything seems so real... Soon, 
he decides to stop with so many 
questions and to enjoy at the 
most the "absolute power" 
circumstance of royalty and all 
the pleasures arising out of it. 

During his first day of reign, 
he gets to know that his father 
was responsible for his life as a 
prisoner. Revolted, he orders to 
bring him to his presence 
beca use, undoubtedly, he will 
punish him with death. A soldier 
objects that he must not do that, 
beca use his father is a good man, 
who certainly had very strong 
reasons to act like that. 
Segismundo, furious, repeats that 
as soon as he face his father he 
will kill him. The soldier replies 
that he should not act 
precipitately, that the king is 
good, and does not deserve to 
die. This even doubles 
Segismundo's anger and ire and 
he throws the guard outside the 
window, into a cliff, killing him. 

Basílio, who followed the 
scene apprehensively, asks 
Clotaldo to make his son fall 
asleep again so that, during his 
sleep, he is sent back to the 
tower. According to him, 
Segismundo has no conditions to 

become a king, beca use he 
revealed himself as a 
preponderant, cruel, vainglorious 
and unfair person in the test. 

The prince, deprived of all 
royalty, wakes up in the tower, 
vividly impressed by everything 
that happened, and he believes it 
was only a dream. Clotaldo is 
beside him, asking for details and 
interrogating him. Segismundo 
feels moved and perplexed. "In 
my dream, I was a king ... In my 
dream, I had been a prisioner, 
they set me free, gave me the 
crown, I was the heir of a reign ... 
In my dream, I ordered the 
presence of my father and I was 
going to kill him ... ". Clotaldo 
disaproves of that and, before 
leaving, he adds: "Even in 
dreams, we must always behave 
well!" 

A reflexive Segismundo finds 
himself, once again, face to face 
with his solitude. 

At this point, the people find 
out that Basílio's son is alive and 
become enthusiastic about the 
possibility of not having to resign 
themselves with a foreigner ar a 
woman in the throne. "We have 
our prince! Let's set him free and 
give him power!" The crowd 
comes together and, while a lot of 
people release Segismundo, 
others invade the castle. 

Basílio runs away, more and 
more convinced that the stars 
were right, his son would kill his 
mother and father. 

In the castle, a perplexed 
Segismundo is crowned as king. 
He does not know what he is 
anymore, cannot discern from 
what is dream and what is real. 
Even though, it is noticeable that 
something has grown and 
transfigured inside himself. He is 
a human being, now, who knows 
about power relativity, about the 
precariousness and the 
possibility of reality contained 
indreams. 

Basílio is captured and 
brought to his presence. 
Defeated, he drags at 
Segismundo's feet, declaring 
himself ready to die. Segismundo 
takes his hand and makes him 
stand up. He says he does not 
know if what is going on is a 
dream ar is the reality and, as 



there is a1ways the possibility 
that he wakes up at any moment, 
this time he wants to be 
generous. "Since forgiving is 
quite pertaining to hearts and 
minds of magnitude. " 

And so Life is Dream ends, 
and it a1so has a very interesting 
paralle1 story, the 10ve triang1e: 
Estrê1a/ Asto1fo/Rosa ura. 

Rosaura is a 1ady who comes 
to the reign dressed as a man to 
take vengeance on two 
gent1emen who dishonored her 
and her mother. We find out, 
during the p1ay, that the 
gent1emen are Asto1fo and 
C10ta1do. Segismundo falls in 10ve 
with Rosaura's beauty but he is 
forced to sub1imate his passion 
when he finds out that giving her 
in marriage to Asto1fo, he will be 
ab1e to restore her honor. 

A Vida é Sonho 
Ficha técnica/Credits 
Autor/Author: Calderón de la Barca 
Tradução /Translation :Renata Pallotini 
Concepção e Direção/Plot and Direction: 
Gabriel Villela 
Cenografia/Scenography: Gabriel Villela 
Figurinos/Costumes: Romero de Andrade Lima 
Elenco/Cast: Regina Duarte. Ileana Kwasinski, 
Mariana Muniz, Maria do Carmo Soares. Dirce 
Carvalho, Letícia Teixeira, Vera Mancini, Lara 
Córdula, Elaine Carvalho, Edna Aguiar, Luciana 
Mello, Jaqueline Momesso, Alexandre 
Paternostro, Angélica Leutwiller, Cristina 
Guiçá, Monica Barbosa e Renata Mat\ar 

WHEN WE DEAD 
AWAKEN/AMERICAN 
REPERTORY THEATRE 

Uma história do American 
Repertory Theater 
O American Repertory 

Theatre (ART) é um grupo estável 
sem fins lucrativos. Fundado por 
Robert Brustein, encontra-se em 
atividade desde 1966, como 
companhia de montagens 
profissionais e escola teatral. 
Iniciando sua décima segunda 
temporada de atividades junto à 
Universidade de Harvard, o ART 
tem seu repertório amplo e 
variado formado por peças 
americanas recentes, trabalhos 
rejeitados no passado e textos 
clássicos reexaminados em 
montagens não convencionais. 

Sob a direção artística de 

Robert Brustein, o ART é uma das 
poucas companhias de teatro 
estáveis dos Estados Unidos que 
trabalham com um repertório 
rotativo. Ao longo das onze 
temporadas anteriores, o grupo 
mostrou 81 montagens em suas 
séries Mainstage e New Stages , 
mais de quarenta com textos 
inéditos, novas traduções ou 
adaptações. Também apresentou 
dez Festivais de Outono. 

A lista das estréias 
americanas e mundiais do 
American Repertory Theatre 
inclui trabalhos de Don DeLillo, 
Christopher Durang, Jules Feiffer, 
Dario Fo, Carlos Fuentes, Larry 
Gelbart, Philip Glass, William 
Hauptman, Milan Kundera, Mark 
Leib, David Mamet, Roger Miller, 
Robert Moran, Heiner Müller, 
Marsha Norman, Keith Reddin, 
Ronald Ribman e Robert Wilson, 
entre outros. Muitos dos mais 
capacitados diretores do mundo 
estão ligados ao ART, dedicando 
seu talento a textos clássicos ou a 
novas peças. Uma lista parcial 
desses artistas inclui Jo Anne 
Akalaitis, Andrei Belgrader, Anne 
Bogart, Lee Breuer, Robert 
Brustein, Liviu Ciulei, Michael 
Engler, Alvin Epstein, Richard 
Foreman, Adrian Hall, Michael 
Kahn, Jerome Kilty, John Madden, 
Des McAnuff, Jonathan Miller, 
Tom Moore, Peter Sellars, Andrei 
Serban, Susan Sontag, Slobodan 
Unkovski, David Wheeler e Robert 
Wilson. 

O ART viaja extensivamente 
com suas produções, tanto em 
âmbito nacional como 
internacional. Já participou de 
treze festivais internacionais, 
apresentou-se em dezessete 
cidades de onze países 
estrangeiros, e o público 
americano já põde aplaudi-lo em 
56 cidades de nove Estados. A 
companhia representou os 
Estados Unidos no Primeiro 
Festival Internacional das Artes 
de Nova York; no Festival 
Olímpico das Artes de Los 
Angeles, em 1984; na Quinzena 
Internacional de Teatro em 
Quebec; e nos principais festivais 
de Edimburgo, Asti, Avignon, 
BITEF (Belgrado e Liubliana), 
Israel (Jerusalém, Telavive e 
Haifa), na Bienal de Veneza, no 

Festival de Outono em Paris 
(onde a Associação Francesa dos 
Críticos Teatrais honrou o 
A1cestis, de Robert Wilson com o 
prêmio de Melhor Espetáculo 
Estrangeiro do ano); no Festival 
de Outono no Teatro Espanol de 
Madrid; e em teatros de 
Amsterdam, Roterdam, Perúgia e 
Londres (onde sua apresentação 
foi filmada e transmitida pelo 
Channel4 britânico). No último 
verão, a produção The King Stag 
foi apresentada no Festival 
Mitsui, em Tóquio, seguindo uma 
temporada de um mês no Alley 
Theatre de Houston e 
apresentações no Annenberg 
Center de Filadélfia. A companhia 
ainda empreendeu três excursões 
pelo Nordeste americano, 
incluindo a participação no 
festival Serious Fun!, no Allice 
Tully Hall do Lincoln Center, e 
levou seus espetáculos a dez 
Estados do Meio-Oeste, além de 
realizar uma temporada de um 
mês na Califórnia. 

O grupo foi merecedor de um 
grande número de prêmios e 
honrarias. Em 1983, a produção 
Night, Mother recebeu o Prêmio 
Pulitzer - tratando-se da 
primeira vez que essa premiaçâo 
foi dada a uma produçâo não 
nova-iorquina. Em 1985, a peça 
the CIVIL warS, de Bob Wilson, 
numa montagem de estréia do 
ART, foi escolha unânime do júri 
do Prêmio Pulitzer; a companhia 
também recebeu o Prêmio 
Jujamcyn por sua destacada 
contribuição ao desenvolvimento 
de talentos criativos no teatro. 
Além disso, o Theatre recebeu um 
Prêmio Tony especial em 1986, 
por sua contínua excelência como 
grupo estável, e um prêmio na 
categoria de Grupo Permanente, 
concedido pelo National 
Endowment for the Arts. 

A History of the American 
Repertory Theatre 
The American Repertory 

Theatre (ART) is a not-for-profit 
resident theatre, founded by 
Robert Brustein, which has been 
active since 1966 as a 
professiona1 producing 
organization and a theatrica1 
training conservatory. Beginning 
its twe1fth season operating in 
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association with Harvard 
University, the theatre draws its 
wide-ranging repertory from new 
American plays, neglected works 
from the past, and classic texte 
re-examined through 
unconventional productions. 

Under the artistic direction of 
Robert Brustein, the ART. is one 
of the few resident theatre 
companies in this country 
performing in rotating repertory. 
Over the past eleven seasons the 
ART has presented eighty-one 
productions in its Mainstage and 
New Stage series, over forty of 
which were premieres, new 
translations and adaptations. It 
has also presented ten Fall 
FestivaIs. 

A list of American and world 
premieres at the American 
Repertory Theatre includes works 
by Don DeLillo, Christopher 
Durang, Jules Feiffer, Dario Fo, 
Carlos Fuentes, Larry Gelbart, 
Philip Glass, William Hauptamn, 
Milan Kundera, Mark Leib, David 
Mamet, Roger Miller, Robert 
Moran, Heiner Müller, Marsha 
Norman, Keith Reddin, Ronald 
Ribman, and Robert Wilson, 
among others. Many of the 
world's most gifted directors are 
also associated with the ART, 
turning their talents to the 
production of both classic texts 
and new plays. A partiallist of 
these artists include JoAnne 
Akalaitis, Andrei Belgrader, Anne 
Bogart, Lee Breuer, Robert 
Brustein, Liviu Ciulei, Michael 
Engler, Alvin Epstein, Richard 
Foreman, Adrian Hall, Michael 
Kahn, Jerome Kilty, John Madden, 
Des McAnuff, Jonathan Miller, 
Tom Moore, Peter Sellars, Andrei 
Serban, Susan Sontag, Slobodan 
Unkovski, David Wheeler, and 
Robert Wilson. 

The ART tours its productions 
extensively, both nationally and 
internationally. It has performed 
in thirteen international festivaIs, 
in seventeen cities eleven foreign 
countries, and in this country has 
played in fifty-six cities in 
nineteen states. It represented 
the United States at The First 
New York International Festival 
of the Arts; 1984 Olympic Arts 
Festival in Los Angeles; 
International Fortnight of Theatre 

in Quebec; and at the main 
festivaIs in Edinburg; Asti; 
Avignon; BITEF (Belgrade and 
Ljubljana); Israel (Jerusalem, Tel 
Aviv, Haifa); the Venice Biennale; 
the Festival d'Automme in Paris 
(where the French Society of 
Drama Critics honored Robert 
Wilson's Alcestis with their 
award for the Best Foreign 
Production of the year); the Fall 
Festival at the Teatro Espanol in 
Madrid; and at theatres in 
Amsterdam, Rotterdam, Perugia, 
and London, where its 
presentation was filmed and 
broadcast by Britain's Channel4. 
Last summer the production of 
The King Stag was presented at 
the Mitsui Festival in Tokyo, 
followed by a month-long 
residency at the Alley Theatre in 
Houston, and performances at the 
Annenberg Center in 
Philadelphia. The company has 
aIs o undertaken three tours of the 
North-east, inc1uding 
participation in the Serious Fun! 
Festival at Lincoln Center's Alice 
Tully Hall, and has brought its 
productions to ten Midwestern 
states in addition to a month-long 
tour of California. 

The Company has been the 
recipient of a number of awards 
and prizes. In 1983 the Theatre's 
production of 'Night, Mother won 
the Pulitzer Prize, the first time 
the award was ma de to a play 
based on a production outside 
New York. In 1985 Robert 
Wilson's the CIVIL warS was the 
unanimous choice of the jury for 
the Pulitzer Prize based on the 
ART's American premiere 
production, and the Company 
received the Jujamcyn Award for 
its outstanding contribution to 
the development of creative 
talent for the theatre. Moreover, 
the Theatre received a special 
1986 Tony Award for continued 
excellence in resident theatre as 
well as a National Endowment for 
the Arts Ongoing Ensemble 
Award. 

Subindo a Montanha 
Quando deixarmos de 

considerar Ibsen um exclusivo 
realista da prosa literária, 
perceberemos que When the 
Dead Awaken não é tanto um 

afastamento, mas uma 
continuação, um aprofundamento 
em todos os seus temas antigos, 
onde seu misticismo, não mais 
encoberto por uma superfície de 
verossimilhança, torna-se mais 
vigoroso e aberto. A peça sugere 
que, caso tivesse vivido para 
tanto, Ibsen poderia ter-se 
desenvolvido em uma direção 
idêntica à de Strindberg ou 
Maeterlinck, criando um drama da 
alma, à qual os eventos físicos da 
vida cotidiana estariam 
subordinados. 

O último trabalho de Ibsen 
conclui a série de dramas 
autobiográficos iniciada com 
Solness, o Construtor, que trata 
do rebelde envelhecido, sem 
esperanças perante a vida e 
torturado pela culpa, 
experimentando uma ambígua 
vitória no momento da morte. 
Rubek optou pelo prazer da vida, 
negando seu talento, antes 
mesmo de a peça começar. Ao fim 
de uma vida de intenso trabalho, 
escolheu passar a velhice semi
isolado - ao lado de Maya, sua 
mulher-, numa ensolarada villa 
italiana, esculpindo, por 
encomenda, meros bustos de 
homens proeminentes. Porém, 
Rubek se cansa dessa felicidade 
desprovida de objetivo em pouco 
tempo; além disso, Maya também 
passa a aborrecê-lo. Ao mesmo 
tempo que Maya o censura por 
suas promessas traídas (ele se 
oferecera para mostrar à mulher 
"todo o esplendor do mundo", do 
alto de uma grande montanha), 
Rubek censura a si próprio pela 
perda de suas oportunidades, 
ainda esperando por uma paixão 
arrebatadora, que empreste à sua 
velhice algum significado. 

Ao se deparar com uma 
misteriosa mulher de branco, 
acompanhada de uma figura 
sombria, Rubek imagina ter 
encontrado aquilo que estava 
procurando. A mulher é Irene, 
uma ex-modelo e a inspiração de 
sua antiga obra-prima O Dia da 
Ressurreição. Naquela ocasião, 
seu trabalho fora inspirado pelo 
amor; agora, Rubek percebe que, 
no passado, seus dilacerantes 
conflitos conheceram uma solução 
em Irene. No entanto, tal 
conclusão vem muito tarde. 



Quando Irene se oferecera para 
servi-lo "totalmente nua, com 
toda a seiva pulsante de minha 
juventude", Rubek a rejeitara. O 
conflito entre o homem-artista e a 
mulher-mãe (que Shaw viria a 
explorar posteriormente) 
resultara na aniquilação 
espiritual de Irene. 

Ao mesmo tempo que Rubek 
busca sua ressurreição em Irene, 
Maya busca a sua em Ulfheim, o 
caçador de ursos. Na estrutura 
entrecruzada dessa peça, marido 
e mulher trocam de parceiros 
como num minueto extraterreno. 
Ulfheim se oferece para cumprir a 
promessa esquecida, feita por 
Rubek a Maya: ele a levará para 
longe dos" esgotos poluídos", da 
"água pútrida", e mostrará a ela 
todas as glórias do mundo, "livres 
do mau cheiro das pessoas". 
Ulfheim e Maya, dominados por 
uma excitação infantil e filistina, 
pertencem a um mundo 
totalmente diverso ao de Rubek e 
Irene (o mundo dos vivos, em 
oposição ao dos mortos). 

Rubek também encontrou seu 
par ideal, muito embora por 
razões menos estimulantes. 
Enquanto busca reconquistar sua 
intensidade perdida através de 
Irene, descobre que, como ela, 
está morto e que "para a vida que 
você e eu levamos", como Irene 
lhe diz, "não existe ressurreição". 
A consciência cada vez mais 
profunda de Rubek quanto à sua 
própria morte ainda é ilustrada 
por suas obras-primas em pedra. 
Seu trabalho - "o nosso filho", 
como Irene o chama - é o 
principal símbolo do tema da 
"ressurreição", presente na peça. 
Tal como a arte de Solness (e de 
Ibsen), sua escultura de fato 
atravessou três estágios de 
desenvolvimento. O primeiro, 
uma imagem da esperança e da 
expectativa transcendentes, está 
representado pela figura de uma 
jovem (Irene) erguendo-se dos 
mortos e captada num momento 
de eternidade. O segundo é 
composto por uma série de 
figuras contemporâneas. Como os 
bustos de encomenda de Rubek, 
possuem uma aparência externa 
de respeitabilidade, mas são, na 
verdade, "beiçadas de eqüinos 
pomposos e focinhos de jumentos 

dogmáticos, semblantes caninos 
caídos e focinhos de porcos 
sebosos" . Estes "queridos 
animais domésticos" sugerem o 
modo como Ibsen pensa, agora, 
as personagens de suas peças 
realistas (isso para falar do 
público que a elas assiste). No 
terceiro estágio, em ressonância 
com o último período 
autobiográfico de Ibsen, é o 
próprio artista que está em 
primeiro plano, oprimido pela 
culpa, aprisionado em "seu 
inferno pessoal" e sofrendo o 
"remorso por uma vida 
desperdiçada" . 

Apesar dessa percepção 
artística de suas esperanças 
fúteis, Rubek almeja, ainda, a 
transfiguração e a ressurreição 
através de Irene. E é o papel dela 
desiludi-lo, matar suas 
esperanças, mostrar a ele a 
inutilidade de seus esforços. 
"Quando nós, mortos, 
despertamos", ela revela, 
"percebemos que nunca 
vivemos." Enquanto os dois 
encontram uma satisfação 
ambígua na morte, o orgasmo do 
espírito, que nenhum outro 
clímax pode superar, Maya entoa 
sua canção de libertação no 
mundo inferior: "Estou livre como 
um pássaro! Estou livre!" 

"Estou livre como um 
pássaro! Estou livre!" também 
poderia ser o epitáfio de Rubek. 
Ibsen também estava 
expressando seu senso de 
libertação nesse testamento final 
de sua arte. Pois, ao cabo de uma 
vida de embates messiânicos, ele 
está supostamente galgando a 
montanha ao lado de Rubek, em 
direção ao amplo e expansivo 
domínio superior. Trinta anos 
haviam-se passado desde o 
profético clamor de Brand, de que 
"O homem deve lutar até a 
morte", e Ibsen passara esse 
tempo num combate heróico com 
os espectros de seu coração e sua 
mente, rebelando-se contra as 
forças humanas e divinas que 
limitam a liberdade individual. 
Sua luta o levara de um lado para 
o outro da Europa, em busca de 
um berço pátrio, espiritualmente 
exilado do mundo moderno, 
sempre expondo sua enfermidade 
e corrupção. E, lutando para 

encontrar as expressões legítimas 
de sua dupla visão, espelhando 
tanto sua própria rebelião 
subjetiva quanto o conformismo 
da sociedade moderna, ele se 
afastara dos fiordes e das 
charnecas, vagando em direção à 
civilizada planície inferior, 
sedento das alturas e insurgindo
se furiosamente contra as 
profundezas. Por fim, Ibsen 
encontrou seu caminho de volta 
para as montanhas onde, liberto 
do "mau cheiro" do homem, sua 
liBertação e revolta eram puras e 
absolutas. Para uma natureza 
inquieta como a sua, eternamente 
insatisfeita, eternamente em 
movimento, não haveria paz antes 
da morte; e a revolução total que 
divisara na juventude só poderia 
realizar-se num apocalipse, na 
pura e gélida avalanche 
desencadeada pelas alturas 
nórdicas. Em Quando Nós, 
Mortos, Despertamos, o exílio 
espiritual encontra seu berço 
pátrio; o profeta messiânico 
encontra sua última verdade; o 
artista fatigado encontra seu 
lugar de repouso. E Ibsen, o 
rebelde, encontra sua libertação, 
ao fim de toda uma vida de anseio 
incessante. 

Robert Brustein, 
in The Theatre of Revolt 

Ascending the Mountain 
When we cease regarding 

Ibsen purely as a prose realist, 
we wi11 be able to see that When 
We Dead Awaken is not so much 
a new departure as a 
continuation and intensification 
of a11 his old themes, in which his 
mysticism, no longer concealed 
under an authenticated surface, 
has become more rampant and 
overt. The play suggests that, 
had he lived, Ibsen might have 
developed in the same direction 
as Strindberg or Maeterlinck, 
creating a drama of the soul to 
which the physical events of 
everyday life have been 
completely subordinated. 

Ibsen's last work concludes 
the series of autobiographical 
dramas begun with The Master 
Builder which deals with the 
aging rebel, despairing of life and 
racked with guilt, who 
experiences an ambiguous victory 



at the moment of death. Rubek 
has chosen the joy of life over his 
calling before the play even 
begins. For after a life of hard 
work, he elected to spend his old 
age in semi-retirement -living 
with Maya, his wife-, in a sunny 
ltalian viII a and turning out facile 
portrait busts of prominent men. 
Rubek, however, soon grew tired 
of this aimless happiness; and 
Maya began to bore him, toa. At 
the same time that Maya chides 
him for broken promises (he had 
offered her to show her "a11 the 
glory of the world" from a high 
mountain), Rubek chides himself 
for his lost opportunities, sti11 
yearning for a great driving 
passion which wi11 give his old 
age some meaning. 

When he comes upon a 
mysterious lady in white, 
attended by a shadowy figure, 
Rubek thinks he has found what 
he has been seeking, for the lady 
turns out to be Irene, a former 
model and the inspiration for his 
earlier masterpiece, 
Ressurrection Day. At that time, 
his work had been inspired by 
lave; and now Rubek realizes that 
in Irene his warring conflicts 
were once resolved. The 
realization, however, comes toa 
late. When Irene had offered to 
serve him "in fu11 nakedness, 
with a11 the pulsing blood of my 
youth ", Rubek had rejected her. 
The conflict between the artist
man the mother-woman (a 
conflict Shaw is later to exploit) 
had resulted in Irene 's spiritual 
annihilation. 

While Rubek seeks his 
resurrection in Irene, Maya seeks 
hers in Ulfheim, the bear hunter. 
In the crisscross structure of this 
play, the husband and wife 
switch partners as in an 
unearthly minuet. Ulfheim offers 
to fulfi11 Rubek's forgotten 
promise to Maya; he wi11 take her 
away from the "po11uted sewers" 
and "ditchwater" and show her 
a11 the glories of the world, "free 
from the stench of people ". 
Ulfheim and Maya, possessed 
with buoyant, Philistine joy, are 
from a tota11y different world from 
Rubek and Irene - the world of 
the living as opposed to the world 
of the dead. 

Rubek, toa has found his ideal 
mate, though for less exhilarating 
reasons. While trying to recapture 
his lost intensity through Irene, 
he discovers that, like her, he is 
dead, and "for the life vou and I 
led", as Irene te11s him, "there is 
no resurrection ". Rubek's 
growing awareness of his own 
deadness is further i11ustrated in 
his stone masterpieces. For his 
work - "our child, " as Irene ca11s 
it - is the main symbol of the 
"resurrection" theme of the play. 
Like Solness's art (and like 
Ibsen's), the sculpture has 
actually gone through three 
stages of development. The first, 
an image of transcendent hope 
and expectation, shows the figure 
of a young girl (Irene) rising from 
the dead and caught in an eternal 
moment. The second adds a 
series of contemporary figures. 
Like Rubek's portrait busts, they 
have an externa11y respectable 
appearance, but are rea11y 
"pompous horse faces and 
opinionated donkey muzzles, low 
browed dog sku11s and greasy pig 
snouts" - those "dear domestic 
animaIs" suggest what Ibsen now 
thinks of the characters in his 
realistic plays (not to mention the 
public that attends them). In the 
third stage, para11eling Ibsen 's 
last autobiographical period, the 
artist himself is in the 
foreground, weighed down with 
guilt, imprisoned in "his own he11, 
suffering "remorse for a forteited 
life". Despite this artistic insight 
into the futility of his hopes, 
Rubek still anticipates both 
transfiguration and resurrection 
through Irene. And it is her role 
to disi11usion him, to ki11 his 
hopes, to show him the vanity of 
his striving: "When we dead 
awaken", she reveals, "we see 
that we have never lived". As 
they find an ambiguous 
fulfi11ment in death, the orgasm of 
the spirit which no other climax 
can exceed, Maya sings her song 
of liberation from below: 

"I am free as a bird! Iam 
free!" It could be Rubek's epitaph 
as well. Ibsen toa was expressing 
his sense of release in this final 
testament of his art. For after a 
life of messianic striving, he is 
imaginatively feeling his way up 

the mountain, by Rubek's side, to 
the wide, expansive area above. 
It had been thirty years since 
Brand's prophetic cry that "Man 
must struggle ti11 he dies ", and 
Ibsen had spent thema11 in heroic 
combat with the tro11s in his heart 
and mind, rebe11ing against the 
human and divine forces which 
would limit individual freedom. 
Ris struggle had taken him up 
and down Europe, seeking a 
homeland, exiled in spirit from 
the modern world, always 
exposing its disease and 
corruption. 

And struggling to find truthful 
expressions for his double vision 
which would mirror both his own 
subjective rebe11ion and the 
conformity of modern society, he 
had wandered from the fjords and 
moorlands to the civilized plateau 
below, longing for the heights and 
raging against the depths. At the 
last, Ibsen had found his way back 
to the mountains where, free from 
the "stench" of man, liberation and 
revolt were pure and absolute. To a 
restless nature like his, always 
dissatisfied, always moving on, 
there could be no peace until 
death; and the total revolution he 
had envisioned in his youth could 
be realized only in apocalypse, in 
the pure, cold avalanche from the 
Northern skies. In When We Dead 
Awaken, the spiritual exile has 
found his homeland; the messianic 
prophet has found his ultimate 
truth; the tired artist has found his 
resting place. And Ibsen, the rebel, 
has found his release, after a 
lifetime of ceaseless aspiration. 
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ZOO/A CIDADE MUDA 
Em 1983 nascia a companhia 

e o seu primeiro trabalho: A 
Cidade Muda. 

Três anos mais tarde a 
companhia alça vôo com seu 
segundo espetáculo, A Cidade 
Muda - Ato 11, que recebe o 
prêmio Governador do Estado. 
Com esse espetáculo representa 
São Paulo no Festival 
Internacional de Teatro de 
Bonecos em Friburgo, Rio de 
Janeiro. 

Em 1988 a companhia é 
selecionada pelo Consulado da 
França para participar da I 
Oficina Latino-Americana de 
Teatro de Bonecos em Trujillo, 
Perú, sob a coordenação de 
Phillipe Genty, um dos maiores 
marionetistas franceses. 

Quando retorna ao Brasil, a 
companhia é convidada pelo 
curador João Candido Galvão a 
participar da 20ª Bienal 
Internacional de São Paulo. Desse 
encontro surge Crack, espetáculo 
que marcou definitivamente a 
posição de A Cidade Muda no 
cenário teatral. 

Crack é indicado pelo prêmio 
APETESP como um dos cinco 
melhores espetáculos do ano. 
Recebe o prêmio Shell/90, de 
pesquisa estética e inovação de 
linguagem, e o prêmio Estímulo 
da Secretaria de Estado da 
Cultura. 

Em 1990 a companhia realiza, 
juntamente com a Orquestra 
Experimental de Repertório e sob 
a regência de Jamil Maluf, o 
espetáculo Zârk-Zis, a convite da 
Secretaria Municipal de Cultura. 

Em setembro de 1990, A 
Cidade Muda representa o Brasil 
no XII Festival Internacional de 
Teatro de Manizales, Colômbia, 
com dois espetáculos: Crack e 
Zârk-Zis. 

Em janeiro de 1991 os 
bonecos da companhia são 
escolhidos pelo diretor José Possi 
Neto para integrar a campanha 
televisiva das lojas C&A, a ser 
veiculada em outubro, mês da 
criança. 

Pela segunda vez, A Cidade 
Muda é selecionada para integrar 
os eventos da Bienal 
Internacional de São Paulo, agora 
com o espetáculo zoa. 

A Cidade Muda was founded 
and produced its first play in 
1983. 

Three years later, the second 
play, A Cidade Muda - Ato II 
(Act II) confirmed the company's 
success being granted the "State 
Governor" Award. The show was 
taken to the Puppet Theater 
International Festival of Friburgo, 
Rio de Janeiro, as the São Paulo 
contender. 

In 1988, upon an invitation by 
the French Consulate, the 
company participated in the 1st. 
Latin-American Puppet Theater 
Workshop, in Trujillo, Peru, 
organized by Philipe Genty, who 
figures among the best 
puppeteers of France. 

On its return to Brazil the 
company was invited by Curator 
João Candido Galvão to 
participa te in the 20th Biennial, 
where the show Crack, further 
consolidated the standing of A 
Cidade Muda in the world of 
Theater. 

The APETESP award 
consecrated Crack as one among 
the tive best shows of the year. In 
1990, it won the Shell/90 award 
for aesthetic research and 
language innovation, and the 
Estímulo Award from the State 
Secretary of Culture. 

Also in that year, the 
company was invited by the 
Municipal Secretary of Culture to 
stage a show together with the 
Repertory Experimental 
Orchestra, conducted by Jamil 
Maluf - that show was Zark-Zis. 

In September of 1990, A 
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Cidade Muda was the Brazilian 
contender in the 12nd 

International Theater Festival of 
Manizales, Colombia, whith two 
shows , Crack and Zãrk Zis. 

In January 1991, Director José 
Possi Neto invited the company to 
participa te in the October -
Children's Month - TVadvertising 
campaign for the C&A magazine. 

Now, Cidade Muda is again in 
the International Biennial of São 
Paulo, presenting the show ZOo. 

Se fazer teatro no Brasil é 
difícil, fazer teatro de bonecos, e 
para adultos, é quase uma utopia. 
No entanto, é a esse tipo de 
trabalho que se dedicam, desde 
1983, dois sonhadores, idealistas 
que lutam contra ventos e marés, 
que conseguiram agregar ao seu 
redor, temporária ou 
permanentemente, um punhado 
de outros sonhadores e idealistas. 
Essas figuras raras são Eduardo 
Amos e Marco Antônio Lima, 
cabeças do grupo A Cidade 
Muda, nome tirado do primeiro 
espetáculo que apresentaram há 
oito anos, no Teatro Ruth 
Escobar, e que marcou o início de 
uma trajetória difícil, muitas 
vezes frustrante. Mas também 
rica e compensadora. Amos e 
Lima, em sua obstinada paixão 
pelos bonecos, unem-se a uns 
poucos batalhadores, como Ana 
Maria Amaral, de São Paulo, 
Alvaro Apocalypse, de Belo 
Horizonte, Marcos e RacheI Ribas, 
de Parati, o grupo Cem Modos de 
Porto Alegre, o Mamulengo Só 
Riso, do Recife, que empunham 
no Brasil essa bandeira. 

Seguindo as tendências mais 
recentes dessa forma de criação, 
A Cidade Muda não lida apenas 
com fantoches ou marionetes. 
Investiga modos de dar vida a 
outros objetos, que os 
especialistas englobam hoje 
dentro de uma categoria: o teatro 
de animação. As dificuldades que 
A Cidade Muda tem encontrado 
resumem-se em sua própria 
trajetória. Depois de 1983, 
levaram três anos para conseguir 
produzir seu segundo espetáculo, 
A Cidade Muda - Ato lI, que, 
como o primeiro, encantou 
críticos e espectadores e os 
remeteu a um festival 

internacional em Friburgo, no 
Estado do Rio, e a um muito 
proveitoso estágio com o francês 
Phillipe Genty (um dos melhores 
artistas do mundo nessa 
especialidade), em Trujillo, no 
Peru. Apesar do êxito e do 
reconhecimento do público, a 
falta de condições de produção 
quase levou A Cidade Muda a 
paralisar suas atividades. 

O impulso necessário para a 
continuidade do grupo veio sob a 
forma de um convite, feito em 
1989, por João Candido Galvão, 
então curador de eventos 
especiais da 20' Bienal de São 
Paulo. Galvão desejava incluir na 
mostra uma realização de 
Eduardo Amos e Marco Antônio 
Lima. Num minúsculo teatro 
improvisado, no andar térreo do 
pavilhão do Ibirapuera, nasceu 
assim uma pequena obra-prima, 
Crack. Não se tratava mais da 
exclusiva manipulação de 
bonecos ou objetos. Os 
manipuladores interferiam 
também na ação, contracenando 
com os seres a que davam vida. A 
força de Crack fez A Cidade Muda 
prosseguir com o espetáculo 
depois do encerramento da 
Bienal. Em 1990, Crack foi levado 
em outras salas e cidades. 
Chegou até o Festival 
Internacional de Teatro de 
Manizales, na Colômbia. E valeu 
ao grupo o prêmio She1l1990, na 
categoria especial. 

Ainda em 1990, Amos, Lima e 
seus companheiros deram vida a 
um projeto ambicioso, de grandes 
dimensões. No palco do Teatro 
Municipal de São Paulo criaram 
uma fábula de contornos míticos, 
Zãrk-Zis, acompanhados pela 
Orquestra Experimental de 
Repertório, sob a regência de 
Jamil Maluf. A passagem do 
intimismo das duas edições de A 
Cidade Muda e de Crack para a 
monumentalidade de Zãrk-Zis em 
nenhum momento pôs em risco a 
delicadeza, o lirismo, a reflexão 
docemente melancólica sobre a 
vida, marcas registradas desses 
artistas. E agora, dentro do 
quadro da 21' Bienal, nasce zoa, 
que deseja confrontar o 
espectador com sua própria 
extinção, com "a morte dos 
sentimentos humanos", segundo 

as palavras de seu autor. É um 
projeto de fôlego. Que tem, 
mesmo antes de estar pronto, a 
vantagem de nascer sob a 
apaixonante garantia de 
qualidade em que se transformou 
a sigla A Cidade Muda. 

Alberto Guzik 

Making theater in Brazil is hard. 
But making puppet shows and, 
which is worse, for adults, 
approaches utopia. In this work, 
however, two idealists have been 
engaged since 1983, wrestling with 
the wind, rowing against the tides 
and nevertheless achieving the feat 
of congregating, whether 
permanently or not, a group of other 
dreamers and idealists. Eduardo 
Amos and Marco Antonio Lima, the 
leaders of A Cidade Muda a 
name inspired by their first play, 
seen eight years ago, in the Ruth 
Escobar Theater - the first of many 
steps on a thorny path, often 
frustrating but sometimes 
rewarding. The obstina te passion of 
Amos and Lima for puppets is 
shared by a few others in Brazil, 
namely, Ana Maria Amaral in São 
Paulo, Alvaro Apocalypse in Belo 
Horizonte, Marcos and RacheI Ribas 
in Para ti, the "Cem Modos de Porto 
Alegre" Group in the South and, the 
"Mamulengos Só Riso" Group in 
Recife. 

In keeping with the latest 
trends, A Cidade Muda does not 
restrict itself to puppets or 
marionettes. It also delves into the 
ways and means to infuse other 
objects with life, an activity known 
by connoisseurs as "Animation 
Theater". The hardships faced by 
A Cidade Muda are evident 
throughout its career. After the 
first show in 1983, the group only 
produced the second, A Cidade 
Muda - Ato lI, three years later. 
The play that enchanted alI 
audiences and qualified the group 
to participa te in the State of Rio de 
Janeiro "Friburgo Festival" and 
thence, to be apprenticed to 
French master Philipe Genty (of 
worldwide fame in that field), in 
the city of TrujilIo, Peru. Despite 
their success and the fact that 
audiences loved the play, A Cidade 
Muda was almost forced to stop. 

Rescue came in the guise of 
an invitation by João Candido 



Galvão, then the Special Events 
Director of the 20th. Biennial of 
São Paulo, to include a show by 
Eduardo Amos and Marco Antonio 
Lima in that Exhibition. In a small 
makeshift theater on the street
leveI floor of the Ibirapuera 
Pavilion, a small masterpiece, 
Crack, was played. The group 
was no longer restricted to the 
handling of puppets and of 
objects. Theyalso acted, a living 
backdrop to the puppets' play. 
When the Biennial ended, the 
impact of Crack brought the Group 
back to the theater. In 1990 they 
toured with the show, performing 
in other theaters and places and, 
finally, in the International 
Manizales Theater Festival, 
Colombia, where they received the 
Special Category Shell A ward. 

In 1990 Amos and Lima also 
put on an ambitious show - both 
in size and scope. In the Municipal 
Theater of São Paulo, they 
presented the mythical fable Zark
Zis, accompanied by The 
Repertory Experimental Orchestra 
conducted by Jamil Maluf. The 
transition from the c1ose, intimate 
surroundings of A Cidade Muda 
and of Crack to the grandeur of 
Zârk-Zis, did not affect the woeful, 
dreamy reflection on life that is the 
trademark of that Group. Now, 
they have brought ZOO to the 21 st. 
Biennial, to confront the audience 
with its own extinction or, as the 
author says, with the death of 
human feelings. Ambitious though 
it maybe, even before completion 
the project has already been 
endowed with enchantment, given 
the excellence one has come to 
expect from A Cidade Muda. 
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Termo de Referência 
Nos últimos anos tem 

aumentado o interesse pela Arte e 
Cultura da América Latina. Várias 
exposições, simpósios, literatura e 
crítica têm tomado o continente 
latino-americano como uma 
referência á sua reflexão. Este 
interesse é determinado por uma 
aproximação pós-moderna do 
debate cultural, que abandonou a 
ideologia modernista sob a qual o 
mundo inteiro e suas sociedades 
seriam concebidos de um ponto de 
vista unívoco, a partir de noções 
de poder e racionalidade. Hoje 
privilegia-se a diferença, a 
singularidade, buscando 
incorporar o "outro" para 
transformá-lo em "nós", num 
diálogo democratizante e que 
busca ser politicamente correto. 
Este debate tem sido, portanto, 
altamente politizado com a 
emf)rgência de questões como a 
identidade das minorias (políticas, 
étnicas, raciais, sexuais), o meio 
ambiente, a relação centro versus 
periferia, o pós-colonialismo etc. A 
atual produção intelectual está 
trazendo, novamente, à reflexão 
contemporâneos a predominância 
do discurso sobre a linguagem, 
propondo mudanças nas 
estratégias de inserção social da 
produção artística, tensionando o 
papel das instituições culturais e 
engendrando um debate profundo 
sobre política cultural. 

A presença da América Latina 
na cena internacional hoje se 
deve, sobretudo, à alguns 
estereótipos de sua forte tradição 
cultural (embora sua presença nas 
discussões internacionais não se 
restrinja à cultura, mas também à 
urgência de sua realidade política, 
econômica e social, o centro de 
interesse do evento proposto é a 
cultura). Por um lado, as 
preocupações políticas manifestas 
em sua produção cultural (música, 
cinema, literatura, artes etc.), que 
buscam espelhar a urgência da 
realidade em que se inscrevem; e, 
por outro, a estreita vinculação 
desta produção com o debate 
sobre a sua identidade, uma vez 
que se trata de um grupo de 
sociedades nascidas da mescla de 
diferentes culturas: o índio, o 
europeu e o africano. 

Daí decorrem certas 



particularidades que a História 
Ocidental tem atribuído ao 
continente, que vão desde a noção 
de um território do eterno 
primitivo, do exótico, do folclórico 
até a de espaço de eternas 
revoluções e convulsões sociais, a 
falta de vontade política e de 
exercício da cidadania que 
impossibilitariam estas 
sociedades de pensar uma utopia. 

A principal questão hoje é 
saber como evitar a imagem de um 
continente onde as noções de 
folclórico e irracional permeariam 
todas as relações e produções - o 
bom selvagem, aqui, não existe 
mais - e estabelecer uma crítica 
produtiva dessa imagem. O 
momento é de confrontação, para 
explicitar diferenças, revelar 
singularidades e aprofundar o 
debate sobre o conhecimento. 
Interessa saber agora qual é o 
poder de fogo da cultura latino
americana no debate cultural ao 
término da Guerra Fria, quando 
todas as sociedades e grupos 
identificados são chamados a falar 
de suas identidades, e de que 
formas e com que qualidades elas 
se integram no mundo 
contemporâneo. 

Subject 
In the latest years the 

interest for Latin American Art 
and Culture has increased. Many 
exhibitions, symposiums, 
literature and critic have taken 
the Latin American continent as a 
reference to their reflection. Such 
interst is determined by a post
modern approach to the cultural 
debate, which has abandoned the 
modernist ideo10gy whereon the 
who1e wor1d and its societies 
wou1d be conceived by a uni vocal 
point of view, from power and 
rationa1ity notions. Nowadays, 
the difference and the singu1arity 
are privileged, 100king forward to 
incorpora te the "other" to 
transform him into "us", in a 
democratic dialogue striving to 
be politica11y correct. This debate 
has been, hence, high1y 
politicized, with the emergency of 
such questions as the identity of 
minority groups (po1itica1, ethnic, 
racial, sexual), the environment, 
the re1ation center versus 
periphery, the post co10nia1ism 

etc. The present inte11ectua1 
production brings on, again, to 
the contemporaneous know1edge 
and reflection, the predominance 
of speech over 1anguage, 
proposing changes inside the 
strategies of social insertion of 
the artistic production, stressing 
the role of cultural institutions 
and engendering a deep debate 
about cultural policies. 

The presence of Latin 
America in the internationa1 
scene nowadays is main1y due to 
some stereotypes of its strong 
cultural tradition (although its 
presence in internationa1 
discussions is not 1imited to 
cu1ture, but a1so to the urgency of 
its politica1, economica1 and social 
rea1ity. The center of interest of 
the proposed event is cu1ture). Gn 
one side, the po1itical worries 
expressed in its cultural 
production (music, films, 
1iterature, arts, etc.) trying to 
reflect the rea1ity urgency where 
they are inscribed; and, on the 
other hand, the cJose entailment 
of such production with the 
debate about its identity, as they 
are a group of societies born in 
the b1end of different cu1tures: 
the Native, the European and the 
African. 

Consequent1y, certain 
pecu1iarities arise, charged to the 
continent by Western History, 
inc1uding from the notion of a 
territory of the eterna1 primitive, 
of the exotic, the fo1k10ric to that 
of a space of eterna1 revo1uctions 
and social convu1sions, to the 1ack 
of politica1 wi11 and exercise of 
citizenship which incapacitate 
this societies to think a utopia. 

The main question, today, is 
to know how to avoid the image 
of a continent where the notions 
of the fo1k10ric and the irrationa1 
wou1d permeate every re1ation 
and production - the nob1e 
savage, here, no 10nger exists -
and to estab1ish a productive 
critic to such image. It is a 
moment of confrontation, in arder 
to c1ear differences, to revea1 
singu1arities and to deepen the 
debate about know1edge. It 
interests now to know the fire 
power of Latin American cu1ture 
in the cultural debate at the end 
of the Co1d War, when a11 the 

societies and identified groups 
are invited to ta1k about their 
identies, and in what ways and 
with which qua1ities they 
integrate the contemporary 
wor1d. 

Agenda/Agenda 
• 23.X.91 
Boas·vindas/WeIcome: 
- Paulo de Tarso Santos, presidente/ 
president da Fundação Memorial da 
América Latina 
- Jane Gullong, diretor/director Arts 
International 
Introdução/lntroduction: 
- Tomas Ybarra - Frausto, The Fund for U.S. 
Artists in international FestivaIs and 
Exhibitions 
- Ivo Mesquita, organizador/ Conference 
director 
Painel/PaneI: 
Qual América Latina?/Which Latin América 
Moderador/Moderator: Ivo Mesquita (Brasil) 
Textos/Papers: Aracy Amaral (Brasil) 
Raul Antelo (Argentina) 
Germán Rubiano Caballero (Colômbia) 
Justo Mellado (Chile) 
Charles Merewether (Estados Unidos) 
Mari Carmen Ramirez (Porto Rico) 
Mesas -Redondas/RoundtabIes: 
A) Arte, Gênero e Identidade de 
Minorias/ Art, Gender and Minority: 
Perspectivas Regionais/Regional 
Perspectivves 
Moderador/Moderator: Nelly Richard (Chile) 
Textos/Papers: Lorna Simpson (Estados 
Unidos) 
Gerald McMaster (Canadá) 
Juan Sanchez (Porto Rico) 
Liz Magor (Canadá) 
Marta Maria Perez Bravo (Cuba) 
B) O Artista como Trabalhador Cultural: 
Produção de Arte e Política/The Artists as 
Cultural Worker: Art Production and Culture 
Moderador/Moderator: Ramón Favela 
(Estados Unidos) 
Textos/Papers: Jorge Glusberg (Argentina) 
Nuno Ramos (Brasil) 
Judith Baca (Estados Unidos) 
Tom Kalim (Estados Unidos) 
Manuel Marin (México) 
Painel/PaneI: 
Os Artistas Visuais no Mundo: como as 
Artes Visuais se Inscrevem nos Discursos 
Ecológicos/The Visual Artists in the World: 
how Visual Arts are inscribed in the 
Ecologic Discourses 
Moderador/Moderator: Ana Maria Belluzzo 
(Brasil) 
DepoimentoslDepoiments: Siron Franco 
(Brasil) 
Roberto Evangelista (Brasil) 
Ann Hamilton (Estados Unidos) 
Bard Brevik (Noruega) 
Mark Deon (Estados Unidos) 
Fernando Casás (Espanha) 

• 24.X.91 
Painel/PaneI: 
Diálogos no Hemisfério Ocidental: 
Linguagem, Discurso e PolíticalDialogues in 
the Western Hemisphere: Language, 
Discourse and Culture 
Moderador/Moderator: Stella Teixeira de 
Barros (Brasil) 
Textos/Papers: Bruce Ferguson (Canadá) 
Ricardo Foster (Argentina) 
Paulo Herkenhof! (Brasil) 
Kellie Jones (Estados Unidos) 
N elly Richard (Chile) 
Mesas -Redondas/Roundtables: 
A) Exposições e Instituições sobre Arte 
Latino-Americana: Modelos e 



Críticas/Exhibitions and Jnstruetions on 
Latin Ameriean Art: Models and Critique 
Moderador/Moderator: Aracy Amaral 
(Brasil) 
Textos/Papers: Irma Arestizabal 
(Argentina) 
Fátima Bereht (Brasil) 
Rina Carvajal (Venezuela) 
Angel Kalenberg (Uruguai) 
Carlos von Schmidt (Brasil) 
B) Condição Literária Intercultural: 
Questões de Crítica e História da 
ArtelIntereultural Literaey: Jssues on 
Cristicism and Art History 
Moderador/Moderator: Raul Antelo 
(Argentina) 
Textos/Papers: Gerardo Mosquera (Cuba) 
Heloisa Buarque de Hollanda (Brasil) 
Edward Sullivan (Estados Unidos) 
Ami Steinitz (Israel) 
Painel/PaneI: 
Exposições Internacionais: a Bienal de São 
Paulo e outros ModeloslInternational 
Exhibitions: the São Paulo Biennial and 
other Models 
Moderador/Moderator: João Cândido 
Galvão (Brasil) 
Textos/Papers: Bart de Baere (Bélgica) 
Lynn Cooke (Estados Unidos) 
Lilian Llanes (Cuba) 
Patricio Mufioz Vega (Equador) 

• 25.X.91 
Sessões de Trabalho/ Working Sessions: 
A) Colaborações, Co-Patrocínios e Rede de 
Informações/ Collaboratons, Co
Sponsorships and information Networks 
Moderador/Moderator: Jorge Helft 
(Argentina 
B) Museologia e Conservação na América 
Latina: Formação, Treinamento e 
Intercâmbio/ Museology and Conservation 
in Latin: Capability, Training and Exehange 
Moderador/Moderator: Marcelo Mattos 
Araújo (Brasil) 
Sessão Plenária/PIenary Session: 
Para uma Agenda Latino -Americana/ 
Toward a Latin American Agenda 
Apresentação e debates sobre os sumários 
das mesas -redondas/ presentation and 
debates on summaries of roundtables 
Moderadores/Moderators: Ivo Mesquita e 
Mary Jane Jacob 

AS PRESENÇAS DE 
CHINITA ULLMAN E 
DE VANKA RUDZKA " 

.Organização/Organization: 
Fundação Bienal de São Paulo 
• Data/Date: 15/17.XI.91 
• Local/Place: Pavilhão da Bienal 

Somos famosos pelo pouco 
caso com que tratamos a nossa 
memória cultural. Este seminário 
é uma tentativa de resgatar a 
importantíssima contribuiçao 
ar~ística de duas pioneiras, 
Chinita Ullman e Yanka Rudzka, 
antes que suas idéias e criações 
se percam de vez. 

Chinita (Friedel) Ullman 
nasceu em Porto Alegre, em 14 de 

março de 1904, filha de pai alemão 
e mãe brasileira. Ainda 
adolescente viajou para a 
Alemanha. Em Dresden foi aluna e 
depois membro da companhia de 
Mary Wigman, figura seminal da 
dança expressionista, cujas 
idéias, até hoje, são utilizadas 
pelos seguidores da Dança-Teatro 
alemã. Mais tarde, como solista, 
apresentou-se por toda a Europa, 
tendo Carletto Thieben como 
partner. 

Em 1932 volta definitivamente 
para o Brasil e, em São Paulo, abre 
uma escola com Kitty Bodenheim. 
Integrada ao meio paulista, 
participou da fundação da SP AM e 
teve cenários criados por Lasar 
Segall e Clóvis Graciano, entre 
outros. Interessada no folclore 
brasileiro, aproveitou-o para 
criações antológicas como a Iara 
de "Quadros Amazônicos", com 
que encerrou sua carreira de 
dançarina. Morreu em São Paulo, a 

30 de maio de 1977, depois de uma 
produtiva carreira como 
professora. 

A respeito da dança, ela disse: 
"No bailado moderno acham-se 
elementos de todas as artes, da 
arquitetura, da escultura e da 
pintura. ( ... ) Tenho dificuldade e 
sinto até uma certa aversão em 
explicar com palavras nítidas e 
claras o que só posso exprimir 
pelo bailado. Pois, se pudesse 
explicar claramente também com 
palavras o sentido de um de meus 
b(l.ilados, preferia ser poetisa e 
não bailarina. Como a música, 
também o bailado fala uma língua 
irreal e só poderá ser 
compreendido pela estrutura, 
pelas formas simbólicas e pela 
expressão dos gestos." 

Yanka Rudzka, de origem 
polonesa, chegou ao Brasil no 
início dos anos 50, para formar a 
Escola e o Primeiro Conjunto de 
Dança Moderna da Pró-Arte e do 



Museu de Arte de São Paulo. Em 
1956, funda o Curso de Dança na 
Universidade da Bahia. De volta a 
São Paulo, dá cursos na Escola de 
Arte Dramática e continua a criar 
coreografias baseadas, muitas 
vezes, no folclore brasileiro. 
Trabalhou em colaboração com os 
artistas plásticos Lívio Abramo, 
Flávio de Carvalho, Mario Cravo 
Jr. e Joan Ponç. Em 1958, em 
entrevista a Miroel Silveira, ela 
declarou: "Quando se dança, 
agora, não se pode mais ignorar 
toda a revolução não apenas das 
artes em geral, mas 
principalmente da própria vida. 
Não se pode esquecer a libertação 
do átomo, os contatos 
interplanetários, a presença 
eterna de Deus" . Yanka Rudzka 
vive hoje na Áustria. 

Pela sua preocupação coma 
cultura brasileira e pelos seus 
trabalhos em colaboração com 
artistas plásticos, piritores e 
poetas, Chinita e Yanka merecem 
nossa homenagem. Reunir suas 

ex-alunas e colaboradoras para 
organizar um material essenciàl 
para a História da Dança 
Contemporânea Brasileira, até 
hOje restrito ao âmbito das 
lembranças pessoais, pareceu-nos 
ser a maneira mais produtiva de 
iniciar o resgate. 

We are famous for the 
negligence in dealing with our 
cultural memory. This seminar is 
an attempt to redeem the 
important contribution of two 
pioneers, Chinita Ullman and 
Yanka Rudzka, before their ideas 
and creations are lost forever. 

Chinita (Friedel) Ullman was 
born on the 14'" ofMarch 1904, in 
Porto Alegre, her father being 
German and mother, Brazilian. As 
a teenager, went to Germany. In 
Dresden became pupil and later 
on a member of Mary Wigman 's 
company, leading figure of 
expressionist dance, whose ideas 
are still fo11owed in German 
Dance-Theatre. Later, as a soloist, 
ma de presentations over the 

whole Europe, with Carletto 
Thieben as her partner. 

In 1932, returns to Brazil and 
opens a school in São Paulo, with 
Kitty Bodenheim. Integrated with 
São Paulo's artistic movement, 
took part in the foundation of the 
SPAM and had sceneries made by 
Lasar Sega11 and Clovis Graciano. 
Used the Brazilian folklore in 
anthological creations like Iara in 
the "Quadros Amazonicos", with 
which she ended her career as a 
danceI. Died in São Paulo,on the 
30th of May 1977, after a 
proeminent teaching careeI. 

"In modern dance one finds 
elements of a11 art forms, from 
architecture, from sculpture and 
from painting. (. .. )" she said about 
dance. "I have difficulty, and in a 
way feel aversion, in explaining in 
clear and precise words what I 
can only express with dance. For, 
if I could explain clearly in words 
the meaning of one of my dances, I 
would rather be a poet and not a 
dancer. Like in music, dance also 
speaks an unreallanguage and 
can only be understood by the 
symbolic forms and the 
expression of the gestures. " 

Yanka Rudzka, Polish, arrived 
in Brazil in the early 50's, to start 
the School and the First Modern 
Dance Group of the Pro-Arte and 
of the Museu de Arte de São 
Paulo. In 1956, initiated the Dance 
Course in the University of Bahia. 
Back São Paulo, teaches at the 
Drama School and continues to 
make coreographies based, 
oftenly, on Brazilian folklore. 

Worked in collaboration with 
artists such as Lívio Abramo, 
Flávio de Carvalho, Mario Cravo 
Jr. and Joan Ponç. In 1958, during 
an interview to Miroel Silveira, 
she declared: "Nowadays, when 
dancing, we cannot ignore a11 
revolution, not only in Art, but 
mainly in our own life. We cannot 
forget the discovery of the atam, 
the interplanetary contacts, the 
eternal presence of God. " 
Presently, Yanka Rudzka is living 
in Austria. 

This seminar is dedicated to 
Chinita and Yanka for their 
concern with the Brazilian Culture 
and for their work together with 
our artists and poets. Organizing 
this essencial material for the 



Contemporary Dance History, up 
to now restricted only to personal 
rem embran ce, seemed to us the 
most productive way of starting 
the redemption. 

11 SEMINÁRIO SOBRE 
RELAÇÕES 
ARTES PLÁSTICAS/ 
ARTES CÊNICAS 

• Organização/Organizafion: 
Fundação Bienal de São Paulo 
AICT - Associação Internacional de 
Críticos de Teatro/ Infernafional 
Assoc;afion of Theafre Crifics 
• Data/Dafe: 1/3.XI.91 
• LocalfPlace: Pavilhão da Bienal 

A proclamada unificação de 
todas as artes numa Catedral do 
Socialismo proposta por Gropius 
no começo do século, durante a 
Bauhaus, é, neste final de milênio, 
uma realidade. 

O teatro-dança, a instalação 
cenográfica, a integração da 
música como elemento dramático, 
a dramaturgia partindo de 
adaptações literárias, espetáculos 
multi-mídia utilizando conquistas 
recentes da eletrõnica, fazendo 

contraponto a releituras dos 
clássicos. Hoje o teatro busca 
todos os meios de expressão 
mostrando, mais uma vez, que 
"não há impulso humano, moral 
ou não, que não se possa associar 
a evolução do teatro" (John 
Gassner, em Mestres do Teatro). 

A própria presença crescente 
desta arte nas grandes exposições 
plásticas como a Bienal de São 
Paulo, a Documenta de Kassel. ou 
a Ouadrienal de Praga, atesta a 
integração, que só tende a 
enriquecer o teatro e estimular 
sua criatividade. 

Na 20' Bienal, os críticos de 
São Paulo ligados à AICT 
(Associação Internacional de 
Críticos de Teatro) discutiram a 
tendência, no I Seminário sobre a 
Relação Artes Plásticas/Artes 
Cênicas examinando a partir de 
elementos da própria exposição, 
esta realidade. Duas mesas sobre: 
Instalação, Cenografia, Afinidade 
de Linguagem e Propostas e Bob 

Wilson: Princípios e Projeções no 
Teatro Brasileiro, foram objeto de 
reflexão. 

Ampliando o debate, 
organizamos dentro desta 21' 
Bienal Internacional de São Paulo, 
o II Seminário que vai se estender 
por doze itens, e que contará com a 
participação de críticos 
estrangeiros, convidados especiais 
e membros da APCA Associação 
Paulista de Críticos de Arte. 

Carmelinda Guimarães 
Coordenadora 

The proclaimed unification of 
all Art Forms in a "Socialist 
Cathedral ", proposed by Gropius 
during the Bauhaus, is a reality 
today. 

The dance-theatre, the 
scenographic installation, the 
íntegratíon of music as a dramatic 
element, drama based on 
literature, multi-mídia exhibitions 
using recently discovered 
eletronic devices, in counterpoint 
to revisited Classics. Theatre 
today reaches all forms of 
expressíon, assuming that "there 
is no human impulse, moral or not, 
that could not be linked to 
theatre's evolution" (John 
Gassner, on Masters of Theatre). 

The fertile presence of this art 
form in the great vísual art 
exhibitions like São Paulo's 
Bíennial, Documenta de Kassel, or 
The Praga Ouadrenniai, confirms 
the integration that oniy tends to 
enrich and stimulate íts creativity. 

During the 20th Bienniai, São 
Paulo's theatre crítícs discussed 
this trend on the I Seminar about 
the reiationship between Visual 
Arts/Performing Arts, bringing 
the eiements from the exhibition 
itself. Two themes: Instalation 
and Scenography and Bob Wilson: 
Principies and Projection on 
Brazílían Theatre, were subjects 
of reflection. 

Widening the debate, the 21" 
Biennial organized the II Seminar, 
that wíll cover 12 items and will 
have foreign critics participatíon, 
special guests and members of 
Associação Paulista de Críticos de 
Arte -APCA. 

Temário/ Programme 
1. Ambientação cênica x cenário/ Scenic 
ambience X Cenary 
2. Entre o croquis e o palco: 
escalas/Between tbe draft and the stage: 

scales 
3. O corpo como suporte/The body as a 
stand 
4. Informática nas artes cênicas/ Informatic 
in performing arts 
5. Luz: os novos pincéis/Light: the new 
brushes 
6. Personagem eletrônico/Eletronic 
character 
7. Vídeo e cinema como elemento 
cênico/Video and cinema as scenic elements 
8. Tecnologia doméstica: solução 
alternativa/ Domestic technology-
alterna tive solutions 
9. Narrativas: as dramaturgias provocadas 
por outras mídia/ Narratives: dramaturgies 
incited by other midia 
10. Narrativa imagem/som: os sentidos do 
sentido/Narrativel imagelSound: the 
meaning ofthe senses 
11. Tempo cênico/tempo plástico: diferença 
no registro/Scenic timel Visual time: 
difference in statement 
12. Mesa Brasil-História/Brazíl- History 
As artes cênicas na Bienal/ Performing arts 
in the Biennial: 
- Santa Rosa 
- Rio Janeiro 
-São Paulo 
- Lotte Sievers 
-Tablado 
- IV Centenário 

PROJETO DO 
SERViÇO DE 
MONITORES 

IMPRESSÕES 
VISUAIS DO 
PÚBLICO DA BIENAL 

• Monitoria/ Exhibifion Guide 
Deparfmenf 
• Coordenação Geralf General 
Orienfafion: Ana Cristina Pereira de 
Almeida 
• Coordenação Pegagógica/ 
Pedagogic Coordinafion: Chaké 
Ekizian Costa, Maria Luiza S. Saddi 
• Coordenação de Estudos/ 
Coordinafion of Sfudies: Maria Isabel 
Branco Ribeiro 
• Assistente/ Assisfanf: Regina 
Teixeira de Barros 
• Secretaria/ Secrefary: Cláudia 
Caroli 
• Monitores/Guides: Alcyone de 
Godoy, Alessandra Stefanni, Ana 
Letícia Penedo, Ariane Daniela Cole, 
Berênice Calandriello, Celina 
Yamauchi, Cybele Belini, Daniela F. 
T. Almeida, Denise L. de Aquino, 
Elizabete Perez, Gilson Braz da 
Cunah, Lia Marcondes Souza, 
Luciana Moreira Braga, Manoel J. 
Canadá, Maria da Glória Aragão, 
Maria José Rocco, Maria Cecília 
Calaça, Maria Valéria Santos, Marisa 
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Spigel, Maura de Andrade, Mirca I. 
Bonanno, Mônica Rubinho, Ondina 
Mina Malda, Patrícia V. Sertôrio, 
Silvana da Silva Leite, Sylvia C. 
Roggeri, Sônia M. M. Silva, Teodora 
C. Carneiro, Terezinha A. Gouvêa, 
Viviane T. dos Santos. 

o projeto de Monitoria propõe 
coletar e divulgar as 
manifestações visuais do público 
visitante sobre a 21 ª Bienal. 
Pretende promover um 
comportamento ativo dos 
visitantes, estimulando a produção 
de registros e construção de 
configurações que serão 
veiculadas pela mídia urbana, 
simultaneamente à Bienal. 

O projeto enfatiza a 
experimentação e a pesquisa, 
procurando estabelecer entre o 
público e as obras da Bienal uma 
atitude indagadora e reflexiva que 
relacione a observação à produção. 

A forma de encaminhar as 
visitas à exposição, através da 
elaboração de roteiros específicos 
organizados em torno de questões 
estéticas, deverá provocar 
manifestações e depoimentos 
variados do público. Estas 
manifestações serão expressas 
através de registros gráficos que 
darão origem a imagens mais 
elaboradas a serem desenvolvidas 
em atelier montado no espaço da 
mostra. 

O ponto de partida para a 
produção dessas imagens será 
tramas e matrizes que criam 
metáforas e estabelecem 
analogias com as estruturas dos 
diferentes veículos de 
comunicação da mídia urbana. 
Esta produção em seu primeiro 
momento terá caráter artesanal; a 
utilização de padrões claros e 
definidos permitirá a transposição 
posterior para meios que utilizam 
a imagem em escala industrial ou 
tecnológica. 

A veiculação dessas imagens 
no período da Bienal será 
realizada através da estação 
interna de TV e outros meios, tais 
como: painel eletrônico, outdoor e 
canais oficiais de televisão. 

O projeto deverá atender cerca 
de 30.000 pessoas, entre crianças 
e adultos, no período de três 
meses da mostra. 

Para realizar estes objetivos a 
Bienal conta com trinta monitores 
que receberam, durante o período 

de quatro meses, uma formação 
específica voltada para a 
investigação que incluiu 
experiências e estudos das 
concepções e práticas da produção 
contemporânea em arte. O curso 
de formação dos monitores foi 
realizado na Oficina Cultural 
Oswald de Andrade com o 
patrocínio da Secretaria do Estado 
da Cultura. 

Esta formação pretendeu 
capacitar os monitores para 
desenvolver um trabalho com o 
público dentro de uma concepção 
eminentemente indagador a e 
experimental, de forma a fornecer 
subsídios para o estabelecimento 
de um sistema amplo e efetivo de 
atendimento às necessidades do 
público de próximas Bienais. 

O enfoque teórico adotado na 
formação dos monitores evitou 
abordagem cronológica da arte, 
privilegiando a concepção de 
vertentes, potencialidades, que 
perpassam a história da arte e que 
sob determinadas condições se 
concretizam e assumem 
visibilidade, principalmente como 
se apresentam na produção 
artística dos últimos cem anos. 

Complementando a 
abordagem teórica, foi realizado 
um contato sistemático com o 
"fazer" de modo a permitir a 
problematização dos conceitos de 
arte através de outros 
procedimentos de percepção e 
análise. Este contato, realizado a 
partir de propostas de diferentes 
artistas, foi fundamental para a 
formação dos monitores, 
proporcionando oportunidade de 
reflexão sobre a obra em si 
(materiais, procedimentos etc.) e 
sobre a diversidade de abordagem 
e intenções dos artistas 
contemporâneos. 

Estas atividades, além do 
contato intenso com os artistas 
participantes e com as obras da 
21 ª Bienal, forneceram os dados 
necessários para que os monitores 
elaborassem diversos roteiros de 
visitas, tendo em vista as 
características do público (faixa 
etária, interesses específicos, 
etc.), características das obras 
(analogia de linguagem, 
encadeamento de vertentes, etc.) 
e afinidades pessoais. 

O projeto "Impressões 

Visuais" desde a sua concepção 
orientou-se no sentido de 
sublinhar diferenças, séries, 
modulações, tramas, 
continuidades, rupturas, 
repensando o fenômeno da arte na 
sua atualidade. Estas 
preocupações deverão se refletir 
no resultado do projeto durante a 
mostra e se constituir em um 
panorama em permanente 
mutação das diversas impressões 
do público sobre a Bienal, 
estabelecendo uma 
correspondência direta com o 
caráter dinâmico, transitório, 
veloz e múltiplo da arte 
contemporânea. 

Ana Cristina Pereira de Almeida 

The Monitorship project 
proposes to collect and disclose 
the visual manifestations of the 
visiting public about the 21st 
Biennial. It intends to promote an 
active behavior in the visitors, 
stimulating the production of 
records and the construction of 
configurations which will be 
divulged by the urbane media, 
simultaneously to the Biennial. 

The project emphasizes 
experimentation and research, 
trying to establish, between the 
public and the Biennial's works of 
art, an inquiring and reflexive 
attitude relating observation to 
production. 

The way to guide the visits to 
the exposition, through the 
elaboration of specific intineraries 
organized according to aesthetics 
questions, ought to arouse varying 
manifestations and statements 
from the publico Such 
manifestations will be expressed 
through graphic records which 
will originate more elaborated 
images to be developed in an 
atelier set up in the exhibition 
space. 

The starting point for the 
production of those images will be 
wefts and matrices which create 
metaphors and establish 
analogies with the structures of 
different communication means of 
urbane media. At first, that 
production will have an artisanal 
character; the use of clear and 
defined patterns will permit a 
subsequent transposition to 
means which utilize image in 



industrial ar technological scale. 
The transmission of such images 
during the Biennial will be carried 
out through an internaI TV station 
in addition to other means, such 
as: electronic panel, outdoor and 
official TV channels. 

The project is supposed to 
reach about 30.000 people, 
considering children and adults, 
during the three-month period of 
the exhibition. To accomplish 
such goals the Biennial counts on 
thirty monitors who received, 
during a four-month period, a 
specific training viewing 
investigation, including 
experiences and studies of the 
conceptions and practices of the 
contemporaneous production in 
art. The monitors training course 
took place at Oswald de Andrade 
Cultural Workshop, sponsored by 
the State Culture Government 
Bureau. That course aimed at 
skilling the monitors to develop a 
work with the public within a 
predominantly inquiring and 
experimental conception, in arder 
to give subsidies to establish a 
wide and effective system to meet 
the needs of the next Biennials's 
publico 

The theoretical focus adopted 
throughout the monitors course 
avoided a chronological art 
approach, privileging the 
conception of themes, of 
potentialities, which go through 
art history and, under certain 
conditions, become concrete and 
assume visibility, mainly as they 
present themselves in the artistic 
production of the last hundred 
years. 

Complementing the 
theoretical approach, a systematic 
contact with "doing" was made, 
in arder to permit the problem 
making of art concepts through 
other procedures of perception 
and analysis. That contact, made 
from propositions of different 
artists was fundamental to form 
monitors, providing the 
opportunity to reflect about the 
work itself (materiaIs, procedures, 
etc.) and about the diversity of 
approaches and of intentions of 
the contemporaneous artists. 

Such activities, besides an 
intense contact with the 
participant artists and with the 

Biennial's works of art, supplied 
the necessary data so that the 
monitors could elabora te various 
visiting itineraries, looking 
forward to the public 
characteristics (age, specific 
interests, etc.), to works 
characteristics (language analogy, 
issues ar mainstream the mes, 
etc.) and personal affinities. 

Since its conception, the 
"Visual Impressions" project was 
directed with a view to underline 
differences, series, modulations, 
wefts, continuity, ruptures, 
rethinking the art phenomenon in 
its modernization. 

Such worries are supposed to 
reflect on the project result during 
the exhibition and to constitute a 
panorama in permanent mutation 
of the various public about the 
Biennial, establishing a direct 
correspondence with the dynamic, 
transitory, swift and multiple 
character of contemporary art. 

li 
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RECULAMENTO/RECULATIONS 
A realidade do homem contemporâneo é 

feita da diversidade e da simultaneidade de 
fenômenos distintos. Essa é a casa do homem. 

A 21' Bienal Internacional de São Paulo 
(21' BISP) quer mostrar as tendências que 
apontem caminhos e formulem novas 
indagações, como: 

O homem e a percepção de si mesmo; 
O homem e a percepção do outro, individual 

ou coletivamente; 
O homem e a sua relação com o meio 

ambiente; 
O homem e a sua relação com a ciência e a 

tecnologia; 
O homem e a ocupação histórica e presente 

do espaço; 
O homem e a descoberta da Terra como 

membro do Cosmo. 

Capítulo I 
DAS MANIFESTAÇÕES 

Artigo l' A 21' BISP será uma exposição do 
pluralismo das tendências contemporâneas, 
apresentando de forma critica o lugar do homem 
no final do Século XX e início do Século XXI. 

Artigo 2' A 21' BISP será realizada no 
período de 21 de setembro a 10 de dezembro 
de 1991 em sua sede no Parque Ibirapuera, 
bem como em outros espaços nacionais e/ou 
internacionais. 

§ Único - Eventos, espetáculos e imagens 
da 21' BISP serão reproduzidos, 
simultaneamente ou não, ern outros locais do 
Brasil. 

Artigo 3' A 21' BISP se constitui de três 
segmentos organizados por aglutinação 
temática ou confrontos de linguagem, segundo 
a necessidade expositiva, a critério da 
Comissão Técnica de Arte (CTA-BISP). 

Segmento /- Apresentação de obras 
concluídas a partir de janeiro de 1989 e que 
não tenham participado de mostras 
competitivas. 

Segmento 11- Apresentação de projetos 
especiais de caráter histórico, antológico ou de 
revisão crítica. 

Segmento 111- Apresentação de projetos 
de artes cênicas e também de eventos 
especiais. 

Artigo 4' A 21' BISP poderá, também, 
realizar simpósios, cursos e seminários, a 
cargo de instituições ou especialistas 
convidados. 

Capítulo 11 
CONDiÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Artigo 5' A 21' BISP está aberta a todos os 
artistas, sem restrição de linguagens, 
técnicas, dimensões, materiais ou número de 
obras, mediante as seguintes condições: 

1. A seleção será feita na base de Ficha de 
Inscrição, acompanhada de s/ides coloridos, 
35 mm, ou de vídeos, no caso de obras 
cinéticas ou cênicas. Para cada obra o 
candidato poderá enviar no máximo 3 s/ides, 
sendo que pelo menos um deles deverá conter 
a representação total da obra. Os vídeos 
deverão ter no máximo 3 minutos (Sistema 
NTSC ou PAL-M/VHS). 

2. O material para seleção deverá ser enviado 
à FBSP até o dia 30 de dezembro de 1990. 

3. A inscrição é gratuita. 
4. As obras propriamente ditas não deverão 

ser enviadas por ocasião da seleção. O 
material enviado junto com as Fichas de 
Inscrição não será devolvido, ficando 
depositado no Arquivo WANDA SVEVO da FBSP. 

5. As Fichas de Inscrição poderão ser 
retiradas nas representações diplomáticas 
brasileiras e instituições culturais. 

Artigo 6' O resultado da seleção será 

comunicado por carta a todos os inscritos. 
Nessa ocasião, os selecionados receberão a 
Ficha de Participação, que deverá ser devolvida 
à FBSP devidamente preenchida até 30.04.91. 

Artigo 7' A distribuição das obras 
selecionadas, segundo o aqui previsto, nas 
áreas da 21' BISP, ficará exclusivamente a 
critério da CTA-BISP, a partir do estudo de cada 
projeto selecionado. 

Capítulo 111 
RECEBIMENTO DAS OBRAS 

Artigo 8' As obras escolhidas na seleção 
devem ser enviadas à FBSP, até o dia 
10.07.1991, acompanhadas de identificação 
adequada com aposição de etiquetas e outros 
documentos exigidos pelas leis alfandegárias 
brasileiras, no caso de artistas estrangeiros. 

Artigo 9' Correrão por conta dos artistas, 
cujas obras foram selecionadas para participar 
da 21' BISP, todas as despesas de transporte 
das obras, desde o local de origem até a sede 
da FBSP, e o respectivo seguro, inclusive o de 
permanência no prédio da FBSP, a qual se 
exime, desde já, de toda e qualquer 
responsabilidade por eventuais danos, furtos e 
extravios sofridos pelas obras enviadas. 

§ Único - A desembalagem e reembalagem 
das obras correrão por conta da FBSP. Em caso 
de necessidade de cuidados especiais com as 
obras, o artista deverá informar à FBSP a 
necessidade de instalações, montagens, 
desembalagens e reembalagens especiais das 
obras antes de expirado o prazo previsto no 
Art. 8'. A critério da FBSP, as montagens que 
fugirem ao padrão, assim como os demais 
cuidados, correrão por conta do artista. 

Artigo 10' Para as obras remetidas do 
exterior, haverá, na sede da FBSP, um 
Depósito Alfandegário onde se efetuarão o 
desembaraço aduaneiro na presença de um 
representante da FBSP e do próprio artista ou 
de seu representante legal. 

§ l' - As obras estrangeiras deverão ser 
despachadas para o seguinte endereço: 
Fundação Bienal de São Paulo, Pavilhão 
Engenheiro Armando de Arruda Pereira, Parque 
Ibirapuera, São Paulo/SP, Brasil, via Porto de 
Santos (quando remetidas por mar), via 
aeroportos internacionais de Guarulhos ou 
Viracopos (se o transporte for aéreo). 

§ 2' - Todas as obras estrangeiras 
deverão ser acompanhadas de processo 
alfandegário, mesmo no caso de transporte 
gratuito. Aos conhecimentos de embarque 
deverá ser anexada uma relação das obras em 
três vias. Dessa relação deverão constar: 
nome do artista, título da obra, técnica, 
dimensões, peso, valor e a indicação de que o 
desembaraço aduaneiro se fará no Depósito 
Alfandegário instalado na sede da FBSP. 

Artigo 11' Devido às exigências 
alfandegárias, as obras estrangeiras não 
poderão permanecer no país por prazo superior 
a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 
de sua chegada ao local de desembarque no 
Brasil. Se o prazo previsto neste Artigo 11º não 
for observado, a FBSP não se responsabilizará 
pela manutenção, conservação e guarda das 
obras que ultrapassarem o prazo aqui 
mencionado. 

Artigo 12' As obras deverão ser retiradas 
dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
encerramento da 21' BISP. Se este prazo não 
for observado, a FBSP não se responsabilizará 
pela manutenção, conservação e guarda das 
obras. 

Artigo 13' Os custos de devolução das 
obras correrão por conta dos artistas. 

Artigo 14' Os artistas participantes da 21' 
BISP autorizam a FBSP a, livre de quaisquer 

ônus, inclusive por direitos autorais, 
fotografar, filmar ou registrar por diversos 
meios técnicos de reprodução as respectivas 
obras que estiverem expostas na 21' BISP 
para fins de publicação e catálogos, artigos 
especializados e divulgação da 21' BISP. 

Artigo 15' O catálogo da 21' BISP será 
realizado com o material enviado para a 
seleção, mencionado no Artigo 5º acima. 

Capítulo IV 
DA PREMIAÇÃO 

Artigo 16º A FBSP, através de Júri de 
Premiação, concederá prêmios aos artistas 
participantes pelas suas obras expostas na 
21' BISP. O Júri de Premiação concederá três 
(3) prêmios: 

a) Um (1) Grande Prêmio FBSP, no valor de 
US$ 150,000 

b) Um (1) Prêmio FBSP no valor de US$ 
100,000 

c) Um (1) Prêmio FBSP no valor de US$ 
50,000 

§ Único - Todos os prêmios acima 
referidos serão de aquisição, devendo haver 
transferência de propriedade da obra premiada 
para a FBSP na forma adequada, como couber, 
em função das características da obra. Os 
prêmiOS serão anunciados no final da mostra. 
Para efeitos deste Artigo 16º, quaisquer 
questões relativas à aquisição da obra 
premiada e transferência de sua propriedade 
obedecerão aos critérios a serem então 
estabelecidos pela FBSP. 

Artigo 17º O júri será constituído por: 
1. Carmen Velasco Portinho 
2. Casimiro Xavier de Mendonça 
3. Fabio Magalhães 
4. João Candido Galvão 
5. Maria Alice Milliet 
§ Único - No impedimento parcial, ou 

total, de um dos membros do Júri de Premiação 
mencionados no "caput" deste artigo, a CTA
FBSP indicará o respectivo substituto. 

Capitulo V 
DAS VENDAS 

a) Da Competência 
Artigo 18º A venda das obras da 21' BISP 

será feita exclusivamente por meio da Seção 
de Vendas da FBSP. 

b) Da Venda de Obras Estrangeiras 
Artigo 19º Os preços das obras estrangeiras 

que estiverem à venda deverão ser indicados na 
respectiva Ficha de Participação, referida no 
Artigo 6' acima, em dólar norte-americano. O 
preço das obras estrangeiras será aquele 
declarado no processo alfandegário, não sendo 
perm-itidas alterações posteriores. 

Artigo 20' Do preço de venda estipulado 
nos termos do artigo anterior, serão sempre 
deduzidos, por ocasião de seu paga meto ou 
remessa: (i) a parcela de 20% (vinte por cento) 
destinada à FBSP a título de comissão pela 
intermediação efetuada; e (ii) os tributos 
incidentes sobre a operação de venda da obra, 
bem como os respectivos custos e encargos 
bancários eventualmente incorridos, os quais 
deverão ser recolhidos diretamente pelo 
comprador ou pelo beneficiário da obra. 

Artigo 21' Serão de responsabilidade 
exclusiva do comprador as despesas de 
nacionalização das obras estrangeiras 
vendidas, bem como os eventuais tributos 
devidos nessa operação. O valor 
correspondente a essas despesas e tributos 
será indicado na lista de preços de venda e 
deverá ser recolhido diretamente pelo 
comprador da obra. 

Artigo 22' No caso de doação da obra a 
entidade cultural devidamente reconhecida 



pelo governo brasileiro, a beneficiária da 
doação ficará isenta do pagamento da 
comissão destinada à FBSP, estipulada no 
Artigo 20' (i) supra, arcando, porém, com a 
responsabilidade integral pelo recolhimento 
dos eventuais tributos incidentes e também 
pelas providências e despesas de 
nacionalização da obra. 

§ Único - Será cobrada comissão normal 
quando o beneficiário da doação for um 
terceiro, cabendo-lhe também a 
responsabilidade pelo recolhimento integral 
dos tributos incidentes e pagamento de 
despesas de nacionalização, conforme 
disposto nos Artigos 20' e 21' do presente. 

Artigo 23' O comprador deverá providenciar 
diretamente, junto ao Banco Central do Brasil, 
a respectiva remessa do valor devido ao 
proprietário da obra, deduzidos os encargos 
referidos no Artigo 20' acima ou, se preferir, 
utilizar os serviços da agência bancária 
instalada no interior da 21' BISP. 

Artigo 24' As obras vendidas ou doadas 
somente serão entregues pela FBSP aos 
compradores e beneficiários após o 
encerramento da mostra, o pagamento do 
respectivo preço e recebimento, pela FBSP, da 
comissão devida nos termos do Artigo 20' 
acima. As entregas ficam sujeitas, ainda a (i) 
confirmação do recebimento, pelo proprietário, 
do respectivo preço de venda; (i i) conclusão do 
processo de nacionalização da obra, pelo 
comprador, junto às autoridades competentes; 
e (iii) comprovação do recolhimento dos 
impostos e taxas devidos. 

c) Da Venda das Obras Brasileiras 
Artigo 25' O preço de venda das obras 

brasileiras será o indicado pelo artista na Ficha 
de Participação. Esse preço não poderá ser 
alterado ou rasurado, devendo serfixado em 
cruzeiros ou Bônus do Tesouro Nacional. 

§ l' - Fica desde já certo e ajustado que 
do preço de venda, estipulado nos termos do 
"caput" deste artigo, serão sempre deduzidos, 
por ocasião de seu pagamento: (i) a parcela de 
20% (vinte por cento) destinada à FBSP a título 
de comissão pela intermediação efetuada; e 
(ii) os tributos incidentes sobre a operação de 
venda da obra, bem como os respectivos 
custos e encargos bancários eventualmente 
incorridos, os quais deverão ser recolhidos 
diretamente pelo comprador ou pelo 
beneficiário da obra. 

§ 2' - Somente no caso de doação da obra 
a entidade cultural legalmente reconhecida 
pelo governo brasileiro, a beneficiária ficará 
isenta da comissão destinada à FBSP, prevista 
no § l' (i) deste artigo, responsabilizando-se, 
porém, a beneficiária pelo recolhimento dos 
tributos incidentes e pagamento de custas e 
encargos bancários referidos no §1' (ii) supra. 

§ 3' - As obras vendidas ou doadas 
somente serão entregues pela FBSP aos 
compradores ou beneficiários após o 
encerramento da mostra, mediante 
comprovação do pagamento do respectivo 
preço devido nos termos do "caput" deste 
artigo (recibo do proprietário da obra), 
recebimento, pela FBSP, da respectiva 
comissão, bem como mediante o recolhimento 
dos tributos e pagamentos de custos e 
encargos previstos no § l' (ii), e a 
comprovação deste. 

Capitulo VI 
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS 

Artigo 26' Não será permitida a retirada de 
obras expostas antes da data de encerramento 
da 21' BISP. 

Artigo 27' Se houver divergências de grafia 
nos nomes dos artistas, no valor ou nos 
demais dados referentes às obras, 

prevalecerão sempre as informações 
constantes da Ficha de Participação. 

Artigo 28' A FBSP se exime de qualquer 
responsabilidade pela não participação do 
artista na 21' BISP em decorrência da 
inobservância dos prazos e condições 
estabelecidos quanto à entrega, montagem, 
envio de documentação e instruções relativas 
à obra. Pelos mesmos motivos, a FBSP não se 
responsabilizará, também, quanto à omissão 
do nome do artista ou de qualquer outro dado 
no catálogo geral da 21 ª BISP ou em outras 
publicações que a FBSP vier a efetuar. 

Artigo 29' Para efeitos deste Regulamento, 
no tocante a pagamento, inclusive de 
impostos, o critério de identificação das obras 
brasileiras e estrangeiras será o do domicílio 
do proprietário. 

Artigo 30' O sistema elétrico no Pavilhão 
da Bienal é de 110 volts monofásico ou 220 
volts monofásico ou trifásico (60 Hz). O 
sistema de televisão no Brasil é PAL-M (60 Hz-
525 linhas) ou NTSC somente para reprodução 
de fitas no sistema VHS. 

Artigo 31' A assinatura da Ficha de 
Participação implica a aceitação integral deste 
Regulamento. 

Artigo 32' Os casos omissos serão 
resolvidos pela FBSP. 

The reality of contemporary man is made of 
the diversity and simultaneousness of distinct 
phenomena. This is the habitat of the human 
condition. 

The 21st International Biennial of São 
Paulo intends to show the tendencies that 
lead to pathways and provoke questions in 
such areas as: 

Man and his perception of himself; 
Man and his perception of others, both 

individually and collectively; 
Man and his relation to the environment; 
Man and his relation to science and 

technology; 
Man and his historical and contemporary 

occupation of space; 
Man and the discovery of earth as a 

member ofthe cosmos. 

Chapter 1 
ON CULTURAL MANIFESTATlONS 

Artic/e 1 The 21st International Biennial of 
São Paulo (BISP) will be an exhibition of the 
plura/ism of contemporary tendencies, 
presenting in a criticai form the role of Man at 
the end of the twentieth century and the 
beginning of the twenty-first. 

Artiele 2 The 21st BISP will be held from 
September 21 to December 10, 1991, in the 
Biennial Building in Ibirapuera Park, as well as 
in other national and/or internationallocations. 

§ Events, performing arts and images of the 
21st BISP will be reproduced, simu/taneously 
or not, at other locations in Brazil. 

Artiele 3 The 21st BISP is structured on 
three segments organized by themes or 
confrontations of artistic "Ianguages", according 
to the exhibitional needs, at the criterion of the 
Technical Art Commission (CTA-BISP). 

Segment I Presentation of works conc/uded 
after January, 1989, which have not yet been 
shown at exhibitions which grant awards. 

Segment II Presentation of special projects 
of a historical or anthological nature, or from 
the perspective of historical criticism. 

Segment III Presentation of projects ofthe 
performing arts and special events as well. 

Artiele 4 The 21st BISP may ais o hold 
symposia, courses and seminars, headed by 
invited specialists or institutions. 

Chapter /I 
CONDITIONS OF PARTlCIPATIONS 

Artiele 5 The 21st BISP is open to ali 
artists, without any restrictions regarding 
artistic languages, techniques, dimensions, 
materiais or number of works, obeying the 
following conditions: 

1. The selection will be made based on the 
Application Form, accompanied by colored 
slides, 35 mm, or videos, in the case of the 
kinetic and performing arts. For each work the 
candidate may submit three slides at the most, 
and at least one of these slides should show 
the whole work. The videos should be three 
minutes long at the most (NTSC or PAL-M/VHS 
systems). 

2. The material for the selection process 
must be sent to the São Paulo Biennial 
Fondation (FBSP) by December 30, 1990. 

3. There is no charge for the application 
processo 

4. The works themselves should not be sent 
during the selection processo The material 
accompanying the Application Forms will not be 
returned, but will become part of the WANDA 
SVEVO Archive of the FBSP. 

5. The Application Form can be obtained at 
the Brazilian Diplomatic representation and 
cultural institutions. 

Artiele 6 The result of the selection process 
will be communicated by letter to ali 
applicants. At this time those who are selected 
will receive the Participation Form, which must 
be returned to the FBSP duly filled out by April 
30,1991. 

Artiele 7 The distribution of the works 
selected according to the regu/ations herein, 
on the grounds of the 21st BISP, will be 
decided solely and exc/usively by the Technical 
Art Commission (C TA), based on a study of 
each project which has been selected. 

Chapter 111 
RECEIPT OF THE WORKS 

Artiele 8 The works chosen by the selection 
process must be sent to the FBSP by July 10, 
1991, accompanied by appropriate 
identification with.stickers, tags and other 
documents required by the Brazilian customs 
authorities, in the case of foreign artists. 

Artiele 9 The artists selected must assume 
the expense of transporting the works, from the 
place of origin to the FBSP building, as well as 
insurance, also covering the time the works will 
remain within the FBSP quarters. The FBSP 
assumes no responsability for possible 
damage, theft, or 1055 of works sent to the 
exhibit. 

§ The unpacking and repacking of the works 
will be paid for by the FBSP. In the event that 
special care must be taken with the works, the 
artist should inform the FBSP ofthe needs for 
special installations, assembling or mounting, 
unpacking or repacking prior to the expiration 
date mentioned in Article 8. The FBSP has the 
right to determine whether the costs of and 
special care in assembling or mounting exhibits 
that vary from the standard routine should be 
the responsibility of the artist. 

Artiele 10 For works sent from abroad, 
there will be a customs warehouse at the 
headquarters ofthe FBSP where the works will 
clear customs in the presence of a 
representative of the FBSP and the artist 
himself or his legal representative. 

§ 1 The works from abroad should be sent 
to the following address: Fundação Bienal de 
São Paulo, Pavilhão Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira, Parque Ibirapuera, São 
Paulo/SP, Brazil, via the Port of Santos (when 
sent by sea) or via Guaru/hos International 



Airport or Viracopos Airport (if shipped by air). 
§ 2 Ali the foreign works should be 

accompanied by the necessary customs 
documentation, even if the works are 
transported free of charge. The embarcation 
slips or documentation should contain a /ist of 
the works in three copies. This list should 
contain: the name of the artist, the title of the 
work, technique, size, weight, value and 
mention that the customs clearing process 
will be undertaken at the customs 
warehouse located in the FBSP 
building. 

§ 11 Due to customs requirements, foreign 
works may not remain in the country more than 
180 (one hundred and eighty) days, beginning 
on the date of its arrival at the place of 
disembarcation in Brazil. If the time period 
foreseen in this Article 11 is not respected, the 
FBSP will not assume responsibility for the 
maintenance, conservation, and custody ofthe 
works that remain longer than the 
aforementioned period. 

§ 12 The works should be removed within 
30 (thirty) days, beginning on the date ofthe 
closing of the 21st BISP. If this deadline is not 
respected, the FBSP will not assume 
responsibifity for the maintenance, 
conservation, and custody of the works. 

Article 13 The cost of retum shipment of 
the works wifl be assumed by the artists. 

Article 14 The participating artists of the 
21st BISP authorize the FBSP, free of any 
expense, including copyrights, to photograph, 
film, or register by various reproduction 
techniques the respective works that are 
exhibited at the 21st BISP for the purpose of 
publication and catalogues, specia/ized articles 
and press releases of the 21st BISP. 

Article 15 The catalogue of the 21st BISP 
will be made with material sent to the selection 
process, as mentioned in Article 5 above. 

Chapfer IV 
PRIZES 

Arficle 16 The FBSP, through its award jury, 
will grant prizes to the participating artists for 
their works exhibited at the 21st BISP. The 
award jury will grant three prizes: 

a) One (1) Grand Prize FBSP, in the amount 
of US$ 150,000 

b) One (1) FBSP Prize, in the amount of US$ 
100,000 

c) One (1) FBSP Prize, in the amount of US$ 
50,000 

§ Ali the above mentioned prizes will be 
acquisition awards, and there must be a 
transfer of the property of the prize winning 
works to the FBSP in an adequate manner, 
according to the nature of the characteristics of 
the work. The prizes will be announced at the 
end of the exhibit. For the effects of Article 16, 
any questions regarding the acquisition of the 
prize-winning works and the transfer of property 
to the FBSP will follow criteria to be established 
by that time by the FBSP. 

Arficle 17 The jury will be composed of: 
1. Carmen Velasco Portinho 
2. Casimiro Xavier de Mendonça 
3. Fabio Magalhães 
4. João Candido Galvão 
5. Maria A/ice Mifliet 
§ Should one of the members be partially or 

totally impeded from participation in the jury, 
as mentioned at the head ofthis article, the 
CTA-FBSP will indicate the respective 
substitute. 

a) Sales 

Chapfer V 
SALES 

Arficle 18 The sale of the.works at the 21st 
BISP will be made exclusively by means of the 
Sales Section of the FBSP. 

b) Sal e of Foreign Works 
Arficle 19 The prices of the foreign works 

that are on sale should be indicated in the 

respective Participation Forms, referred to in 
Article 6 above, in V.S. dollars. The price ofthe 
foreign works should be the same as that 
stated in the customs documentation, and 
subsequent changes in the price will not be 
accepted. 

Arficle 20 With regard to the price as 
stipulated in the terms ofthe previous article, 
the following will always be deducted upon 
payment or remittance: (i) the amount of 20 
(twenty) per cent destined for the FBSP as a 
commission for its intermediation; and (ii) the 
taxes and duties on the operation of the sale of 
the work, as well as the respective costs and 
bank charges which may perhaps be incurred, 
which will be paid directfy by the buyer or by the 
beneficiary of the work. 

Article 21 The buyer will assume the 
exclusive responsibility of covering expenses 
regarding the nationalization of foreign works 
sold, as well as possible taxes due on this 
operation. The amount corresponding to these 
expenses and taxes will be indicated on the list 
of sales prices and will be paid directly by the 
purchaser of the work. 

Arficle 22 In the event of donating the work 
to a cultural entity duly recognized by the 
Brazilian govemment, the beneficiary of the 
donated work referred to will be exempted from 
paying the commission to the FBSP, stipulated 
in Article 20 (i) above, but must assume the 
total responsibifity for payment of ali taxes and 
duties that the work might be subject to, as 
well as the responsibifity and expenses with 
regard to the nationalization of the work. 

§ The commission stipulated in Article 20 (i) 
will be charged when the beneficiary ofteh 
donation is a third party, who will also be 
responsible for the total payment of taxes, 
duties and expenses of nationalization, in 
accordance with the stipulations of Articles 20 
and 21. 

Arficle 23 The purchaser should take the 
necessary measures directly with the Central 
Bank of Brazif to remit the amount due to the 
proprietor of the work, deducting the charges 
referred to in Article 20 above, or, if he prefers, 
utilizing the services of the bank agency 
installed on the premises of the 21st BISP. 

Arficle 24 The works sold or donated will 
only be delivered by the FBSP to the purchasers 
and beneficiaries after the closing of the 
exhibition, the payment of the respective price, 
and the payment of the commission to the 
FBSP in accordance with the terms of the 
aforementioned Article 20. The deliveries are 
also subject to: (i) confirmation that the 
proprietor has received the respective amount 
ofthe sale; (ii) conclusion ofthe process of 
nationalization of the work, by the purchaser, 
with the appropriate govemmental authorities; 
and (iii) documented proof of the payment of 
taxes and charges due. 

c) Sale of Brazilian Works 
Arficle 25 The price ofthe sale of Brazilian 

works will be that price indicated by the artist 
on the Participation Form. This price can not be 
altered, scratched out or erased, and must be 
stated in cruzeiros or in National Treasury 
Bonus (BTN). 

§ 1 It is hereby stipulated that as expressed 
in the terms at the head of this article, there 
will always be a deduction from the price of the 
sale at the time of payment, of: (i) the 20 
(twenty) per cent commission for the FBSP for 
its intermediation in the sale; and (ii) the taxes 
and charges that incide on the sales operation 
of the work, as well as the respective costs and 
bank charges which might perforce be incurred, 
and which should be paid directfy by the 
purchaser or by the beneficiary of the above 
mentioned work. 

§ 2 Only in the event of the donation of the 
work to a cultural entity legally recognized by 
the Brazilian govemment will the beneficiary be 
exempted from paying the commission to the 
FBSP, as foreseen in Paragraph 1 (i) of this 

article; however, the said beneficiary must 
assume responsibility for the payment of taxes 
and charges which might incide on the work 
and the payment of bank costs and charges 
referred to in Paragraph 1 (ii) above. 

§ 3 The works sold or donated may only b.e 
delivered by the FBSP to the purchasers or 
beneficiaries after the closing of the exhibition, 
by means of proof of payment of the respective 
price due in accordance with the tems of the 
head ofthis article, (proof that the proprietor of 
the work, has received payment, lhe FBSP has 
received its respective commisssion and the· 
purchaser has paid ali appropriate taxes duties 
and charges as foreseen in Paragraph 1 (ii). 

Chapfer VI 
GENERAL DISPOSITION 

Arficle 26 Works can not be removed prior 
to the closing date of the 21st BISP. 

Arficle 27 If there is any difference in the 
spelling of the artists' names, value of works, 
or other data, the information available on the 
Participation Forms will always prevail. 

Arficle 28 The FBSP is absolved of any and 
ali responsibi/ity for the failure of the artist to 
participate in the 21st BISP as a result of his 
non observance of the deadlines and 
conditions established herein with regard to 
the de/ivery, mounting or assembly, remittance 
of documentation and instructions regarding 
the works selected. For the same reasons, the 
FBSP is also absolved of any and ali 
responsibility regarding the omission of the 
name of the artist or of any other data in the 
general catalogue ofthe 21st BISP or in other 
publications which the FBSP might publish or 
promote. 

Article 29 For the purpose of this 
regulation, with regard to payment, including 
taxes, the criterion for identifying whether a 
work is Brazilian or foreign wifl be the domicile 
of the proprietor. 

Arficle 30 The electric system of the 
Biennial Pavillion is 110 volts monophase or 
220 volts monophase or triphase (60 Hz). The 
system of television in Brazil is PAL-M (60 Hz-
525 /ines) or NTSC only for reproduction of 
films ofthe VHS System. 

Article 31 The signing of the Participation 
Form implies the total acceptance of these 
regulations. 

Arficle 32 Cases of omission will be 
decided upon by the FBSP. 
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