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Apresentação do Presidente da Fundação Bienal de São Paulo

A Bie~al é de São Paulo, do Brasil e do mundo. Paulistanos, brasileiros e estrangeiros vêm ao
Ibirapuera com o intuito de ver arte. Por outro lado, a Bienal é uma oportunidade para artistas
exibirem seus trabalhos e serem vistos por um vasto e diferenciado público. Não são apenas os
curadores e críticos i nternacionais-hoje a Bienal é uma referência obrigatória para profissionais
de arte em todo o mundo-mas sobretudo as centenas de milhares de paulistanos que, muitas
vezes, visitam pela primeira vez uma exposição de arte. Essa oportunidade de mostar arte a um
grande público, possibilitando vias de acesso e contato mais profundo por meio de um projeto
educacional multifacetado, levou-nos também a repensar e potencializar a presença da arte
contemporânea brasileira na XXIV Bienal.
Este ano procuramos dardestaque e tratamento especiais à produção nacional. Uma das
inovações da XXIV Bienal foi justamente a criação de um segmento Arte Contemporânea
Brasileira, com uma exposição denominada Um e/entre Outro/s. A exposição se divide em dois
eixos, um mais subjetivo e psicanalítico, o do "Um e outro", curado por Adriano Pedrosa, e
outro que expressa preocupações mais políticas e sociais, o do "Um entre outros", curado por
Paulo ~erkenhoff. Embora haja uma distinção arquitetônica e curatorial entre o primeiro e o
segundo'eixos, o curador geral e o curador adjunto trabalharam com a perspectiva de articular
conceituai e tematicamente a presença das obras no espaço, algo que é sublinhado pela
aproximação mais aberta e fluida da instalação e da arquitetura da exposição. O objetivo não foi
o de oferecer um panorama geral-uma exposição, mesmo com as dimensões de uma Bienal,
não pode dar conta de tudo, haverá sempre ausências. A arte contem porânea brasilei ra su rge
também em exposições e contaminações no Núcleo Histórico, presenças em "Roteiros ... ", e
projetos especiais desenvolvidos para os livros e para nosso website. Trata-se de um recorte da
produção contemporânea brasileira, um conjunto significativo, instigante, articulado e denso.
Esse tratamento especial nos levou tam bém a ded icar este vol u me separado à arte contemporânea brasileira, o quarto de nossas publicações. Em geral, os catálogos ficam prontos na
época de abertu ra das mostras e perde-se a rara oportu nidade de registrar e pu blicar imagens
da própria exposição. Meses de trabalho e investimento na construção e montagem de uma
Bienal ficavam sem um registro em forma de publicação. Com este livro, o importante trabalho
de articulação curatorial e espacial das obras, tão caro aos curadores, poderá finalmente sobreJulio landmann
viver ao final da XXIV Bienal de São Paulo.
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Fundação Bienal de São Paulo President's Foreword

The Bienal belongs to São Paulo, to Brazil and to the world. Paulistanos, Brazilians and foreigners
come to Ibirapuera Park to look at art. On the other hand, the Bienal is an opportunity for artists
to exhibit their work and be seen by a vast and eclectic publico It is not only the international
curators and critics-the Bienal is today an obligatory reference for art professionals throughout the world-but above all the hundreds ofthousands ofPaulistanos who often visit an art
exhibition for the first time. This opportunity to show art to a very large public, allowing for a
deeper and more meaningful contact through a multifaceted educational project, led us to
rethink and potentialize the presence ofBrazilian contemporary art at the XXIV Bienal.
This year we attempted to give prominence and special treatment to the national production. One ofthe XXN Bienal's innovations was precisely the creation ofthe Arte Contemporânea
Brasileira segment, with an exhibition titled Um e/entre Outro/s COne and/among Other/s]. The
exhibition is divided in two axes: a more subjective and psychoanalytic one, "Um e Outro" COne
and Other], curated by Adriano Pedrosa, and a second axis which expresses more politicaI and
social concerns, "Um entre Outros" COne among Others], curated by Paulo Herkenhoff. Even if
there is an architectural and curatorial distinction between the two axes, the chief curator and the
adjunct curato r worked with the perspective of articulating conceptually and thematically the
presence of the works in the space, something that is underlined by the more open and fluid
approach to the exhibition's installation and architecture. The aim was not to offer a general
panorama or overview-an exhibition, even as big as a Bienal, cannot encompass everything,
there will always be absences. Contemporary Brazilian art appears also in exhibitions and
contaminations at the Núcleo Histórico, "Roteiros ... ", and special projects developed in the
books and in our website. The presence ofBrazilian contemporary art at the XXN Bienal is thus
constituted through a significant, instigating, articulated, and dense selection.
This special treatment also lead us to dedicate a separate volume to Brazilian contemporary
art, the fourth of our publications. ln general, catalogs must be ready for the opening ofthe
exhibition and one thus misses the rare opportunity to record and publish images ofthe actual
show. Months ofwork and investment in the construction and installation of a Bienal remained
without a definite record in the form of a publication. With this book, the important work of
curatorial and spatial articulation of the artworks may at last survive the end of the XXIV Bienal
de São Paulo.
Translatedfrom the Portuguese by Veroníca Cordeiro.
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Apresentação do Ministro da Cultura

Este é um livro, e não um catálogo, que recorde a participação de artistas contemporâneos
brasileiros na XXIV Bienal de São Paulo. É importante ressaltar este fato desde o início, pela
importância dessa inovação. Se considerarmos-e, creio eu, a redundância é perdoávela importância que a Bienal de São Paulo vem ganhando a cada evento, este livro ganha ainda
mais força.
Aqui estão alguns dos mais valiosos nomes das nossas artes visuais, e que certamente
contriBuem para que este segmento se mantenha em eterna ebulição criativa, renovando-se a
cada passo e assegurando seu lugar entre o que de mais inquietante e inovador se produz hoje
em dia no mundo.
Vários dos nomes aqui presentes estão hoje consagrados em nosso país e assumem
espaços cada vez mais sólidos no cenário internacional. Ao longo dos últimos quatro anos,
pudemos acompanhar, no Ministério da Cultura, trajetórias que foram se consolidando em
nosso país e paulatinamente se firmaram em vários dos principais centros de arte dos Estados
Unidos, da Alemanha, do Reino Unido, da França, da Espanha e de vários países da América
Latina. Pudemos acompanhar, nesse período, a presença cada vez mais constante de nossos
artistas nas mais importantes mostras internacionais de artes visuais, e isso certamente nos
enche de orgulho. De fato, a tarefa de divulgar nossas artes no exterior foi bastante facilitada
pela qualidade dos nossos artistas. E no que se refere ao nosso próprio país, é desnecessário
dizer da importância que o próprio público vem dando, a cada dia, a essa produção. Citar
exemplos ocuparia demasiado espaço e ainda traria o risco de omissões involuntárias. Prefiro
reiterar, portanto, que cada um dos artistas que participam deste volume tem presença própria
e específica no cenário não apenas das nossas artes visuais, mas da própria cultura brasileira
contem porânea.
Este quarto volume das publicações da XXIV Bienal de São Paulo, por sua vez, merece
comentário à parte. Nele estão presentes os dois eixos centrais da exposição-"Um e outro"
e "Um entre outros", como conceberam seus curadores. O primeiro é, conforme definem os
curadores, mais subjetivo. O segundo tem uma dimensão mais social. Entre os dois, temos uma
visão abrangente da produção mais contemporânea dos artistas brasilei ros, a diversidade das formas de expressão, a força de nossa cultura rica, diferenciada, múltipla e, por isso mesmo, única.
Parser um verdadeiro compêndio que além dos trabalhos expostos inclui textos e análises
de vários autores, e se estende ainda para outros segmentos da Bienal, me atrevo a antever para
este livro um papel de indiscutível importância para o estudo de nossas artes. Gostaria, então,
de concluiresta breve apresentação cumprimentado uma vez mais os responsáveis poresta que
é uma das mais importantes mostras de todo o mundo, e em especial os curadores da participação brasileira nesta sempre exitosa XXIV Bienal de São Paulo. E quero também agradecer o
poder inovador demonstrado pelos artistas aqui reunidos. Cada um deles, do mais experiente
ao mais jovem, não tem feito mais do que demonstrar que pode haver limite para tudomenos para a capacidade do nosso povo se expressar por sua cultura, da qual eles são nítido
Francisco Weffort
exemplo.

20 XXIV Bienal Arte Contemporânea Brasileira: Um e/entre Outro/s

Minister 01 Culture's Foreword

This is a book, and not a catalog that merely registers the participation of contemporary Brazilian
artists in the XXIV Bienal de São Paulo. It is significant to highlight this fact from the start due
to the importance ofthis innovation. Ifwe consider-and I believe this redundancy is justifiablethe importance that the Bienal de São Paulo has been gaining on each event, this book acquires
an even greater strength.
Some of the most notable names of our visual arts are present here, and they certainly
contribute towards maintaining this segment in an endless creative fomentation as it renews
itself at each step and reassures its place within the most disquieting and innovative art production in the world nowadays.
Many ofthe artists here are well-known in Brazil and are successively adopting more significant roles in the international scene. Throughout the last four years at the Ministry ofCulture, we were able to follow paths that became consolidated in our country and gradually
instituted in many ofthe chief art centers ofthe United States, Germany, the United Kingdom,
France, Spain and many Latin American countries. ln that period, we were able to follow the
increasingly constant presence of our artists in the most important international arts shows, and
we certainly take great pride in that. ln fact, the task of promoting our arts abroad was fairly
untroubled thanks to the quality of our artists. Concerning our own country, it is almost unnecessary to stress the importance that the actual public has daily attributed to this production. To
quote examples would take too much space and would further bring the risk ofincidental omissions. I thus prefer to reiterate that each one ofthe artists partaking in this volume has a unique
and specific presence not only in the visual arts scene, but in contemporary Brazilian culture itself.
This fourth volume of the XXIV Bienal de São Paulo publications, in tum, merits a separate
comment. The two main axes ofthe exhibition-"Um e Outro" [One and Other] and "Um entre
Outros" [One among Others] are present in it, as conceived by its curators. The first, as defined
by the curators, is more subjective, whilst the second has a more social dimensiono Between the
two, we have a widespread view ofBrazilian artists' most contemporary production and its diversity of expressive forms which is the strength of our culture-rich, distinguished, multi pIe and,
therefore, unique.
I dare anticipate that, for being a true compendium which includes texts and analyses by
several authors as well as the works exhibited, this book will doubtless constitute an invaluable
source for the study of our arts. I would thus like to conclude this brief foreword by once more
congratulating those responsible for the realization of this exhibition-one of the most important art shows in the world-and namely the curators ofthe Brazilian participation in this highly
successful XXIV Bienal de São Paulo. I would also like to thank the innovative power demonstrated by the artists gathered here. Each one of them, from the most experienced to the
youngest, have admirably shown that there may be a limit to everything-except to the ability of
our people to express themselves through their culture, ofwhich they are a clear example.
Translatedfrom the Portuguese by Veroníca Cordeiro.
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Arte contemporânea brasileira uma presença
complexa
Além de constituir seu próprio segmento, cuja exposição se denomina Um e/entre outro/s, a arte contemporânea brasileira tem uma presença complexa
na XXIV Bienal de São Paulo mediante exposições,
contaminações, inserções, pontuações, presenças,
projetos nos livros, webarte e outras mostras.
No chamado Eixo da Cor do Núcleo Histórico, há
mostras de Beatriz Milhazes e de Delson Uchoa,
estendendo a trajetória sugerida com a articulação
das exposições de Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi,
Hélio Oiticica e Cildo Meireles. Ainda no Eixo da Cor,
há a presença de obras dos brasileiros Waltercio
Caldas e Antonio Dias, bem como uma contaminação do austríaco Franz West, artista de Roteiros
Europa.
No Núcleo Histórico, além das exposições de
Cildo Meireles e Hélio Oiticica, há uma de Lygia
Clark. Outras presenças nesse segmento: os poetas
Arnaldo Antunes, Lenora de Barros e Walter Silveira
(com a instalação Contribuição multimilionária de

todos os erros), os escultores Antonio Dias e José
Resende (em confronto com a obra de Alberto
Giacometti), lole de Freitas e Carmela Gross (que
convivem com a obra de Maria Martins), além dos
pintores participantes da exposição Monocromos:
Hélio Oiticica, Hércules Barsotti, Mira Schendel,
Lygia Clark, Tomie Ohtake, Willys de Castro, Antonio
Dias e Katie van Scherpenberg. Como contaminações, também no Núcleo Histórico, surgem Adriana
Varejão.(em Séculos XVI-XVIII), Anna Bella Geiger
(em Literatura e em A Cor no Modernismo Brasileiro),
Artur Barrio (em Francis Bacon e em Literatura), Cildo
Meireles (em Vincent van Gogh), Ernesto Neto e
Vik Muniz (em Surrealismo e Dadá), Hélio Oiticica
(com uma obra que é deslocada durante a XXIV
Bienal, passando pelos Monocromos e por David
Alfaro Siqueiros), Mira Schendel (em Eva Hesse e
Robert Smithson), Tunga (em A Cor no Modernismo
Brasileiro e em Albert Eckhout), além de uma pequena mostra reunindo trabalhos de Cildo Meireles, Hélio
Oiticica, Lygia Clark e Wesley Duke Lee (inserida
entre a exposição de Eva Hesse e Robert Smithson
e a do Século XIX).

A arte contemporânea brasileira está ausente
das Representações Nacionais e aparece nos Roteiros América Latina, curado por Rina Carvajal, com
os artistas Anna Maria Maiolino e Miguel Rio Branco.
Alguns artistas brasileiros realizam projetos nos
livros da XXIV Bienal: Adriana Varejão em Núcleo
Histórico, Rosângela Rennó em "Roteiros ... " (um

projeto concebido pela artista com fotografias feitas
em Tijuana e exibidas em InSite 1997) e Emmanuel
Nassar em Representações Nacionais. Outros artistas estão presentes com projetos de w.e barte no
website da XXIV Bienal: Fabiana de Barros (com Vulnerables) , Gisela Domschke e Fabio Itapura (com
The buzzing diary) , Kiko Goifman e Jurandir Müller

(com Valetes em slow motion) , numa exposição
curada por Ricardo Ribenboim e Ricardo Anderáos
[www.uol.com.br/bienaI/24bienal/web/ricardo ].
O segmento de arte contemporânea, por sua
vez, consituti o cerne deste livro e é dividido em
dois eixos. No primeiro, o eixo do Um e outro, com
curadoria de Adriano Pedrosa, os artistas: Adriana
Varejão, Artur Barrio, Cildo Meireles, Courtney Smith,
Daniel Senise, Edgard de Souza, Ernesto Neto, lole

de Freitas, José Resende, Laura Lima, Leonilson,
Lygia Clark, Miguel Rio Branco, Nazareth Pacheco,
Rivane Neuschwander, Rosângela Rennó, Sandra
Cinto, Tunga e Valeska Soares. No segundo eixo, o do
Um entre outros, com curadoria de Paulo Herkenhoff,
os artistas: Anna Bella Geiger, Antonio Manuel, Arthur
Omar, Claudia Andujar, Emmanuel Nassar, Ivens
Machado, Mauricio Dias e Walter Riedweg, Regina
Silveira, Rochelle Costi, Rubem Grilo e Vik Muniz.
Esse segmento teve as contaminações de Bruce
Nauman (com seu South American triangle) , Esko
Mannikk6 (com um panorama de Itu, São Paulo) e
Michael Asher (com um trabalho utilizando fotografias de favelas norte-americanas).
Na fachada externa do Pavilhão, Tropel, de Regina
Silveira.

Adriano Pedrosa

e Paulo Herkenhoff

Brazilian Contemporary Art a complex presence
Besides constituting its own segment, with an exhibition titled Um e/entre Outro/s [One and/among
,

Other/s], Brazilian contemporary art has a complex
presence at the XXIV Bienal de São Paulo through
contaminations, insertions, punctual presences, projects in the books, webart and other presentations.
At the so-called Color Axis of the Núcleo Histórico,
there are exhibitions of works by Beatriz Milhazes
and Delson Uchoa whjch extend the trajectory suggested by the articulation of the exhibitions of Tarsila
do Amaral, Alfredo Volpi, Hélio Oiticica and Cildo
Meireles. Still at the Color Axis, there are works by
the Brazilians Waltercio Caldas and Antonio Dias, as
well as a contamination of the Austrian Franz West,
an artist from Roteiros Europa.
At the Núcleo Histórico, besides the exhibitions of
Cildo Meireles and Hélio Oiticica, there is one

dedi~

cated to the work of Lygia Clark. Other presences
in this segment: the poets Arnaldo Antunes, Lenora
de Barros and Walter Silveira (with an installation
titled Contribuição multimilionária de todos os erros

[Multimillionaire contribution of ali errors]), the sculptors Antonio Dias and José Resende (in confrontation
with the work of Alberto Giacometti), lole de Freitas
and Carmela Gross (juxtaposed to the work of Maria
Martins), besides the painters which take part in
the Monochrome exhibition: Hélio Oiticica, Hércules
Barsotti, Mira Schendel, Lygia Clark, Tomie Ohtake,
Willys de Castro, Antonio Dias and Katie van Scherpenberg. Through contaminations, also in the Núcleo
Histórico, appear Adriana Varejão (in the exhibition
dedicated to the XVI-XVIII centuries), Anna Bella
Geiger (in Literature and in Brazilian Modernism),
Artur Barrio (in Francis Bacon and in Literature),
Cildo Meireles (in Vincent van Gogh), Ernesto Neto
and Vik Muniz (in Surrealism and Dada), Hélio Oiticica (with a work that traveis throughout the pavilion
during the exhibition period, going from the Monochrome to David Alfaro Siqueiros), Mira Schendel
(in Eva Hesse and Robert Smithson), Tunga (in Color .
in Brazilian Modernism and in Albert Eckhout),
besides a small show gathering works by Cildo
Meireles, Hélio Oiticica, Lygia Clark and Wesley Duke
Lee (inserted between the Eva Hesse and Robert

Smithsonexhibition and the one dedicated to the
XIX century).
Brazilian contemporary art is absent from the
National Representations segment, and appears in
Roteiros América Latina, curated by Rina Carvajal,
with the artists Anna Maria Maiolino and Miguel Rio
Branco. Some Brazilian artists have done special
projects for the XXIV Bienal books: Adriana Varejão
in Núcleo Histórico, Rosângela ,Rennó in "Roteiros ... "
(a project designed by the artist with photographs
she made in Tijuana and exhibited at InSite 1997),
andEmmanuel Nassar in Representações Nacionais.
Other artists have contributed webart projects to the
website of the XXIV Bienal: Fabiana de Barros (with

Vulnerables) , Gisela Domschke and Fabio Itapura
(with The buzzing diary) , Kiko Goifman and Jurandir
. Müller (with Valetes em slow motion) , in an exhibition
curated by Ricardo Ribenboim and Ricardo Anderáos [www.uol.com.br/bienal/24bienal/web/ricardo].
The Brazilian Contemporary Art segment, in its
turn, constitutes the focal point of this book and
is divided into two axes: The first one, Um e Outro
[One and Other], curated by Adriano Pedrosa,

includes works by Adriana Varejão, Artur Barrio, Cildo
Meireles, Courtney Smith, Daniel Senise, Edgard de
Souza, Ernesto Neto, lole de Freitas, José Resende,
Laura Lima, Leonilson, Lygia Clark, Miguel Rio
Branco, Nazareth Pacheco, Rivane Neuschwander,
Rosângela Rennó, Sandra Cinto, Tunga, and Valeska
Soares. The second axis, Um entre Outros [One
and among Others], curated by Paulo Herkenhoff,
includes works by Anna Bella Geiger, Antonio
Manuel, Arthur Omar, Claudia Andujar, Emmanuel
Nassar, Ivens Machado, Mauricio Dias and Walter
Riedweg, Regina Silveira, Rochelle Costi, Rubem
Grilo, and Vik Muniz. This segment was contaminated
by the works of Bruce Nauman (with his South American triangle) , Esko Mannikk6 (with a panorama of

Itu, São Paulo) and Michael Asher (with a work that
uses photographs taken in US American favelas).
On the Pavilion's external façade, Tropel, by Regina
Silveira.

Adriano Pedrosa and Paulo Herkenhoff.

Um e Outro

curadoria Adriano Pedrosa

Daniel Senise O beijo do elo perdido [The kiss of the missing link] 1991 acrílica e óleo sobre cretone
[acrylic and oil on cretone] 139x204cm coleção Kim Esteve, São Paulo
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33 Um e Outro Adriano Pedrosa

Laura Lima Sem título [Untitled] 1997-98 performance
35 Um e Outro Adriano Pedrosa

Danie l Senise Sem título [Untitledj 1992 mista sobre c retone [mixed med ia on cretone] 143x253cm co leção particular [private collection], Monterrey, México
Valeska Soares Untitled (from entanglements) Sem título (dos emaranhados) 1996 cera de abe lha, óleo de perfume [bee wax, perfume oil] 5x 118x27cm
coleção Gale ria Camargo Vilaça , São Paulo
Wilson Monteneg ro e [and] Tunga Xifópagas capilares [Capillary xiphopagous] 1987 registro fotog ráfico [photog rap hi c record] 182x101 cm co leção particular
[p rivate collection], Rio de Janeiro
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37 Um e Outro Adriano Pedrosa

Edgard de Souza Sem título [Untitled] 1998 fotografia 36x42cm cortesia Galeria Luisa Strina, São Paulo
José Resende Sem título [Untitled] 1983 cápsula de vidro, água destilada, vaselina líquida, mercúrio [glass capsule , distillated water, liquid vaseline , mercury]
200x11 cm diãmetro coleção Ricard Akagawa, São Paulo
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Lygia Clark Diálogo: óculos [Dialogue: glasses] 1968-73 registro fotográfico [photograph ic record] Fátima Pombo 40x60cm
lole de Freitas Glass pieces, life slices Pedaços de vidro , fatias de vida 1975 seqüência fotográfica [photographic sequence] detalhe 50x70cm coleção
da artista, Rio de Janeiro
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Cildo Meireles Espelho cego [Blind mirror] 1970 madeira, massa, letras de metal em relevo [wood, paste, relei! metal letters] 46x33x 18cm coleção Marcantônio
Vilaça, São Paulo
Leonilson EI puerto [The harbor] 1992 bordado sobre tecido sobre espelho [embroidery on cloth on mirror] 23x16cm coleção Theodorino Torquato Dias e
Carmem Bezerra Dias, São Paulo
41 Um e Outro Adriano Pedrosa

Leonilson
Extreme necessity between two people Extrema necessidade entre duas pessoas (atribuído) 1990 nanquim e aquarela sobre papel [ink and watercolor on
paper] 21 x 13,5cm coleção Theodorino Torquato Dias e Carmem Bezerra Dias, São Paulo
Protected, crossing fires Protegido, fogos cruzados 1990 nanquim e aquarela sobre papel [ink and watercolor on paper] 24x33,5cm coleção Museu de Arte
Moderna de São Paulo
Sem título [Untitled] 1985 lápis de cor sobre papel [color penei I on paper] 21 x 13,5cm coleção Theodorino Torquato Dias e Carmem Bezerra Dias, São Paulo
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43 Um e Outro Adriano Pedrosa

Leonilson Jogos perigosos [Dangerous games] 1989 acrilica sobre tela [acrylic on
canvas] 49x60cm coleção particu lar [private collection], São Paulo
Leonilson Sem título [Untitled] 1989 nanqu im e aquarela sobre papel [ink and watercolar on paper] 32,5x24,5cm coleção Guilherme Dias Salvatore, São Paulo
Edgard de Souza Sem título (Dois corpos) [Untitled (Two bodies)] 1997 bronze
pintado, gesso [painted bronze, plaster] 88,5x43x24cm e [and] 70,5x45x25 (base)
coleção Banco Itaú, São Pau lo
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Leonilson
Sem título [Untitled] 1990 nanquim e aquarela sobre papel [ink and watercolor on pape r] 29,5x22cm coleção Cristina Seca!, São Paulo
Sem título [Untitled] 1989 nanquim e aquarela sobre papel [ink and watercolor on pape r] 31x22cm coleção particular [private collection], São Paulo
Sheltering dream Sonho de abrigo s.d . lápis de cor sobre papel [color peneiI on paper] 48x33,5cm coleção Theodorino Torquato Dias e Carmem Bezerra
Dias, São Paulo

47 Um e Outro Adriano Pedrosa

Courtney Smith Cor de Rosa [Rose color/pink] 1997 suco de rosas sobre cretone [rose juice on cretone] 100x 100cm
Sandra Cinto Sem título [Untitled] 1998 fotografia, couro [photograph , leather] 70x 128,5x20,5cm co leção da artista co rtesia Casa Triâng ulo, São Paulo
Sandra Cinto Sem título [Untitled] 1998 desenho sobre parede [drawing on wall] 500x810x70cm coleção da artista cortesia Casa Triângulo, São Paulo

Ernesto Neto Felus female 1995 fotografia 102x 156cm coleção Galeria Camargo Vilaça, São Paulo
Miguel Rio Branco Hell dyplich Díptico inferno 1993-94 fotografia-díptica 79x158cm co leção Galeria Camargo Vi laça, São Paulo
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Sandra Cinto
Sem título [Untitled] 1998 desenho [drawing] 20,5x27,5cm coleção da artista cortesia Casa Triãngulo, São Paulo
Sem título [Untitled] 1998 fotografia, couro [photograph, leather] 70x128,5x20 ,5cm coleção da artista cortesia Casa Triãngulo, São Paulo
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Rosângela Rennó Sem título (amor) [Untitled (Iove)] da série Museu Penitenciário/Cicatriz
[iram the series Penitentiary Museum/Scar] 1997-98 fotografia digital sobre papel Sommerset
(process) [digital photograph on Sommerset (process) pape r] 111 x77cm coleção Galeria
Camargo Vilaça, São Paulo
Leonilson 34 com scar 1991 acrílica e bordado sobre voile [acrylic and embroidery on voile]
39x30cm coleção Theodorino Torquato Dias e Carmem Bezerra Dias, São Paulo
55 Um e Outro Adriano Pedrosa

Artur Barrio Livro de carne [Book 01 meat/llesh] 1977- 98 carne [meat] dimensões variáveis
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Adriana Varejão Reflexo de sonhos no sonho de outro espelho [Rellection 01 dreams on a dream of another
mirror] detalhes 1998 instalação com 30 pinturas, óleo sobre tela [installation with 30 paintings, oil on canvas]
dimensões variáveis coleção da artista, Rio de Janeiro cortesia Galeria Camargo Vilaça, São Paulo

Adriana Varejão Reflexo de sonhos no sonho de outro espelho [Reflection of dreams on a dream of another mirrar] detalhes 1998 instalação com 30 pinturas ,
óleo sobre tela [installation with 30 paintings, oil on canvas] dimensões variáveis coleção da artista, Rio de Janeiro cortesia Galeria Camargo Vilaça, São Paulo

Edgard de Souza
Sem título [Untitled] 1997 madeira, gesso [wood, plaster] 18x42x24cm e [and]

21 x202x202cm (base) coleção particular [private collection], São Paulo
Sem título [Untitled] 1998 madeira laqueada [Iacquered wood] 160x15x16cm e [and]

160x15x29cm coleção do artista cortesia Galeria Luisa Strina, São Paulo

Edgard de Souza Abrigo [Shelter] 1993 madeira laqueada [Iacquered wood ] 216x74x55cm cortesia Galeria Luisa Strina, São Paulo
Ernesto Neto Nave Deusa [Goddess ship] 1998 instalação tule de Iycra, areia, cravo e cominho em pó, poliam ida, poliestireno [Iycra tulle, sand, powder clove
and cumin, polyethylene] 500x690x950cm coleção Galeria Camargo Vilaça, São Paulo
65 Um e Outro Adriano Pedrosa

Nazareth Pacheco todos [ali] Sem título [Untitled] em sentido horário, do canto esquerdo superior
[clockwise Iram top left] 1998 cristal, agulha [crystal, needle] 21 x26cm coleção particular [private
collection], São Paulo 1997 vidro, cristal, lãmina de bisturi [glass, crystal, surgical blade] 23x35cm
coleção particular [private collection], São Paulo 1998 cristal, anzol [crystal, lishhook] 16x12cm
coleção da artista, São Paulo

1998 cristal, lâmina de bisturi [crystal, surgical blade]

80x12cm

coleção particular [private collection], São Paulo
Tunga Eixo exógeno [Exogenous axis] 1985-97 madeira, metal [wood, metal] 210x35cm diâmetro
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Rivane Neuenschwander

o trabalho dos dias [Days' work]

vista externa (com Tunga), detalhe, vista interna [external view

(with Tunga), detail, internal view] 1998 plástico auto-adesivo, sujeira [adhesive plastic, dirt] 310x
625x310cm coleção Galeria Camargo Vilaça, São Paulo

Arthur Omar da série Antropologia da lace gloriosa-A grande muralha [Anthropology of
the glorlous face-The great wall] 1973-98 99 fotografias 97x 97cm cada [each] coleção do
artista, Rio de Janeiro

Amor à luz [Love to the light]
Com os nervos atados no alto da cabeça [With the nerves tied on top of the head]
spread seguinte [following spread] Rochelle Costi Quartos, São Paulo [Bedrooms, São Paulo]
1998 série de fotografias 183x220cm cada [each] coleção da artista, São Paulo cortesia
Galeria Brito Cimino, São Paulo

Um ent re Ou t ros

curadoria Paulo Herkenhoff
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Vik Muniz
Aftermath (Madalena) Conseqüências (Madalena) 1998 impressão cibacromo [cybachrome print] 218x

121 cm coleção Galeria Camargo Vilaça, São Paulo
Aftermath (Sócrates) Conseqüências (Sócrates) 1998 impressão cibacromo [cybachrome print] 182x

121 cm coleção Galeria Camargo Vilaça, São Paulo
Aftermath (Emerson) Conseqüências (Emerson) 1998 impressão cibacromo [cybachrome print] 151 x

121 cm coleção Galeria Camargo Vilaça, São Paulo

Vik Muniz
Valenline, lhe faslesl Valentine, a mais rápida da sé rie The sugar children As crianças de açúcar 1996 impressão cibacromo [cybac hrome printj 33x27cm
coleção Gale ria Camargo Vilaça, São Paulo
Jacinle loves orange juice Jacinte adora suco de laranja da série The sugar children As crianças de açúcar 1996 impressão cibacromo [cybachrome printj

33x27cm coleção Galeria Camargo Vi laça, São Pau lo
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Claudia Andujar Yanomami-na sombra das luzes [Yanomami- in the lights shadow] série de fotografias 80x 130cm cada [each] coleção da artista, São Paulo
Vistas da instalação [installation views] XXIV Bienal de São Paulo

Claudia AnduJar Vanomami-na sombra das luzes [Yanomami-in the lights shadow] série de fotografias 80x 130cm cada [each] coleção da artista, São Paulo
Vistas da instalação [instal lation views] XXIV Bienal de São Pau lo

Anna Bella Geiger Orbis descriptio da série Fronteiriços [Borderers] 1997 gaveta de ferro, folh a de cobre, encáustica, pigmentos [iron drawer, coper sheet,
encaustic, pigments] 16x65x48cm coleção da artista, Rio de Janeiro

81 Um entre Outros Paulo Herkenhoff

Maurício Dias e Walter Riedweg Os Raimundos, os Severinos e os Franciscos 1998 vídeoinstalação 45 minutos coleção dos arti stas, Zurique

83 Um entre Outros Paulo Herkenhoff
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Rubem Grilo
vista da instalação [install ation view] XXIV Bienal de São Paulo
Sociedade hípica [Hyppodrome Society] 1998 xilogravura e matriz [woodcut print and plate] 31 x40cm coleção do artista, Rio de Janeiro

T

\
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Regina Silveira Quebra-cabeça da América Latina [Latin American puzzle] vinil impresso dimensões variáveis 48x39cm cada peça [each piece] cortesia
Galeria Brito Cimino, São Paulo
Ivens Machado Mapa mudo [Mute map] 1979 concreto e vidro 100x 130x 15cm coleção Gilberto Chateaubriand- Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
89 Um entre Outros Pau lo Herkenhoff

Beatriz Milhazes Os pássaros [The birds] 1998 acrílica sobre tela [acrylic on canvas] 139x139cm cortesia Galeria Camargo Vi laça, São Paulo
Deisan Uchoa e [and] Beatriz Milhazes vista da instalação [installation view] XXIV Bienal de São Paulo
Beatriz Milhazes Gavião e passarinhos [H awk and birds] 1998 acrílica sobre tela [acrylic on canvas] 250x350cm cortesia Galeria Camargo Vilaça, São Paulo

Arte Contemporânea Brasileira no

"

EiXO da Cor

curadoria Adriano Pedrosa e Paulo Herkenhoff
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Beatriz Milhazes
O marinheiro [The sailor] 1998 acrílica sobre tela [acrylic on canvas] 217x217 cm coleção Paulo Vieira, Rio de Janeiro
Os três músicos [The three musicians] 1998 acrílica sobre tela [acrylic on canvas] 220x190cm coleção da artista, Rio de Janeiro cortesia Galeria Camargo

Vilaça, São Paulo
Menino pescando [Boy fishing] 1997 acrílica sobre tela [acrylic on canvas] 179,5x300cm coleção Edward Thorp Gallery, Nova York
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Delson Uchoa
Sudário Caeté [Caeté burial shroud) 1989 autofagiário em [autophagiary in)1998 acrílica sobre lona [acrylic on canvas) 315x245cm coleção do artista, Maceió
Roi roi 1989 acrílica sobre lona [acrylic on canvas) 261 x290cm coleção do artista, Maceió
95 Arte Contemporânea Brasileira no Eixo da Cor Adriano Pedrosa e Paulo Herkenhoff

Delson Uchoa Tear [Loom] 1998 acrílica sobre lona [acrylic on canvas] 338x216cm coleção do artista, Maceió
96 XXIV Bienal Arte Contemporânea Brasileira: Um e/entre Outro/s

Lã vem nossa comida pulando
A antropofagia é o filosofema básico, o operador
cultural por excelência, o legado fundante do
modernismo brasileiro. Uma forma brutalista de
"desconstrucionismo", avant la lettre. Através
da devoração, que é polêmica (isto é, crítica)
e antológica (isto é, seletiva, no sentido de
que canibal só devora o inimigo valoroso, capaz
de fornecer-lhe o nutrimento do tutano), o tabu
se transforma em totem. O terceiro excluído,
o ex-cêntrico, através do ritual antropofágico,
apropriando-se do que lhe interessa na cultura
egocêntrica do opressor, pratica uma espécie
de festim eucarístico dos ex-comunicados. É a
"contraconquista", de que fala o cubano Lezama
Lima. O coup de dents marxilar. A mastigação
crítico-antológica da outridade, que produz
a diferença criativa no caldeirão xamânico do
antropófago.
Haroldo de Campos, lº de outubro de 1998.
Contribuição multimilionária de todos os erros Multimillionaire contribution of ali errors vistas da instalação [installation views] XXIV Bienal

Leonora de Barros Dobradinha para DeBry [tripe stew/folded/double for DeBry] e [and] No país da lingua grande [ln the big tongue country] 1998 impressão
sobre lona [print on canvas] fotos Carolina Godefroid 400 x 50 cm cada [each]
Arnaldo Antunes Colagem 1998 superposição de cartazes impressos em tipografia [superposition of typographic printed billboards]

Arte Contemporânea Brasileira
O nome deste segmento da XXIV Bienal merece algumas conside-

visita a São Paulo me diz que é a produção contemporânea mais

rações preliminares. O que (não) é arte contemporânea brasileira?

interessante no momento. O que (não) é arte contemporânea

Não se trata, com certeza, de dei imitar um período ou u ma data a

brasileira? A indagação não vem sendo feita apenas nos últimos

partirda qual ele, o período, se inicie-para tanto, de 1945 ou

dez anos, nem só por estrangei ros. Étam bém uma preocu pação

1960 a nossos dias. Mas haverá de fato algo que dê conta de, defi-

da História da Arte no Brasil, ainda tão precária e fragmentada-

na, organize eficaz e confiavelmente a totalidade da produção de

mente escrita ou codificada, mal traduzida em livro, exposição,

arte contemporânea brasileira? Especular sobre a pergunta, suas

coleção ou cu rso. Pode-se tentar caracterizar então o meio,

origens e motivações, talvez seja mais interessante do que propria-

o contexto institucional, bem mais facilmente do que a produção:

mente encontrar u ma resposta a ela. Quem quer saber? Por que?

carência de museus e coleções públicas; ausência completa de

Quando? A arte contemporânea brasileira é muito provavelmente

revistas especializadas (por quê nãotemos uma Poliester ou Art

a Outra arte (aq uela prod uzida ou origi nada fora da Eu ropa, do

Nexus? Hoje os textos que abordam a arte brasileira são encon-

Canadá e dos Estados Unidos) com maior penetração no circuito

trados sobretudo em catálogos de exposições publicados por

internacional (e o circuito passa, em sua maior parte, precisa-

galerias locais e em revistas de arte estrangeiras, quase todo o

mente pela Europa, pelo Canadá e pelos Estados Unidos, se bem

número dessas inclui algo sobre nós); pouquíssimos cursos supe-

que chega com grande força a São Paulo, ao menos a cada dois

riores sobre prática, crítica ou história da arte, nacional ou

anos). Essa penetração surge dentro do contexto de um interesse

estrangeira. A associação entre arte e nacionalidade ou naciona-

das críticas, das instituições, das curadorias e dos colecionadores

lismo, no entanto, é perigosa-buscamos problematizar essa

na arte lati no americana, a arte prod uzida por esse Outro mais

questão na edição e formatação do livro que acompanha o seg-

próximo-aqui, a dialética entre distâtncia e proximidade, estra-

mento Representações Nacionais desta XXIV Bienal. Porém, é o

nho/estrangeiro e familíar, é crucial. Na tentativa de buscar algu-

Outro (aqui faço uma inversão estratégica, deli'berada e momen-

ma justificativa h istórica, pode-se dizer q ue o i nteresse é recente,

tânea dos papéis), cu radores, críticos e colecionadores estran-

talvez tenha uns dez anos; coincide, é claro, com o advento de

geiros em visita ao país, que necessita encontrar rapidamente

alguns pós~modernismos, multiculturalismos ou globalizações.

traços comuns a nossa produção para poder caracterizá-Ia e

O primeiro olhar à alteridade se dá em direção àquela que está

utilizá-Ia, distinguí-Ia do que é seu, próprio, sua propriedade:

mais próxima, ainda que do Outro lado. Esse primeiro olharao

"What's Brazilian about it?" O segmento não procura dar uma

Outro é seguido por um interesse de descobrí-Io, compreendê-lo,

resposta a essas perguntas, não tem o intuito de mapear a pro-

e, muitas vezes, de organizá-lo, classificá-lo, sempre com o

dução. A exposição não define paradigmas totalizantes e últimos

intuito de melhorse relacionarcom ele, consumí-Io. No contexto

para se pensar a arte brasileira, não quer precisar um panorama

latino-americano, a arte brasileira tem despertado um interesse

geral ou elenco de eleitos, mas uma entre muitas possíveis e

particular, maior do que a de seus vizinhos sub-continentais-um

outras organizações ou recortes conceituais da arte brasileira

curadorde uma Bienal norte-hemisférica emergente em recente

contem porânea.
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The title of this segment of the XXIV Bienal deserves some

contemporary art? The question has not been posed solely for the

preliminary considerations. What is (not) Brazilian contemporary

last ten years, let alone just by foreigners. It constitutes a preoccu-

art? It is not the case of establishing a period or date-for that

pation ofBrazil's Art History, which is written and codified so

matter, from 1945 or 1960 onwards. Yet is there something in fact

precariously, in fragments; poorly translated in book, exhibition,

that groups, defines and organizes the totality ofBrazilian contem-

collection or course formato One may attempt to characterize

porary art production? To speculate about the question, its origins

the milieu, the institutional context, more easily than the actual

and motivations, is perhaps more interesting than actually finding

production: lack of museums and public collections; complete

an answer for it. Who wishes to know? Why? When? Brazilian

absence of specialized magazines (why don't we have a Poliester or

contemporary art is perhaps the Other art (the art produced or

Art Nexus? Today, the texts which discuss Brazilian art are found

originated outside Europe, Canada and the United States) with

mostly in exhibition catalogs published by local galleries and in

stronger penetration in the international circuit (and the circuit

foreign art magazines, almost every issue ofthe former including

encompasses mostly Europe, Canada and the United States,

something about us); very few university courses on the practice,

though it crosses São Paulo at least every other year). Such pene-

criticism or history of art, be it Brazilian or foreign. On the other

tration comes about within a context characterized by a strong

hand, the association between art and nationality is a dangerous

interest from critics, institutions, curators, and collectors in Latin

one-we have tried to problematize this issue in the edition and

American art, the art produced by this closest Other-here, the

format ofthe bookwhich accompanies the National Representa-

dialectics between distance and proximity, strange/foreign and

tions segment of this XXIV Bienal. Yet it is the Other (and here

familiar, is crucial. ln an attempt to seek some historical justifica-

I make a deliberate, strategic and momentary inversion of the

tion, it can be said that the interest is recent, perhaps ten years

roles), foreign curators, critics, and collectorsyisiting the country,

old; it coincides, of course, with the emergence of certain post-

who needs to quickly find common traces in our production to

modernisms, multiculturalisms, globalizations. The first glance

characterize it, use it, distinguish it from their own, their property:

towards alterity is invariably directed to the closest one, even if

"What's Brazilian about it?" This segment does not seek an

that one is located on the Other side. This first glance towards the

answer to these questions, it does not have the intention to map

Other is followed by an interest in discovering and understanding

the contemporary production. The exhibition does not define

it, and often organizing and classifYing it, always with the inten-

totalizing nor ultimate paradigms, does not wish to precise a

tion to establish a relation with it, to consume it. ln the Latin

general panorama nor list ofhigh selections, but offers instead

American context, Brazilian art has enjoyed a special interest,

one organization and conceptual cross-section (among many

significantly larger than the art produced by its subcontinental

possible other ones) ofBrazilian contemporary art.

neighbors-a curator of an emerging Northern Hemispheric
Biennial in a recent visit to São Paulo tells me it is the most interest
contemporary production at the momento What is (not) Brazilian
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A.P.

Um e Outro One and Other

Este eixo, o do Um e Outro-mais psicanalítico, subjetivo, embora
não livre de implicações sociais e políticas-inicia-se com o tema
canibalístico da fusão amorosa (que não é, a propósito, um tema
estritamente brasileiro). Não se trata, é claro, de uma defesa da
psicanálise, nem tampouco da utilização da psicanálise como
base teórica para uma argumentação ou tese. O que há é a utilização de certos contos da psicanálise (Freud, Lacan) para elaboração de um outro texto. Na fusão amorosa, os dois amantes,
apaixonados, desejam incorporar um ao outro, fundir-se, tornar-se
um. O medo de perder o outro objeto amado faz com que o
amante q uei ra ingeri r e degl uti r o outro-daí talvez a voracidade
da mordida e do beijo, o desejo pelos fluídos do corpo do outro.
Infelizmente, a fusão é um desejo utópico, fadado a ser frustrado,
não realizado-o mais próximo dela que os amantes podem
chegar é a penetração. A fusão amorosa se articu la com o duplo,
a simetria, o espelho, o corpo em pedaços, os pedaços de corpo,
a carne, a pele, a cicatriz, o nascimento, a invaginação, o abrigo,
a nave, o entorno.
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This axis, Um e Outro [One and Other]-more psychoanalytic,
subjective, though not devoid of social and politicaI implicationsbegins with the cannibalistic theme of amorous fusion (which
is not, by the way, a strictly Brazilian theme). The exhibition does
not constitute, in any way, a defense of psychoanalysis, nor is
psychoanalysis used here as a theoretical ground for an argument
or thesis. Here, certain stories of psychoanalysis (Freud, Lacan)
are used to elaborate another texto ln amorous fusion, the two
lovers, in love, wish to incorporate one another, melt in fusion,
become one. The fear oflosing the other loved object makes
the lover want to ingest and eat the other-and thus the voracity
ofbiting and kissing, the desire for the other's bodily fluids.
Unfortunately, the desire for fusion is a utopian one, doomed
to be frustrated-the closest the lovers may get is penetration.
Amorous fusion is articulated with the double, symmetry, the
mirror, the body in pieces and the pieces of the body, flesh, skin,
the scar, birth, invagination, shelter, the ship, the surroundings.
A.P.

Daniel Senise
O beijo do elo perdido The kiss of the missing link

As duas telas de Daniel Senise são oferecidas como um emblema
epigramático do Eu e Outro. Duas carcaças ou caveiras do que
parecem ser pássaros fantásticos se bicam e se beijam sobre um
fundo infinito ou paisagem sombria em que flutuam detritos,
restos de coisas, fragmentos de pinturas e de imagens. Esse pas de
deux mortífero e mortal cruza temas fundamentais da exposição:
a fusão amorosa, o duplo, a simetria, a morte e o infinito-repare
que o desenho do resto das duas figuras que se beijam sugere o
desenho do símbolo do infinito. Como epígrafe, a imagem de
o beijo do elo perdido evoca ainda a infinita corrente metafórica de
significados, com seus inúmeros elos conectados por sucessivas
associações interpretativas. A opção de expor duas versões de
uma mesma imagem não tem como intuito estabelecer comparações entre uma e outra. O que se quis foi oferecer uma dupla
presença dessa mortífera imagem do duplo, uma provocação ao
espectador que, ao se dep'ararcom a mesma imagem pela segunda
vez, poderá se lembrar que talvez já a tenha visto noutra parede.

Um e Outro

The two paintings by Daniel Senise are offered as an epigrammatic
emblem of the One and Other. Two skulls ofwhat looks like fantastic birds have their beaks locked in a never-ending kiss and are
set against an infinite background or somber landscape in which
detritus, leftovers, fragments of paintings and images are floating.
This deadly pas de deux intertwines fundamental themes of the
exhibition: amorous fusion, the double, symmetry, death, the
infinite-note that the drawing of the remains of the two kissing
figures suggests the drawing of the symbol of the infinite. As an
epigraph, the image of the kiss of the missing link evokes also the
endless metaphoric chain of signifiers, with its countless links
connected by successive interpretive associations. The option of
exhibiting two versions of the sarne image does not aim at establishing a comparison between one and the other. The intention was
to offer a double presence of this deadly image of the double, a
provocation to the visitor who, after encountering the sarne image
for the second time, may recall having seen it on another wall.
A.P.

curadoria Adriano Pedrosa

Valeska Soares e José Resende

Duplo, simetria, fusão, temas do Um e outro que reaparecem na
obra de Valeska Soares. Em cada uma das extremidades de uma
placa de cera está um orifício em forma de boca entreaberta. Essa
cera de aparência densa sugere uma consistência de carne, uma
maciez de pele. Équase impossível resistir ao apelo de tocá-Ia,
acariciá-Ia. De dentro das bocas, um líquido escorre sinuosa e
preguiçosamente pelo espaço de cera que as separa. O líquido é
perfumado e atrai para perto, muito perto. As bocas estão cheias
desse líquido, são receptáculos dessa espécie de saliva que as
preenche e del~s escorre. Sintomas de apetite, desejo. Ou talvez
o líquido seja simplesmente uma estranha espécie de seiva que
lhes sirva de alimento.
Em paralelo, ou como oposição, José Resende também parte
de receptáculos e líquidos. Um tubo de vidro, cheio de mercúrio,
vaselina líquida e água destilada, flutua dentro de outro tubo, de
mesma forma porém muito maior (da altura de uma pessoa), que
contem também vaselina e água. Os líquidos por suas densidades
diferentes não se misturam e existe entre eles uma nítida linha
demarcatória. Os tubos atuam como metáforas de corpos-algo
que o contexto particular desta exposição acentua-, de seus
fluídos e suas essências, não em fusão mas incorporados um ao

Double, symmetry, fusion, subjects fram the One and other also
present in Valeska Soares' work. ln each one of the extremities of
a wax plate lies a hole in the shape of an open mouth. This wax
of adense aspect suggests a consistency of flesh, a skin like softness. It is almost impossible to resist its appeal to be touched,
caressed. Fram inside the mouths, a liquid dribbles sinuously and
slothfully through the wax space that separates them. The liquid
is perfumed and attracts us closer, much closer. The mouths are
filled with this liquid, they are receptacles of this sort of saliva
which fulfills them and flows fram them. Symptoms of appetite,
desire. Or maybe the liquid is simplya strange kind of sap which
serves as nutrimento
As a parallel, or opposition, José Resende also starts from
receptacles and liquids. A glass tube, filled with mercury, liquid
vaseline and distilled water, floats inside another tube, of the
sarne shape although much bigger (as tall as a person), containing
vaseline and water as well. The liquids due to their different densities do not mix and one can clearly see a line between them. The
tubes act as metaphors ofbodies-something stressed by the
particular context ofthis exhibition-oftheir fluids and substance,
not in fusion, but incorporated one to the other. The fragility

outro. A fragilidade dessa mistura também está em destaque na
maneira como os tubos se projetam no espaço presos à parede

ofthis mixture is also remembered in the way the tubes incline
towards space, attached to the wall bya single thread.

apenas por um fio.
O tema dos fluídos está presente ainda nas gotas de sêmen

The theme of fluids is still present in Edgard de Souza' s anthrapomorphic semen draps, in the rose juice that stains Courtney

antropomórficas de Edgard de Souza, no suco de rosas que man-

Smith's paintings as blood, in the liquid that drips fram Artur
Barrio's Livro de carne [Book of meat] or even in Lygia Clark's Baba

cha como sangue as pinturas de Courtney Smith, no líquido que
escorre do Livro de carne de Barrio ou mesmo na Baba antropofágica de Lygia Clark, cujos registros fotográficos estão expostos
no Núcleo Histórico.
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antropofágíca [Anthropophagic drool], of which one can see some
photographic records exhibited in the Núcleo Histórico.
Valéria Piccolí

Leonilson
A essência do sujeito solitário é introspectiva (ainda que porvezes

The essence of the solitary character is an introspective one

ele possa disfarçá-Ia). Étímido, inseguro e romântico. Além de

(although sometimes he may disguise it). He is shy, insecure, and

serdado a insônias, tem alergias e toma vários comprimidos e

romantic. Besides his insomnia, he has allergies and takes several

pílulas de cores e texturas diferentes pordia. Tem horários e hábi-

pills and tablets of various colors and textures everyday. He has his

tos alimentares próprios e sua casa é organizada conforme uma

own diet and schedules, and his home is organized according to

racionalidade peculiare rigorosa. Recusa-se a vertelevisão e evita

an odd though rigorous rationale. He refuses to watch television

falar ao telefone. Tem vários livros (dos quais leu ao menos o

and avoids talking on the phone. He has several books (ofwhich

primeiro parágrafo de cada um deles e admirou todas as suas figu-

he has read at least the first paragraph of every single one ofthem

ras), embora dedique-se a ler sempre os poucos mesmos. Gosta

and has admired all their pictures), although he always reads the

de andar de táxi e viajar só. Faz gravações e anotações diariamente,

sarne few. He likes to take cabs and to traveI on his own. He records

embora muitas páginas sejam propositalmente deixadas em

things and takes notes daily, though several pages are purposely

branco. É magro, tem quase dois metros, e está na casa dos trinta

left blank. He is thin, almost two meters tall, and is in his thirties.

anos. Évaidoso, mas não confia em espelhos. Sua cor predileta é

He's vain, though he doesn't trust mirrors. His favorite color is

o branco e seu número de sorte, o sete. O solitário está permanen-

white, and his lucky number, seven. The solitary subject is perma-

temente aguardando algo (um objeto). Como não poderia deixar

nently longing for something (an object). And of course, he daesn't

de ser, não gosta muito de sersó (talvez isso seja uma condição

like to be lanely (perhaps this is a temparary canditian, he thinks

temporária, ele pensa consigo próprio). O solitário é inconformado.

to himself). The salitary subject can't get aver it.
The econamy aflaneliness is a treacherous ane. This is the

A economia da solidão é traiçoeira. Eis a história: na solidão,
o sujeito permanece naquele estado em que ainda verdadeira-

stary: in laneliness, the subject remains in a state where he truly

mente acredita e espera que encontrará um outro que irá corres-

believes and hapes he will find an ather wha will fully carrespand

ponder plenamente a sua auto-imagem idealizada e, mais ainda,

to his idealized self-image, and, even more sa, that this other

que esse outro irá, por sua vez, perceber no sujeito sua própria

in tum will alsa perceive in the subject his awn (the ather's)

(a do outro) auto-imagem idealizada. O amor (isto é, o verdadeiro

idealized self-image. Lave (true lave that is) relies an a mirroring

amor) está condicionado por um modelo de espelhamento, um

madel, a madel af frightful and uncanny symmetry. Twa lanely

modelo de uma assustadora e sinistra simetria. Dois espelhos

mirrors which perfectly and ideally match each ather. The salitary

solitários que perfeita e idealmente refletem um ao outro. O

subject remains at ance naively gullible in regards to the mirroring

solitário permanece a um só tempo ingenuamente crédulo em

tale, and safeguarded fram all its lures and traps. Because lave

relação ao conto do espelhamento, e salva-guardado de suas

daesn't really exist (yau can't change that). Only sex does

armadilhas e artimanhas. Porque o amor não existe mesmo (não

(and anly insafar as sex is restricted to a basic, material exchange,

se pode mudar isso). Só o sexo (e apenas na medida que o sexo

where the desire af self and ather becaming ane, the ultimate

esteja restrito a uma troca básica e material, em que o desejo de

jouíssance as itwere, is gane). The demand for lave (as appased to

fusão, sujeito e outro se tornando um, o gôzo último, foi deixado

the necessity af sex) is always a lessan in frustratian and humilia-

para trás). A demanda pelo amor (em contraposição à necessidade

tian, and the search for the last abject (lave) always ends in the

do sexo) é sempre uma lição de frustração e humilhação, e a

discavery ofits absence.

A.P.

busca pelo objeto perdido (o amor) sempre termina na descoberta
de sua ausência.

Extracted from [extraído de] "Intertexta J. L./Intertext J. L.",

Trans, v. I, n.2 (1996).
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Leonilson, Edgard de Souza

Em materiais e suportes diversos, dois sujeitos se encontram,
se juntam, se fundem, se olham, se partem, se duplicam nos
encontros e embates da paixão, do desejo e da solidão. Ainda
que se reconheça um forte homoerotismo nas figurações e
narrativas dos trabalhos, o delicado e misterioso jogo entre
expectativas e frustrações, falta e demanda, projeção e reflexo,
completude e incompletude, desejo e realidade, é vivido,
cedo ou tarde, por todos nós.
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ln different supports and materiaIs, two subjects meet, unite,
part, double, blend, and stare at each other in the encounters and
struggles of passion, desire and loneliness. Although one may
recognize a strong homoeroticism in the figures and narratives of
the works, the delicate and mysterious game between expectation
and frustration, lack and demand, projection and reflection,
completeness and incompleteness, between desire and reality is
sooner or later lived byall of uso
A.P.

Edgard de Souza
"Nunca tinha me dado conta que se alguém tentasse atravessar

"I had never realized that if one tried to cross the mirror into the

o espelho para o campo da imagem refletida, como fez Alice, na

field of the reflected image, like Alice did, one would in fact disap~

verdade, desapareceria tragado pela própria imagem. Desaparece~

pear engulfed by one's own image. One would disappear leaving

ria sem deixar resíduo, diferente de Narciso que, provavelmente,

no traces, unlike Narcissus who probably left a swollen body float~

deixou um corpo inchado, flutuando no rio.'"

ing in the pond.'>1

Ejaculações escorrem pela parede ou lançam~se pelo espaço. Cir~

Ejaculations pour and drip over the wall or are thrust into space.

culação de fluidos, viscosidades cristalizadas a nos lembrarque

Circulation offluids, crystallized viscosities which remind us

não somos mais que os mecanismos dos líquidos que circulam

that we are no more than the mechanisms ofliquids which flow

pelas nossas entranhas. No interiordo estúdio, estamos condena~

through our entrails. ln the inner studio, we are doomed to see

dos a ver~nos na assepsia dessas esculturas feitas da mais sintética

ourselves through the asepsis of sculptures made of the most

brancura. Entretanto, a artificialidade dessas formas, talvez como

synthetic whiteness. However, the artificiality of these forms,

recompensa oferecida ao esforço do artista, celebram o espetáculo

perhaps as a reward offered for the artist's efforts, celebrates

da energia e da libido. O projeto poético quer, metaforicamente,

the spectacle of energy and libido. The poetic project wishes to

possibilitar a superação desta humana condição, sublimando a

metaphorically overcome any human condition, sublimating

experiência corporal no tempo e no espaço pela linguagem.

bodily experience in time and space through language. We are

"Somos seres de linguagem"2. Mas não há nela nenhum alívio.

"beings oflanguage"2. Yet in it we find no relief. We are forever

Estamos subjugados às nossas pulsões e desejo.

enslaved by our drives and desire.

As esculturas recentes de Edgard de Souza operam com os níveis

The recent sculptures ofEdgard de Souza deal with basic realms

básicos da experiência humana: defesa, proteção, pesar, vulnera~

ofhuman experience: defense, protection, sorrow, vulnerability,

bilidade, solidão, sexualidade. Entretanto seu trabalho não é

solitude, sexuality. However, his work is neither autobiographical

autobiográfico nem confessional. Suas peças não são o resultado

nor confessional. His pieces do not result from sublimation of

da sublimação do desejo, conforme o enunciado freudiano, mas a

desire (in Freudian terms), but rather from its radical exposure.

sua radical exposição. Não são a representação figurativa daqueles

They are not the figurative representations of sentiments, but the

sentimentos, mas a materialização da realidade inexorável deles.

materialization of their inexorable reality. Each piece is an evoca~

Com uma estratégia evocativa, cada peça é uma afirmação do

tive affirmation of the body in the world through an aseptic and

corpo no mundo, por meio de uma apropriação asséptica e aristo~

aristocratic appropriation of fine design, which, particularly due

crática do design, que, sobretudo pelo esmalte branco~fantasia,

to its fancy white lacquer, lends them brilliant and still qualities.

lhes confere uma aparência inerte e brilhante. Objetos investidos

Objects invested with an aura of estrangement, a feature of most

de uma aura de estranhamento, característica da maioria dos tra~

of the pieces made by the artist, have their sense of reality intensi~

balhos ao longo da carreira do artista, intensifica~lhes o senso de

fied: they put forth a disturbing manifestation which problema~

realidade: eles são uma manifestação perturbadora a problemati~

tizes the relations between the subject and the world, particularly

zar a relação entre o homem e o mundo, particu larmente aq uelas

those defined through culture and civilization.

definidas pela cultura e civilização.
ln the end, the newborn baby rests half way from the floor.

Aban~

Ao final, o bebê fica ali a meia altura do chão. Abandonado na

doned in the uncanniness ofhis otherness, he lacks the comfort

estranheza de sua semelhança, não lhe é dado o conforto das

of skin~covered pillows, the trophy, that masculine fiction,

almofadas de pele. Estas são o "troféu", essa noção tão masculina,

ed to creator, not creature. They constitute the creator's own right,

do criador e não da criatu ra. São um direito dele, pois nesse

for in this business we find no victory nor truth. Only seeing and

negócio não há vitória nem verdade. Apenas o fazere o olhar.

making.

award~

Translatedfrom the Portuguese by Adriano Pedrosa.

lua Mesquita
r. Edgard de Souza in letter to the author, May 13,1997.

1. Edgard de Souza em carta ao autor, em 13 de maio de 1997.

2. Mauro Meiches, Uma metáfora possível da morte?, São Paulo,

2. Mauro Meiches, Uma metáfora possíuel da morte?, São Paulo,

manuscript, 1997, p.2.

original, 1997, p.2.
Extracted from [extraído de] Edgard de Souza, exhibition catalog
[catálogo de exposição], São Paulo: Galeria Luisa Strina, 1997.
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Sandra Cinto
Camuflagens Camouflages

A linha de Sandra Cinto parece virde longe. Nenhum obstáculo
interrom pe seu cu rso pelas diferentes su perfícies encontradas.
Ela se estica e se propaga na epiderme do mundo, formando uma
camada de traço delgado que engloba o corpo arquitetônico.
Parede e coluna do espaço expositivo são engolidos no processo
do desenho, e tornam~se partes indistintas da paisagem artística
a denotar u ma espécie de prom iscu idade entre os su portes.

É interessante observar, em vários artistas contemporâneos,
uma articulação dialética entre uma perspectiva mítica do gesto
artístico e sua formulação dentro de um cenário já saturado de
imagens. Nesse sentido, cabe detectar uma irrefreável compo~
nente religiosa na proposição dessas experiências estéticas. Há
efetivamente, no atual desenho de Sandra Cinto, um ritual perfor~
mático que lembra a prática da tatuagem, discurso identitário
presente na cultura de tribos. Sua participação na XXIV Bienal
propõe questões referentes à mimese, fenômeno em que o meio é
adquirido dentro de uma homocromia. "Na tentativa de escapar
do perigo, o homem "primitivo" se assimila, se torna semelhante
ao meio ambiente, tal a borboleta sobre a folha, para abolir a
diferença e a distância que permitem ao animal reconhecê~lo e
devorá~loj ou, então, veste a máscara semelhante ao deus aterro~
rizante para apaziguá~lo pela sua semelhança e imagem.'"
O conhecimento dessa estratégia pertenceria, à primeira
vista, a indivíduos de constituição frágil. Num segundo momento,
permite identificar alguma racionalidade dentro da magia miméti~
ca e, sobretudo, "contém um momento essencial de prazer, ligado
ao êxtase da dissolução dos limites do próprio eu".2 A camufla~
gem, portanto, inicialmente originária do repertório da guerra
e da linguagem da sobrevivência, aspira a uma (re)ligação com o
espiritual.
Além de tomar posse do espaço em torno e de um tempo
mítico, Sandra Cinto usa também a fotografia como meio para
trazer a extensão de sua própria pele e continuar desenhando.
Qual é o motivo de seu desenho? Escadas são ora pontes traçadas
no vazio ou torres que levam para lugar nenhum. Chamas de
velas soltam lágrimas, desprendidas por sua vez dos vários braços
de candelabros. Há uma recorrência de troncos e galhos de
árvores. A floresta encantada da artista anseia pelo sublime, por
meio de uma deliberada indiferenciação entre veias (do corpo) e
veios (da madeira). Esta proximidadejá havia fascinado Magritte,

Sandra Cinto's line seems to come from afar. On the varied planes
traveled there are no obstacles that interrupt its path. The line
stretches and propagates on the world's surface, forming a layer
of fine lines that envelops the architectural body. Walls and
columns ofthe exhibition space are swallowed in the drawing
process, and beco me an indistinct part ofthe artistic landscape,
denoting a sort of promiscuity between the supports.
ln many contemporary artists, it is interesting to observe,
there is a dialectical articulation between a mythical perspective of
the artistic gesture and its formulation in a scenery already satu~
rated with images. ln this context it is possible to detect an unre~
strained religious component in the proposition of such aesthetic
experiences. There is a performance ritual in Sandra Cinto's
current drawing that resembles the act of tattooing, present
in the identity formation process of various tribes. Her participa~
tion in the XXIV Bienal raises questions pertinent to mimesis,
the phenomenon in which the surroundings are incorporated as
camouflage. "ln the attempt to escape dangerous situations,
the "primitive" man assimilates and simulates his surroundings,
as the butterfly on the leaf, to abolish the difference and the
distance that permits the animal to recognize and devour himj
or else, puts on the mask in the likeness of the terrifYing god,
in order to soothe him by his similarity and image.'>1
The knowledge of this strategy would belong, at first glance,
to fragile individuaIs. ln a second moment it allows the identifica~
tion of a rationality within the magic mimes is and, above all, "it
contains an essential moment of pleasure related to the ecstasy
ofthe dissolution ofthe limits ofthe self."2 As a result the camou~
flage, initially used in repertoires of war and survival, aspires to
a (re)union with the spiritual.
Besides appropriating the surrounding space and the use
of a mythical time, Sandra Cinto also employs photography as a
medium to extend her own skin and continue to draw. What is
the motif ofher drawing? Stairs are sometimes bridges traced on
empty spaces ar towers that lead nowhere. Candle flames shed
tears, coming from the candelabra's many arms. There is a reoc~
currence oftree~trunks and branches. The artist's enchanted forest
longs for the sublime, by way of an intentional non~differentiation
between the veins (ofthe body) and the veins (ofthe wood). This
proximity had already fascinated Magritte, who dedicated many

que dedicou vários quadros à miscigenação entre a membrana
humana e a casca vegetal, sendo os mais notáveis Le sang du monde

paintings to the crossbreeding ofhuman membrane and vegetal
skin, the most outstanding of which are Le sang du monde (I926)

[O sangue do mundo] (1926) e Découuerte [Descoberta] (1928).
A linha vital flui, invadindo beiradas e laterais em voltas sinuosas

and Découverte (I928). The vitalline flows, invading edges and
sides in sinuous turns until it rises to beco me a sculptural mass.

até erigir~se em bloco de escultura.

Lisette Lagnado

1. Jeanne

Marie Gagnebin analisa a reflexão de Adorno e
Horkeimer sobre os modelos de racionalidade mítica e iluminista

em A dialética do esclarecimento. Cf. "Após Auschwitz", 1998.
2. Idem.

Translatedfrom the Portuguese by Michael Reade and Erika Benincasa.
Jeanne Marie Gagnebin analyzes the reflection of Adorno and
Horkheimer on the models of mythic and illuminist rationality in
A dialética do esclarecimento [The dialectics of clarification]. Cf.
I.

"Após Auschwitz" [After Auschwi~], I998.
lbid.

2.
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Rosângela Rennó
Cicatriz Scar
A cicatriz é apenas o sinal de uma ferida. Um corte que elimina o
membro inútil, que delimita o que nos falta. É, por excelência, o
sinal da castração edipiana que, segundo Freud, todas as mulheres

têm. Nesse processo de castração, como em todo corte, é preciso
sinalizar dois momentos: a ação de cortar, dolorosa e cheia de
angústia, que define a perda em si; e outro posterior e permanente
que supõe a cicatrização simbólica dessa ferida, porque a perda é
irreparável. São as cicatrizes, as feridas da série de trabalhos de
Rosângela Rennó, que mostram mais das pessoas de quem fala do
que talvez seu rosto o faria; são um retrato da pele, um mapa de
sua experiência.

Rosa Olivares. Traduzido do espanhol por Sandra Cowie.

The scar is only the trace of the wound. A cut which eliminates the
useless member, which delimits what we lack, what we no longer
have. lt is, par excellence, the trace of the Oedipal castration
which, according to Freud, we women all have. ln that pracess
of castration, as in all cutting, there are two moments: the fact of
cutting, painful and full of anguish, which defines the loss in
itself; and another, later and permanent one which is the symbolic
forming of the scar fram that wound because the loss is irreparable. The scars, the wounds ofRosângela Rennó's series ofworks,
say more about the people it portrays than their own faces would,
they are a picture of their skin, a map of their experience.
Translatedfrom the Spanish by Piona Westbury.
Extracted fram [extraído de] "Pieces of ourselves" ["Pedaços de
nós mesmos"], Núcleo histórico: antropofania e histórias de canibalismos,
São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1998.

>

Artur Barrio
Livro de carne Book of flesh/meat
A obra de Barrio consiste sobretudo em trabalhos efêmeros de

forte conteúdo político, podendo ser associada a experimentos e
práticas da arte conceituai dos anos 60 e 70. a uso de materiais
orgânicos é freqüente (peixe, carne, pão, batatas, entre outros) e
as performances, instalações, construções e intervenções públicas
do artista chegam muitas vezes ao museu e às coleções na forma
de registros fotográficos, vídeo, livros e projetos de artista. Em
uma das vitrines da exposição de Literatura no Núcleo Histórico,
por exem pio, pode-se ver o registro em forma de livro de artista
do liuro de carne. Também no Núcleo Histórico, uma Trouxa ensangüentada de Barrio contamina a exposição de Francis Bacon.
a Liuro de carne, produzido e concebido primeiramente em

'979, é reconstruído para a XXIV Bienal exigindo da instituição
um empenho especial para que se possa exibí-Io: a cada três ou
quatro dias precisamos trocá-lo. a pequeno trabalho-literalmente um livro de carne que com o passar dos dias sua, exala um
forte cheiro, apodrece-é fundamental para esta exposição na
medida em que articula de forma potente questões primordiais
sobre o corpo, seus pedaços, a carne e o conhecimento. De forma
concisa (encerra afinal apenas algumas pequenas páginas) e para
além da razão e da escritura textual, o liuro de carne evoca a complexa intangibilidade do conhecimento corporal, carnal, algo que
apenas a arte (e não o Dicionário, a Enciclopédia, ou a Bíblia)
poderia registrar. a caráter profundamente perturbador e ilógico
desse liuro é que de fato, e em última instância, jamais poderá ser
definitivamente lido, interpretado, muito menos publicadoapenas vivido.

The work ofBarrio consists mostly of ephemeral pie ces with
strong politicaI content, and may be associated with experiments
and practices of conceptual art of the sixties and seventies. The
use of organic material is frequent (fish, meat, bread, potatoes,
among others) and the artist's performances, installations, public
interventions and constructions often arrive at the museum or the
collection in the form of photographic recordings, video, artist's
projects and books. ln one of the vitrines of the Literature exhibition in the Núcleo Histórico, for example, there is a recording
in the form of an artist's book ofLivro de carne. Also in the Núcleo
Histórico, a Trouxa ensangüentada [Bloody bundle] by Barrio contaminates the Francis Bacon exhibition.
Livro de carne, first conceived and produced in 1979, is reconstructed for the XXIV Bienal demanding a special effort from the
institution in order to exhibit it: every three or four days the piece
must be changed. The small work-literally a book made ofred
meatwhich sweats, produces a strong smell, and becomes rotten
over time-is fundamental to the exhibition as it articulates in a
potent way primordial is sues related to the body, its pieces, flesh
and knowledge. ln a concise way (it is after all only a few pages
long) and beyond reason and textual writing, Livro de carne evokes
the complexity and intangibility ofbodily and carnal knowledge,
something that only art (and not the Dictionary, the Encyclopedia,
nor the Bible) could possibly recordo The profoundly disturbing
and illogical quality of this Livro is that, ultimately, it can never be
definitely read, nor interpreted, let alone published-only lived.
A.P.

Artur Barrio Trouxa ensangüentada [Bloody bundle] 1969 tecido, barbante, tinta industrial [fabric, string, industrial
paint] 15x30x60cm coleção Gilberto Chateaubriand, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro
Pedro Américo e Francis Bacon na XXIV Bienal
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Adriana Varejão
Reflexo de sonhos no sonho de outro espelho Reflectian af dreams an a dream af anather mirrar

Para além de todas as possíveis conotações-políticas, psicanalíticas-que se queira conferir a ela, a obra recente de Adriana
Varejão tem insistido, sempre de maneira contundente e incisiva,
em questões envolvendo a sobrevivência das imagens na memória
e a capacidade infinita desta em associá-Ias livremente, imprimindo-lhes novos sentidos. Em Re~exo de sonhos no sonho de outro

espelho, Varejão submete o espectador a uma operação que consiste
basicamente em colocar-se no centro-embora alguns visitantes
da XXIV Bienal curiosamente relutem em fazê-lo-de uma instalação que reproduz as ex atas dimensões de um quarto na casa da
artista. Pelas paredes o que se vê são espelhos de diferentes formatos e em posições diversas. Não espelhos reais, mas pinturas
feitas a partir de fotografias de reflexos em espelhos. As imagens
se multiplicam (algumas distorcidas) à medida em que as pinturas/espelhos se refletem entre si e sugerem outros planos que
tendem sucessivamente ao infinito, a um espaço irreal. Mas os
reflexos da porta de entrada e dos ângulos que conformam o
quarto são testemunhos daquele lugar. A imagem que se reflete
nos espelhos é também a de um corpo, mas não o do espectador.
São reflexos de um corpo ausente. De fragmentos de um corpo
ausente. Este corpo em pedaços refletido nas pinturas/espelhos
de Varejão é o corpo esquartejado do Tiradentes, o mártirdo
processo de Independência do Brasil, assim como foi representado
pelo maior de nossos pintores acadêmicos, Pedro Américo.
Evidentemente, a obra de Varejão encontra eco em diversos
outros pontos da XXIV Bienal, além da própria pintura de Pedro
Américo no Núcleo Histórico. Sua ligação com os estudos de
anatomia de Géricault (que comprava pedaços de cadáveres para
pintar) torna-se clara nas diferentes posições em que retrata os
pedaços do corpo, especialmente pernas e pés. Temas como fragmentação e distorção trazem à memória a sensação da dore da
aflição física tão presente em certas pinturas de Bacon. Ainda, os
Glass pieces, life slices de lole de Freitas tecem com a obra de Adriana
Varejão o mesmo diálogo relativo aos reflexos de um corpo em
pedaços. A Trouxa ensangüentada e o Liuro de carne de Barrio são
associações possíveis, ainda que menos di retas que os pedaços
suspensos de carvão que formam a instalação Fantasma de
Antonio Manuel-ali está, afinal, o corpo despedaçado. (Mais
livremente, se poderia ainda pensarem La DS de Gabriel Orozco,
exibida nos Roteiros América Latina, como um corpo cortado e
suturado).
A inserção desse trabalho no eixo "Um e outro" é precisa
na medida em que articula temas importantes da exposiçãoo espelho, o reflexo, o corpo em pedaços, a fragmentação. Em
Lacan, o espelho desempenha para a criança o importante papel
de trazer à consciência por intermédio de seu reflexo a imagem
total, organizada e simétrica do seu corpo, antes sentida e percebida como fragmentada. Re~exo de sonhos no sonho de outro espelho
opera no sentido oposto. Não se trata do reconhecimento de
minha imagem enquanto corpo único, mas confirmação, através
da pintura, de que me constituo a partirde fragmentos.
Valéria Piccoli
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Beyond alI possible connotations-whether politicaI, psychoanalytic-that may be conferred upon Adriana Varejão, her recent
work has insisted, always in a trenchant and incisive manner, on
is sues that involve the survival ofimages in the memory and its
infinite ability to associate them freely, imbuing them with new
meaning. ln Rejlexo de sonhos no sonho de outro espelho, Varejão submits the spectator to an operation that basicalIy consists of placing
oneselfin the center (despite some visitors to the XXIV Bienal
being curiously reluctant to doing this) of an instalIation that
reproduces the exact dimensions of a room in the artist's house.
What we see along the walIs are mirrors of different formats,
hung in various positions. They are not real mirrors, but paintings
based on photographs of reflections in mirrors. The images
(some ofwhich are distorted) multiply as the paintings/mirrors
reflect one another and suggest other planes that successively
tend towards infinity, towards an unreal space. But the reflections
ofthe entrance door and ofthe angles that comprise the room
are witnesses to that place. The images reflected in the mirrors
are also that of a body, though not the spectator's. They are reflections of an absent body. Of fragments of an absent body. This
body in pieces reflected in Varejão's paintings/mirrors is the severed body ofTiradentes, the martyr ofBrazil's process ofIndependence, and alIudes to the representation ofthe sarne subject by
Brazil's greatest academic painter, Pedro Américo.
ln addition to Pedro Américo's own painting displayed in the
Núcleo Histórico, Varejão's work also finds echoes in several
other sources present at the XXIV Bienal. The association with
Géricault's anatomical studies (who bought sections of corpses
to paint) becomes clear in the different positions in which she
portrays the bodies' pieces, most notably the legs and feet.
Themes such as fragmentation and distortion bring to mind the
sensation of physical angst so present in some ofBacon's paintings. Further still, Iole de Freitas' Glass píeces, llfe slíces intertwine
together with Adriana Varejão's work the sarne dialogue concerning the reflections ofthe body in pieces. Artur Barrio's Trouxa
ensagüentada [Bloody bundle] and Lívro de carne [Book of meat/flesh]
are possible correlations, even though they are less direct than
the suspended charco aI pie ces of Antonio Manuel's Fantasma
[Ghost] instalIation-there is found, after alI, the body in pieces.
(More freely, one could even think ofGabriel Orozco's La DS,
exhibited in Roteiros América Latina, as a cut and stitched body.)
The inclusion ofthis work in the Um e outro [One and Other]
is made precise as it articulates fundamental themes of the exhibition-the mirro r, the reflection, the body in pieces, fragmentation.
ln Lacan, the mirror, by means ofits reflection, performs the
important role ofbringing to the child's consciousness the complete, organized and symmetric image of its own body, previously
experienced as fragmented. Varejão's Rejlexo de sonhos no sonho de
outro espelho operates in the opposite sense. It does not refer to the
recognition of my image as a single body, but rather to a confirmation, through painting, that I am constituted from fragments.
Translatedfrom the Portuguese blJ Veroníca Cordeíro.

Ernesto Neto
Escultura e arquitetura Sculpture and architecture

Nave Deusa de Ernesto Neto é um grande paralelepípedo-tenda
feito de material translúcido, poroso e cor-de-pele, cujos cantos
esticados e estendidos por ganchos localizados no teto do pavilhão
o mantém suspenso a cerca de 20 ou 30 centímetros do chão. Um
dos cantos do paralelepípedo está aberto, e a forma como a peça
está esticada faz com que sua entrada se assemelhe a um orifício
corporal superdimensionado, através do qual visitantes descalços
podem penetrar. Apesarde sua qualidade interativa, trata-se
sobretudo de uma escultura-tanto as origens da peça (as obras
anteriores de Neto) quanto suas qualidades formais permanecem
extremamente escultóricas. Aqui há um jogo sutil com a "transparência" e as camadas translúcidas dos diferentes materiais:
a pele da obra, as janelas de vidro do pavilhão, os interiores, os
exteriores. Veja por dentro, por fora. Lá dentro é como uma caverna
silenciosa permeável ao olhar; extraordinariamente, Ernesto é
capaz de constru irum espaço ínti mo dentro deste imponente
prédio industrial modernista, sem usar paredes e ainda permitindo-nos ver através dele. A um só tempo sexy e estéril, aconchegante e futurístico, intimista e minimal, Nave Deusa estabelece um
complexo diálogo formal e conceituai entre corpo, abrigo, escultura e arquitetura. Na Bienal, a peça parece conversar com a
sinuosidade das curvas de Niemeyer, a grande boca que divide
em dois a exposição de arte contemporânea brasileira. Fina, leve
e translúcida, é talvez a presença física mais poderosa da região.
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Ernesto Neto's Nave Deusa [Goddess ship] is a large tentlike parallelepiped made of a translucent, porous and skin-colored material
with its corners pulled and stretched fram hooks placed on the
pavilion's ceilings and suspended some 20 or 30 centimeters fram
the fIoor. One ofthe parallelepiped's corners is left open and the
way the entire piece is stretched makes the entrance to the work
resemble a larger-than-life bodily orifice through which barefoot
visitors are allowed to step in. Despite its interactive quality, this is
above all a sculpture-both the piece's origins (Neto's earlier works)
and formal qualities remain extremely sculptural. There is a subtle
play with transparency and all the translucent layers of different
materiaIs here: the work's skin, the pavilion's glass windows, the
light that shines through them during the day, the indoors, the
outdoors. Look at it from outside, fram inside. ln there, it's like a
see-through silent cave; remarkably, Ernesto is able to construct
an intimate space in this massive modernist industrial building
without using walls and still allowing us to see thraugh it. At once
sexy and sterile, cozy and futuristic, intimate and minimal,

Nave Deusa establishes a complex conceptual and formal rapport
between body, shelter, sculpture, and architecture. At the Bienal,
the piece seems to talk to the sinousities ofNiemeyer's curves,
the big mouth that divides the Brazilian contemporary art exhibition in two. Thin, light, and translucent, it is perhaps the most
powerful physical presence of the site.
A.P.

Exposição, hipertexto Exhibition, hypertext
Um e Outro propõe um percurso de forma quase que textual.
Parte claramente de um tema ou motivo para desenvolvere trilhar
através do espaço expositivo uma cadeia de outros temas a ele
articulado. As obras são elementos e fragmentos de outros textos
de autoria e propriedade alheias reunidos com o intuito de construir um conjunto significativo, relevante e articulado mediante a
utilização de uma série de aparelhos de enquadramentos-textos
de parede, legendas, iluminação, tinta, arquitetura permanente
e temporária, disposição, distribuição e instalação. Mas no texto
que conhecemos, as palavras, sentenças, parágrafos, páginas e
capítulos seguem-se uns aos outros num ordenamento rigoroso,
determinado pela numeração impressa e imposta ao pé das
páginas-ainda que a cadência e o ritmo fiquem a cargo do leitor.
Toda exposição, por mais totalitária que seja sua arquitetura,
ocorre num espaço pelo o qual o espectador pode ire vir livremente, por mais que textos de paredes e áudio-guias sugiram o
contrário. Nesse sentido, ao invés do texto, o modelo do hipertexto parece mais adequado a nossas comparações. Num vasto

spread, boxes de textos se cruzam e são articulados. O leitor confere
sua própria ordem, pode dedicar-se a investigar ou esmiuçar um
antes do outro, ignorar um terceiro, por mais que certas proximidades e distâncias, conexões e justaposições sugiram outros
caminhos, roteiros, trajetórias, histórias, textos.
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Um e Outro [One and Other] proposes a course in an almost textual
way. lt begins quite dearly with a theme or motif to then develop,
track, and articulate a string of other themes throughout the exhibition space. The works are elements and fragments of other texts
of different authorship and property which are brought together
with the intention of constructing a significant, relevant, and
articulated group through the use of a set offraming deviceswall texts, labels, lighting, paint, permanent and temporary architecture, placement, distribution, and installation. But in the text
we know, the words, sentences, paragraphs, pages, and chapters
follow each other in a rigorous order which is determined by the
numbers printed and imposed at the foot ofthe page-even if
cadence and rhythm remain up to the reader. Every exhibition,
no matter how totalitarian its architecture, happens in a space
through which the spectator may come and go freely, even if wall
texts and audio-guides suggest otherwise. ln this sense, the
model of the hypertext, as opposed to that of the text, seems more
adequate to our comparisons. On a vast spread, text-boxes are
articulated and intertwined. The reader will imprint his/her own
order, being able to dedicate him/herself to investigate or scrutinize one before the other, ignore a third one, even if certain proximities and distances, connections and juxtapositions suggest
other paths, routes, trajectories, histories, texts.
A.P.

Rivane Neuenschwander
Cultura e entropia Culture and entropy

Escrevi anteriormente que os trabalhos de Rivane Neuenschwander

I have previously written that the works ofRivane Neuenschwander

lembram o termo que Mira Schendel usava para apresentar suas
Droguinhas (1966): "objetos transitórios". De fato, a organicidade

are reminiscent of the term that Mira Schendel used in presenting
her Droguínhas [Small, insignificant things] (I966): "transitory

do material e sua poética da temporalidade caracterizam esses
delicados desenhos, feitos de formigas prensadas, pimenta-do-

objects." ln fact, the organicity ofthe material and its poetic temporality characterize these delicate drawings, done with pressed

reino ou de finas peles de alho. São camadas subjacentes de

ants, peppercoms or very thin garlic skins. They constitute layers
of underlying meaning that demand a peculiar concentration,
and work contrary to the fleeting glance. Paradoxically, it can only
be perceived if we surrender to a sort of"predisposed distraction":

significado que exigem uma concentração peculiar, avessa à
velocidade do olhar. Paradoxalmente, só as percebemos se ficarmos entregues a uma espécie de "predisposição distraída": é
preciso esquecer-se de si mesmo, ou esvaziar os pensamentos,
para ser atraído pela derradeira movimentação da asa de um inseto
no canto do banheiro. Trata-se de observar uma existência que se
quertênue e que, de tão insignificante, beira a invisibilidade,
para onde toda uma mentalidade materialista relega "coisinhas"
de valor escasso.
Menos ainda: a artista esquadrinha o espaço da casa, construindo uma cultura de germes em escala próxima à do microscópio. Munida de um plástico transparente e adesivo, coleta da
superfície e das frestas a sujeira cumulativa. A exposição apresentada em junho, no New Museum (Nova York), contava com um
espaço ortogonal, revestido desses quadrados de contact que
haviam sugado, em seu caminho, migalhas de pão, pelos, cascas
de cebola, etc. Serviram de subsídios para ladrilhar, com uma
geometria doméstica, o espaço institucional da arte. A cu Itu ra se
afirma portanto, aqui, em seu sentido duplo: é cultivo (no sentido
da criação) e padrão de comportamento.
Rivane faz um elogio às leis gerais da natureza, em transformação permanente. Constata que a condição do pó é híbrida:
fim (no caso de corpos decompostos) e ato de continuidade
(su bstâncias para tem perar com idas e pigmentos q ue colorem).
O tempo se contabiliza em montículo, porção mínima necessária
para materializar-se na sobra-perversa economia da mais-valia.
Nesse sentido, pode-se dizer que a artista procura inserirseu
gesto no relógio biológico dessas coisas poucas, sem, no entanto,
traí-Ias ao engrandecê-Ias. São o que parecem ser, não aspiram a
outros horizontes. Cada material, além de se submeter a ondas
obsessivas de repetição, é tratado como sistema autônomo;
é por isso que o trabalho aceita uma convivência com a herança
do procedimento conceituaI. Poderia ter deslizado para o terreno
da arte povera (pratos de comida e partículas deterioradas), não
fosse todo um asseio presente na confecção da obra. Há vida que
continua pulsando.

lisette Lagnado
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it is necessary to forget oneself, or to empty one's thoughts,
in order to be attracted by the final movement of an insect in the
comer of the bathroom. lt means observing a fragile existence
which, being so insignificant, borders on invisibility, to where a
materialistic mentality relegates "little things" of scant value.
Less still: the artist investigates the space of the household,
construing a culture of germs on a scale close to microscopic.
Armed with transparent plastic and adhesive tape, she collects
accumulated dirt from surfaces and cracks. The exhibition shown
inJune, at the New Museum (NewYork), utilizes an orthogonal
space, covered with these squares of contacts that have along their
path absorbed bread crumbs, hair and onion skins, which provide
the source material to tile, with domestic geometry, the institutional art space. Culture is here affirmed, therefore, in its double
meaning: cultivation (in the sense of creation) and pattem of
behavior.
Rivane praises the generallaws of nature, in permanent transformation. She verifies that the condition of dust is hybrid: an end
(in the case of decomposed bodies) and an act of continuity (substances to spice food and pigments that color). Time is counted in
tiny mounds, the minimal amount necessary to become substance
as leftover-a perverse economy of added-value. ln this sense,
one can say that the artist seeks to inscribe her gesture on the biological clock of these scarce things without, however, betraying
them by enlargement. They are what they appear to be, and do not
aspire to greater things. Bach material, as ide from acceding to
obsessive repetition, is treated as an autonomous system; for this
reason the work accepts a coexistence with the heritage of the
conceptual procedure. lt could have slid into the terrain of art
povera (plates offood and deteriorated particles), were it not for
the neatness in the manufacturing ofthe work. There is life that
continues to pulsate.
Translatedfrom the Portuguese by Michael Reade and Erika Benincasa.

Rivane Neuenschwander
Trabalho dos dias Days' work

Trabalho dos dias, a última obra do eixo do Eu e Outro, estabelece
uma passagem e conexão com o eixo do Eu entre Outros. Nesta
instalação, Rivane cobre as paredes e chão de uma estrutura
arquitetónica de dois cómodos com folhas de plástico adesivo
transparentes recortadas em quadrados. As folhas adesivas contém
resíduos da casa de Rivane, sujeiras deixadas para trás, e aqui
registram de forma oblíqua o entorno, o contexto mais próximo e
imediato da intimidade da artista. Essas pequenas insignificâncias
são de certa forma emolduradas e isoladas pela transparência
quadrada adesiva-aqui viram arte. Mas o que há de mais significativo no gesto da artista é como os restos de seus dias podem
oferecer uma outra marca da vivência e do cotidiano-uma
estranha espécie de diário sujo.
Aqui, uma forte contra-referência é a da estética minimalista,
com sua característica repetição, geometria modulada, uso de
materiais industriais, do branco e da ocupação do espaço e diálogos com a arquitetura. Poderíamos pensarem Carl Andre como
uma referência histórica para esse Trabalho dos dias. No entanto,
se podemos pisartambém sobre os quadrados transparentes e
adesivos de Rivane, aqui a grade minimalista etérea e autónoma,
descolada e destacada do dia-a-dia, encontra-se suja, contaminada por marcas do corpo e da vida. Sinais de passagem: sob os
plásticos adesivos, os rastros do cotidiano da artista; sobre eles,
no chão da instalação, os dos visitantes.
Do outro lado do pavilhão, no eixo do Eu entre Outros,
Rochelle Costi registra de outra forma outros cómodos-seu
próprio, mas de outros também.

Trabalho dos días, the lastwork ofthe Um e Outro [One and Other]
axis, establishes a passage and connection with the axis ofthe
Um entre Outros [One among Others]. ln this installation, Rivane
covers the walls and floors of an architectural structure of two
rooms with sheets oftransparent adhesive plastic cut in squares.
The adhesive sheets contain residues ofRivane's house, detritus
left behind, and here record in an oblique way the artist's immediate surrounding, closest context ofher intimacy. These insignificant matters are in a certain way framed and isolated by the square
and adhesive transparency-here they become art. But what is
most significant about the artist's gesture is how the remains
ofher days may offer an other index oflife experience and the
quotidian-a strange sort of dirty diary.
Here, a strong counter-reference is that of minimalist aesthetic, with characteristic repetition, modular geometry, use of
industrial material, of white and the occupation of space and
dialogue with architecture. We could think ofCar! Andre as an
historical reference for this Trabalho dos días. However, ifwe may
also walk on Rivane's transparent adhesive squares, here the
ethereal and autonomous minimalist grid, detached from daily
life, finds itself dirty, contaminated by the stains oflife and the
body. Signs of passage: under the adhesive pieces of plastic,
the remains ofthe artist's days; ove r them, on the installation
floors, that ofthe visitors.
On the other side ofthe pavilion, in the axis ofthe Um entre
Outros, Rochelle Costi records in another way other roomsher own and that of others as well.
A.P.

Curadoria, processo Curatorial work, process

Um e/entre outro/s é dividida em dois eixos que se estendem e
correm em paralelo no segundo andar do Pavilhão da Bienal.
Ainda que haja uma distinção estrutural, conceituai e arquitetônica entre os dois eixos, há vários cruzamentos entre eles (para
além mesmo do que os curadores puderam apontar). A exposição
incl u i obras inéd itas e outras já expostas; algu ns artistas aparecem com um número menor de trabalhos do que outros. A prioridade foi a construção da exposição-e não novos nomes, novas
obras. É como um tecido q ue precisa ser escrito lentamente,
com edições e ajustamentos cuidadosos ao longo dos meses. Não
se trata de elencar uma ou meia dúzia de nomes e a eles alocar
120 m2 (o espaço modularque as colunas do pavilhão delimita).
Trata-se de u ma exposição coletiva; é preciso dar sentido ao
grupo. A operação é fina e aprofunda-se à medida em que o
tempo passa, que as obras crescem em número e dialogam entre
si. Desde o início há, então, algumas obras (e não nomes) que são
apontadas como primeiras linhas de um texto ou recorte sobre
a prod ução nacional. A parti r delas su rgem outras q ue amarram
questões, adensam relações. Formam-se pequenos conjuntos a
partir dos quais abrem-se e atravessam outros. Sento-me com o
artista, apresento nosso recorte, nossa leitura, nossa proposta de
apropriação. Nesse processo, a formatação, o diálogo e a troca
são imprescindíveis. Em determinados momentos, sugerimos
novos suportes, novas dimensões, diferentes inserções arquitetônicas. As obras aparecem e se justapõem umas às outras de
forma articulada.
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Um e/entre outrols [One and/among Others] is divided in two
axes which extend themselves and run parallel to each other on
the second fIoor of the Bienal's pavilion. Despite the structural,
conceptual, and architectonic distinction between the two axes,
there are many intercrossings between them (beyond in fact those
the curators could point out). The exhibition includes new works
and other previously exhibited ones; some artists appear with a
smaller number ofworks than do others. The priority was the
construction of the exhibition-not new names nor new works.
It islike a fabric which must be written slowly, with editions and
adjustments throughout the months. It is not the case oflisting
one or half a dozen of names and allotting them 120 square meters
(the modular space which the pavilion's columns demarcate). This
is a group exhibition; meaning must be given to the group. The
operation is detailed and deepens as time goes by, as the works
increase in number and dialogue with each other. From the beginning there are works (and not names) which are regarded as first
lines of the text or cross-section of the Brazilian production. From
then on appear other ones which tighten issues, thicken relations.
Small groups are constituted through which other ones spring
or cross. I sit down with the artist, present our cross-section, our
reading, our proposal of appropriation. ln this process, the formatting, the dialogue, and the exchange are necessary. At certain
moments, we suggest new supports, new dimensions, different
architectonic insertions. The works appear and are juxtaposed to
one another in an articulated way.
A.P.

Um entre Outros
No extraordinário diálogo e encontro que foi realizar essa Bienal

fundo comum da cultura e do processo social de exclusão, numa

em conjunto com Adriano Pedrosa, o eixo Um entre Outros está

exploração de possibilidades de "descolonizar" o corpo. Não é à

centralizado numa arte solidária que envolve questões de aban-

toa que era leitorde Fanon. Lygia Clark infrasensorial; denota

dono social. No entanto, sabíamos que seria quase impossível

seu interesse pela fenomenologia e psicanálise, chega à idéia de

dissociar alguns artistas ou mesmos os dois eixos. Daí a expo-

corpo coletivo na trama de relações de alteridade, com Baba

sição imbricar seus aspectos já no título: Um e/entre Outro/s.

antropofágica e Canibalismo (1973). Clark marcou-se pelo pensa-

Distintamente da arte engajada dos anos 50 e 60, trata-se de uma

mento de Pierre Fédida e seu artigo "Le Cannibale Mélancolique",

produção contemporânea no Brasil que recusa a vassalagem

publicado na Nouuelle Reuue de Psychanalyse da Gallimard em 1972,

ideológica, numa época sem utopias. A abordagem de uma agenda

período em que a artista se submetia à psicanálise com este

política e a construção da linguagem são questões inter-relacio-

psicanalista. O que devorar do "corpo sem órgãos", essa questão

nadas nesta arte. Éo caso até mesmo da montagem da obra de

central da escultura de lole de Freitas e também de algumas obras

Claudia Andujar, cujo espaço em círculo remete à forma das ocas

de Carmela Gross, diante de uma Maria Martins? O pensamento

lanomâmis. Esse eixo se construiu quase como uma cidade,

deleuziano (Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie) possibilita

com moradas em abandono. Sua montagem seria a cartografia;

pensar um elo entre essas duas artistas contemporâneas das duas

é a representação disso. O artigo de Suely Rolnik neste livro abre

telas de Goya (Scenes de martyre) expostas no Núcleo Histórico,

novas perspectivas para a discussão do sentido da Antropofagia,

com sua discussão de Antropofagia e Histórias de Canibalismos.

os deslocamentos e o repouso no mundo contemporâneo.
Duas importantes referências históricas marcam esta área:

A polêmica Antropofagia nunca foi reduzida a um conjunto
de imagens, ou um estilo, nem mesmo a um programa definido,

uma crônica de Clarice Lispector "Mineirinho", em que a escritora

mas uma hipótese de invenção permanente no processo social

indaga sobre as responsabilidades do indivíduo em relação à

do Brasil de uma estratégia cultural para o país. Hoje já se pode

sociedade, marcada pela indiferença. A segunda é o Bólide 18-B331

afirmar que a Antropofagia não pode ser resumida à obra de Tarsila

(homenagem a Cara-de-caualo) (1967) de Hélio Oiticica, exibida no

e Oswald de Andrade ao lado ainda de um ou outro escritor

Núcleo Histórico desta Bienal. Oiticica correlaciona aí marginali-

modernista. É reconstruída permanentemente por inventores da

dade social, repressão política e revolta individual. Já seu pene-

cultura brasileira: o poeta Gregório de Mattos, o Boca do Inferno

trável Tropicália (1967) é o marco "antropofágico" da relação

(um "canibal" ancestral no século XVI na Bahia barroca), Glauber

antropologia e política. Não se trata de uma obra sobre a margina-

Rocha, Gil, Caetano Veloso, que fala de um João Gilberto antro-

lidade social, mas uma obra que integra valores culturais e se

pófago, a poesia concreta de Pignatari e dos irmãos Campos-e

constrói com códigos que exigiam a superação, pelo artista,

Haroldo fala de um Volpi que, não sendo um antropófago ao pé

das fronteiras de uma sociedade rigidamente estratificada e sem

da letra, realiza o projeto de autonomia da linguagem almejada

mobilidade social. Da adversidade vivemos, proclamou Oiticica

pela antropofagia-Zé Celso Martinez, Joaquim Pedro., Hélio

e essa sua "música" soou antes de muitas outras músicas dos

Oiticica, Antonio Manuel, Lygia Pape (Eat me, a gula ou a loucura?),

Trópicos. Sentido do lugar, precariedade material, tensão,

Anna Maria Maiolino, Lygia Clark (dando a guinada psicanalítica

densidade sensorial, experimentação poética, ethos, pertinência

com Canibalismo e Baba antropofágica-e, no entanto, já não haveria

dissonante-tudo isso constitui o projeto de Oiticica. O processo

o apetite da sexualidade de Maria Martins?), Anna Bella Geiger

de individuação não se faz sem a exata compreensão da cultura.

(pioneira na apropriação de imagens históricas da interpretação

Marginalizado ele mesmo, Oiticica está entre as grandes

européia da antropofagia), Tunga, Adriana Varejão, Cabelo.

personalidades (re)incorporadas pela cultura ocidental neste
final de século.
Nos desdobramentos da obra de dois artistas neoconcretos,

Na pauta da XXIV Bienal de São Paulo estão questões envolvendo grupos sociais em abandono ou indivíduos que muitas
vezes são devorados pelo abandono social. A instalação Fantasma

Hélio Oiticica e Lygia Clark estão os parâmetros básicos da

de Antonio Manuel apresenta um sobrevivente de uma chacina,

antropofagia reinventada. Oiticica tropicalista e suprasensorial

violência freqüente nas favelas das cidades brasileiras. O artista

estabelece sua pauta nas relações intersubjetivas a partirdo

apresenta uma sala com centenas de pedaços de carvão dependu

Hélio Oiticica Bólide 18-B331 (homenagem a Cara-de-cavalo) (hommage to Horse-face) 1967 madeira, fotografia, tela, plástico [wood, photograph, net, plastic]
45x70x30cm coleção Gilberto Chateaubriand, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro

Um entre Outros

curadoria Paulo Herkenhoff

rados, que são apreendidos como manchas ou "buracos negros".
O olhar se confunde perplexo num forte jogo entre o espaço real,
o espaço percebido e o espaço social. Fantasma se inscreve na
linhagem dos grandes monocromos da arte brasileira, em que a
cor única é intensamente repolitizada, como o citado Bólide 18-B331
(homenagem a Cara-de-cavalo) de Oiticica, o Divisor de Lygia Pape, o
Desvio para o vermelho de Cildo Meireles e o Matisse com talco de
Waltercio Caldas. A corporeidade é aqui extremamente importante fosse o pigmeto-corpo de Cara-de-cavalo, que é a "lama viva",
como o outro bandido morto, o Mineirinho na crônica de Clarice.
Como na obra de Barrio, livros aqui são de carne.
É uma preocupação permanente do artista brasileiro-de
Goeldi, Segall e Guignard a Oiticica, Antonio Dias, Cildo Meireles- tratar de um ethos da arte e de sua inserção na sociedade.
A transparência e o rigor do método na obra de José Resende
exprime exemplarmente isso e permite o diálogo maduro da escultura brasileira com a obra de Giacometti. Rubem Grilo trabalha
o processo da xi logravu ra como um modelo ético de prod ução
tradicional da imagem numa época marcada pelas novas tecnologias. Na busca do modelo social para a ação do artista, podem ser
feitas aproximações entre os interesses de Antonio Dias (como em
sua pi ntura Project for an artistic attitude) e Bruce Nau man, cuja obra
South American triangle, por se referi r a um caso de tortu ra na
Argentina, incluiu-se como "contaminação" no segmento Brasil.
Uma exposição, À margem da vida, organizada pelo artista
Victor Arruda, no Museu de Arte Moderna do Rio deJaneiro nos
anos 80, já trabalhava a idéia, com outro viés, dessas questões da
solidariedade. Impossível não lembrarde Nise da Silveira e seu
trabalho de envolver artistas contemporâneos num trabalho com
internos num hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro desde a
década de 40. A obra de Rosângela Rennó trata da resistência no
processo de dissolução da subjetividade no sistema carcerário
brasileiro como falência social na realização perversa de uma
ciência da criminologia positivista. No segmento Representações
Nacionais, Brian Maguire também trabalha com a população
carcerária do complexo penitenciário do Carandiru em São Paulo.
A obra 111 de Nuno Ramos é inolvidável nesta espécie de memórias
coletivas do cárcere. Se o cárcere era político durante a ditadura
de 64, a referência será sempre Cildo Meireles com sua obra
Tiradentes: totem-monumento ao preso político (1970). Ainda nesta
Bienal, sob curadoria de Ricardo Ribenboim, inclui-se na
WebBienal um trabalho de I<iko Goifman que propicia diálogo
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via Internet com internos de uma penitenciária. O tempo subjetivo e o tempo existencial vivido dentro sistema carcerário são
confrontados. O sistema da arquitetura de penitenciária em
panóptico-essa prisão do corpo pela alma (Vigiar e punir, Michel
Foucault)-pareceria encontrar noutra forma de quase onipresença-a informática-uma outra possibilidade de diálogo.
Dois grupos de fotografias de Vik Muniz lidam com meninos
de rua discutindo sua situação individual e social. No primeiro,
as imagens das crianças são construídas com açúcar, como índice
do contexto de classe (são filhos de trabalhadores de canaviais
caribenhos, cuja situação não diferem muito daquela encontrada
no Brasil) e sua condição psicológia, a despeito da dureza de suas
vidas. No segundo grupo, crianças de rua são retratadas por meio
do lixo urbano, apontando para o modo como a sociedade lida
com esses indivíduos. Um pouco como na nota de Zero cruzeiro
de Cildo Meireles, ilustrada com um interno de instituição
psiquiátrica e um índio, segmentos da população aos quais a
sociedade parece atribuirvalor algum. A fotógrafa Claudia
Andujar, por meio de complexo processo fotográfico, apresenta
imagens de índios lanomâmis, demonstrando a afetividade
desse grupo social, que ainda hoje parece ocuparo imaginário
de grande parte da população brasileira, uma condição entre o
humano e a fera. O mundo espiritual dos lanomâmis compreende o canibalismo endógeno, pela ingestão de bocados das
cinzas de entes queridos para que seu espírito seja incorporado
no fundo espiritual comum. Diante da situação crítica dos povos
indígenas tem sido um papel importante da arte reconfigurar
o índio na sociedade brasileira como sujeito do desejo, de direitos e da história (Florestan Fernandes, Manuela Carneiro da
Cunha, entre outros).
As fotografias de Rochelle Costi são registros de quartos
paulistanos de diferentes classes sociais, retratos íntimos
eloqüentes ainda que a figura esteja concretamente ausente.
São espaços onde a ausência não impede que fantasias e sonhos
inundem o território de objetos ou criem uma pauta decorativa.
A instalação de Maurício Dias e Walter Riedweg Os Raimundos, os
Severinos e os Franciscos discute migrações internas no Brasil e as
disparidades econômicas, num quadro de colonialismo interno.
O vídeo se projeta e revela afinal que o espaço confinado de sua
projeção corresponde à exígua sala de um porteiro. Em São Paulo,
migrantes nordestinos são perguntados se foram comidos ou
se comeram a cidade.

A obra Proposta para uma catequese de Adriana Varejão, um
dos poucos casos de apropriação de imagens trabalhados nesta
Bienal, remete às idéias de Eucaristia e catequese como guerra
de canibalismos, indicando uma espécie de fundação dessa
sociedade em abandono no processo colonial. O artista opera
uma idéia de agenciamento crítico da história. O artigo de Frank
Lestringant neste livro apresenta uma espécie de certidão de
nascimento dos debates filosóficos sobre o Brasil. Dois modelos
de cartografia, com a obra de An na Bella Geiger e Ivens Machado,
problematizam o território brasileiro como cena social do presente. Desde a década de 70, Geiger é pioneira na apropriação de
imagens clássicas de uma época em que a Terra Brasilis era quase
sinônimo de território canibal, como na obra de van Kessel. Suas
gravuras e objetos misturam imagens de cenas de canibalismo
nas obras de Staden, de Bry entre outros e constituem um espaço
novo com camuflagem, método de dissimulação e um atento
recurso às técnicas de cartografia, como Mercator. As desproporções na representação dos continentes, ou o sistema de orientação, seriam por si mesmo um exercício colonizador, que Geiger
retoma em seus mapas para simbolizaro próprio fluxo de cultura
no mundo, com regiões hegemônicas e periféricas determinando
não o potencial criativo da linguagem, mas a circulação do
discurso. Haroldo de Campos, com seu artigo "Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira", foi sempre
uma presença que esclarece.
Um processo de vu Igarização dos recu rsos a cenas gráficas
de canibalismo parece apontar para o fato de que toda vez que
alguém simplesmente estiliza uma imagem canibal sem elaboração mais complexa de idéias parece apenas estar vomitando,
como imagem antagônica à devoração antropofágica. Perversamente, Regina Silveira devora a lógica do olhar com distorções
topológicas, perspectivas, e agora um "quebra-cabeças" que, na
verdade, se constituiria num processo pelo qual uma imagem do
continente latino-americano se constrói por seus estereótipos,
como uma imagem que perversamente construísse uma espécie
de ceguei ra.
O Mapa mudo de Ivens Machado é um mapa do Brasil feito com
cacos de vid ro verde cravados sobre ci mento-a imagem evoca ao
mesmo tempo o luxuriante verde a que associamos o país e os
altos muros de casas bem protegidas, transformadas em fortaleza
e, por isso mesmo, em espécie de prisão de seus moradores.
O mapa se arma como um emblema ameaçador, lancinante, das
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fronteiras sociais tantas vezes intransponíveis pela cidadania no
país. Esse Mapa mudo é da ordem construtiva da precariedade
de Tropicália de Oiticica. Tomando o título de uma obra de Lygia
Clark, diríamos que a casa é o corpo do Brasil. Nesta Bienal,
acentuou-se a questão da individualidade dos artistas, a ponto
de no livro das Representações Nacionais a listagem principal se
apresentar em ordem alfabética dos nomes dos artistas e não de
seus respectivos países. Numa Bienal que acentua os roteiros da
experiência, o edifício da própria Bienal não recebeu bandeiras
dos países participantes. Ao contrário a intervenção que se faz
é diretamente no corpo do prédio, com Tropel, a obra de Regina
Silveira, montada na testada principal e formada por pegadas de
animais de todo o mundo numa passagem festiva, rápida e
intensa como é uma Bienal. Emmanuel Nassarexpõe bandeiras
dos municípios do Pará, seu Estado natal. A precariedade do
design e da confecção estabelece um contraponto mordaz sobre
o nacionalismo e regionalismo em tempos de globalização.
Parafraseando Lacan, a obra de Tunga seria uma espécie de
"desordenamento delirante da linguagem", extravagantemente
bespeaking "a insanidade do desejo" Capud vide Donald Kuspitt,
The dialectic of decadence. Nova York, Stux press, 1993, P.74).
A antropologia da face gloriosa, conjunto de 99 retratos fotográficos
apresentado por Arth u r Omar, forma um pai nel poético e dei irante,
ainda que inevitavelmente incompleto do Brasil contemporâneo,
para demonstrar a contraposição entre desejo, com sua violência
positiva, e os fantasmas sociais. Talvez o diálogo mais intenso
deste eixo do segmento Brasil com uma mostra do Núcleo
Histórico fosse com a mostra Asíndrome de Saturno ou a Lei do Pai:
máquinas canibais da modernidade, com a curadoria de Régis Michel.
No matriarcado de Pindorama, a Pátria Mãe gentil é um patriarcado, onde impera a lei do pai. Essa sociedade, das mais desiguais,
devora seus filhos.
Paulo Herkenhoff

Regina Silveira

Tropel Throng
Esta intervenção de Regina Silveira na fachada do prédio da Bienal
radicaliza uma das vertentes que marcam, hoje, a instigante

Na organização espacial convencional, os trajetos são subordinados aos pontos. Vamos de um ponto a outro. Aqui ocorre o

reflexão que a artista vem realizando sobre o espaço. Por um lado,

inverso: os pontos é que são subordinados ao movimento. A linha

vários de seus últimos trabalhos têm operado, por meio de grandes

é um veto r, uma duração. Um espaço, como diz Deleuze, dire-

desenhos anamórficos colados em pisos ou paredes, inusitados

cional, não dimensional ou métrico. Ocupado mais por aconte-

deslocamentos óticos. São escadas, janelas e outros elementos

cimentos-como a passagem dos animais-do que porcoisas

arquitetônicos que reconfiguram inteiramente, em função do

acabadas. Feito de distâncias, não de medidas, implicando uma

ponto de vista, a situação em que foram instalados. Dispositivos

percepção mais tátil do que ótica, como ocorre em outros traba-

que, pela vertigem, provocam uma outra percepção da organi-

lhos da artista. Em vez de formas que organizam a matéria, temos

zação espacial dos lugares.
Tropel, por outro lado, cond uz essa mesma investigação em
outra direção. Aqui temos, incrustada na fachada, uma espécie de
fenda de onde parecem ter saído, em louca debandada, os mais

materiais que assinalam forças. Daí ser um espaço ocupado por
intensidades, os ventos e os ruídos. Ou os rastros de animais
em fuga alucinada.
Este trabalho mantém o princípio recorrente na obra de Regina

diversos animais, deixando suas pegadas portoda a extensão da

Silveira do uso de imagens que remetem a referências ausentes.

enorme parede. Um buraco de onde brota uma avassaladora irrup-

Mas aqui se trata de uma série-onde aparece também Gane wild

ção, submergindo o edifício, com sua lógica construtiva moderna,

[Fora de controle], projeto feito para o Museu de Arte Contempo-

na selvageria natural do parque. Uma fauna inusitada de ursos,

rânea de San Diego, Estados Unidos, de 1995-relacionada antes

pássaros, coelhos, macacos e outros bichos que, normalmente,

de mais nada com o tempo. Os rastros são indícios de algo que

jamais estariam juntos. Pegadas que reproduzem o jeito de cada

ocorreu antes e apontam para a ausência daquilo que atravessou

animal andar, trilhas que vão se ampliando e espalhando em

o espaço e desapareceu. A rigidez arquitetônica da construção é

várias direções. Criando uma situação mais ampla e complexa

desafiada pela irrupção de um acontecimento.

pela articulação da edificação com o entorno.
Em vez de um deslocamento na disposição do lugar, provocado

Feito em vinil, recortado por plotter e aplicado na parede, o
trabalho ocupa toda a fachada voltada para a avenida. A escala

por uma perspectiva, temos um movimento multidirecional no

da intervenção-de 50 x 13 m-transcende o arquitetônico para

espaço. As trilhas engendram fluxos turbilhonários que se contra-

dimensões decididamente urbanas. É para servista não apenas

põem à mecânica da edificação e do olhar. Aqui o espaço não se

pelo visitante que se aproxima do recinto da exposição, mas por

constitui por meio de um dispositivo perspéctico convencional,

quem passa de carro em alta velocidade. O tropel, evento repentino

engendrando uma impressão de profundidade. Ao contrário, tudo

e inusitado, reconfigura por completo a organização e a percepção

se passa da superfície da fachada para fora. Em vez de um veto r,

deste movimentado entroncamento da zona sul de São Paulo.

abre-se um leque de variáveis que conforma o espaço por expansão
horizontal.
Um mundo constituído por mudanças de direção e velocidade.
Instaura-se um ritmo sem medida, uma linha de variação contínua:
modo como o fluido ocupa o espaço. A área altera-se por completo.
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Nelson Brissac Peixoto

Regina Silveira's intervention on the façade ofthe building of
the Fundação Bienal revolutionizes one of the trends that mark,
nowadays, the instigating reflection that the artist has been
carrying out on space. On the one hand, several ofSilveira's latest
works based on large anamorphous drawings attached to floors
or walls, have created unusual optical displacements. These are
staircases, windows and other architectural elements which,
in terms of viewpoint, entirely reconfigure the situation in which
theywere installed. Devices that, through a sense ofvertigo,
provoke another perception of the spatial organization of places.
On the other hand, Tropel [Throng] carries out that sarne
investigation in another direction. There is, in this case, a type
of fissure encrusted on the façade from which the most diverse
animaIs seem to have come out in a mad stampede, leaving
their footprints throughout the entire extension of the huge wall.
A hole through which sprouts an overwhelming irruption that
submerges the building with its modem constructive logic, in
the park's natural savageness. An unusual fauna ofbears, birds,
rabbits, monkeys and other animaIs would normally never be
found together. Footprints that reproduce the way each animal
moves, trails that expand and spread in many directions. They
create a wider and more complex situation through the articulation of the edification with the surrounding.
lnstead of a displacement in the arrangement of the place
caused by perspective, there is a multidirectional movement in
the space. The trails engender whirling tides set against the
mechanics of the edification of the gaze. Here, space is not constituted by means of a conventional perspectivaI device that gives
rise to an impression of depth. On the contrary, everything takes
place from the façade's surface outwards. lnstead of a vector, a fan
ofvariables comes through which conforms to the space through
horizontal expansion.
A world constituted by changes of direction and velocity. A
measureless rhythm, a continuous line of variation is incorporated:
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the way in which the fluid occupies space. The area is altered
çompletely.
ln conventional spatial organization, paths are subordinate
to points. We go from one point to the next. Here the opposite
occurs: the points are subordinate to movement. The line is a
vector, a duration. A directional space, as Deleuze says, not
dimensional or metric. Occupied more with happenings-as the
crossing of animals-than with finished things. Made of distances,
not of measures, evoking a more tactile than optical perception,
as occurs in other works by Silveira. lnstead of shapes that organize matter, there are materiaIs conveying forces. That is why it is
a space occupied by intensities, wind and noises. ar the traces of
animaIs in hallucinated escape.
This work maintains the recurring principIe in the artist's
work ofthe use ofimages that relate to absent references. But
here it deals with a series-in which Gane wild also appears,
a project created for the Museum ofContemporary Art ofSan
Diego in 199s-related before anything eIs e to time. The traces
are dues of something that took place before and point to the
absence of that which crossed space and disappeared. The architectural rigidity of the construction is challenged by the irruption
of an occurrence.
Made in vinyl, cut out by plotter and applied to the wall, the
work occupies the entire façade facing the main avenue. The scale
ofthe intervention-so x 13m-transcends the architectural for
decidedly urban dimensions. lts purpose is to be seen not only
by the visitor arriving dose to the location ofthe exhibition, but
by those who pass by at high speed in a caro Tropel, a sudden and
unusual event, reconfigures completely the organization and perception of this busy road junction in São Paulo's southem region.
Translatedfrom the Portuguese by Veronica Cordeiro

Vik Muniz: manipulador de positivos manipulator of positives

"Contar belas inverdades é o objetivo da arte." -Oscar Wilde
O trabalho mais recente de Vik Muniz-Conseqüências-é uma série
de grandes fotografias coloridas, compostas de sujeira e lixo.
Num primeiro momento, ao passear pelos terrenos acidentados de Muniz, o olho tropeça em resíduos de festa e euforia,
aparentemente aleatórios, porém cuidadosamente arrumados:
bitucas de cigarro, confetes, serpentinas amassadas, plumas
sujas e tampinhas de cerveja, tudo envolto em terra e cascalho.
Num segundo olhar, o que se nota nos espaços negativos formados
pelas áreas mais rarefeitas de acumulação de todo aquele lixo
são retratos de crianças, de corpo inteiro ou meio corpo, definidos
com bastante naturalismo.
Qualquer pessoajá familiarizada com o processo tipicamente
trabalhoso, elaborado e algo insólito de Muniz sabe que ele não
mede esforços para impregnar suas fotografias de imagens que
criem no espectador a possibilidade de uma percepção em constante suspensão e de deslumbramento um tanto peculiar.
Para fazer Conseqüências, Muniz, com uma Polaroid, retratou
em preto-e-branco crianças de rua entre seis e dez anos de idade,
em São Paulo. De volta a seu ateliê em Nova York, com o auxílio
de uma caixa de luz e uma parafernália de objetos de uso doméstico-aspiradores de pó, pincéis, peneiras adaptadas, arame e
palitos de dente-recriou com grande destreza aqueles retratos
ao permitir que quantidades moduladas de luz atravessassem a
camada de lixo. Para distanciar-se do conteúdo apelativo inerente
a qualquer imagem de crianças de rua, Muniz escolheu entre as
suas polaroides aquelas que apontavam para o estereótipo, o
emblemático, para um registro comum. Nesse sentido, os resultados finais retratam um "Emerson," "Aparecida", "Sócrates" e
"Madalena"-os títulos de cada fotografia-anônimos, apresentados com a dignidade altiva e escala suntuosa de um Van Dyck
ou de um Velázquez.
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Devido aos artifícios que se utiliza, as fotografias de Vik Muniz
possuem uma aparência suspeita. E antecipar como foram feitas,
em parte, é delatá-Ias.
Qual a diferença entre uma poça de calda de chocolate formando, por acaso, a imagem de Freud e um desenho retratando
Freud feito com calda de chocolate? Essa ambigüidade não apenas atravessa as imagens de Muniz como as motiva. Seu fascínio
com a fluidez com que se reconhece uma forma, com a disposição
do olho de se valer das pistas mais vagas para compor uma
imagem, permeia praticamente todo o seu trabalho. Este ilusionista confesso gosta de sobrepor camadas de representação, e
diverte-se enganando a mente por meio do olho do espectador.
Muniz documentou algumas de suas "descobertas" em fotografia: as manchas de uma vaca formando uma outra apontando
para o lado oposto; metros de linha formando uma paisagem à la
Corot; nuvens em forma de mãos rezando, caramujos, ou aviões;
terra espalhada formando fragmentos do corpo humano; e açúcar
contra um fundo escuro, formando retratos de crianças ...
Portanto, no caso de Conseqüências, quem garante que Muniz
não varou as ruas melancólicas de uma Quarta-Feira de Cinzas,
detectando nos detritos pós-carnavalescos a aparição quase
milagrosa, como um sudário, de uma criança?
Na encenação de suas imagens, Muniz cuida de deixarvestígios do seu procedimento ao mesmo tempo que mantém aberta
a possibilidade do acaso, sem falarde um achado. Que outro
recurso, se não a fotografia, se prestaria tão idealmente a tal tarefa? Meio privilegiado para o registro de evidências, a fotografia
em sua condição tradicional de portadora da verdade é imbatível
como álibi para a mentira.

"The telling ofbeautiful untrue things is the proper aim of art." - Oscar Wilde
Vik Muniz's most recent body ofwork, Aftermath, consists of a
What is the difference between a puddle of chocolate syrup acciseries of oversized color photographs of dirt and waste. The eye
dentalIy forming the likeness ofFreud and a drawing of a portrait
meandering through these alI-over dispersions trips over seemofFreud in chocolate syrup? Muniz's images not only continuously
speak to this ambiguity but are indeed fueled by it. His fascination
ingly left-behind yet carefulIy placed signs of party and euphoriawith the transience ofform recognition, with the eye's ready
cigarette butts, crumbled confetti and paper ribbons, soiled
feathers, discarded can tabs, alI mixed with soil and graveI.
disposition to use only the slightest clues in order to make up an
image, permeates virtualIy alI ofhis work. This self-professed
On second look, however, one identifies, in the negative spaces
formed by the more rarefied areas oflitter accumulation, fulI
"low tech illusionist" likes to superimpose layers of representation,
and half-length portraits ofyoung children, their semblance
and derives great pleasure in fooling the eye's mind. He has phofairly naturalistically rendered.
tographicalIy documented some ofhis "findings": a cow whose
Anyone familiar with Muniz's typicalIy laborious, elaboratemarkings form another cow facing the other way; yards of thread
configuring landscape views à la Corot; clouds in the shape of
and somewhat dopey-working process knows that he can go to
great lengths to invest his photographs with a particular state of
praying hands, snails, and airplanes; soil arrangements outlining
fragments of the human anatomy; and sugar disposed against a
perceptual suspension and an uncanny sense of wonderment. For
dark background featuring portraits of children. So, in the case
Aftermath he took black-and-white Polaroid shots of six-to-tenyear-old abandoned children in the streets ofhis native São Paulo.
of Aftermath, who is to say that Muniz did not scour the hungover
Back in his NewYork studio, with the aid of a light box and a
streets on Ash Wednesday detecting in the scattered post-carnivaparaphernalia ofhome tools, including customized sieves, mini
lesque detritus the seemingly miraculous, shroud-like apparitions
vacuum cleaners, brushes, toothpicks, and wire, combined with
ofyoung children? ln the staging ofhis photographs, Muniz is
punctilious draftsmanship, he proceeded to re-create these poras careful to show the signs ofhis process as to leave open the
traits by alIowing modulated amounts oflight through the layer
possibility of chance, not to mention a found configuration.
Which medium other than photography would lend itself so idealIy
of rubbish. ln an attempt to move away from the sensationalist
to this task? As the privileged means of documenting evidence,
appeal inherent in images ofhomeless children, Muniz picked
photography's long-standing claim to truth could not be a more
among his Polaroids those that would embody a sense of the
suitable cover for alie.
stereotypical, ofthe emblematic, of a common register. ln this
Lílían Tone
sense, the end results portray an anonymous "Emerson,"
"Aparecida," "Sócrates," and "Madalena" (or so the photographs
are titled)-yet these children are rendered with the dignity and
sumptuous scale of a Van Dyd< or a Velázquez.
Muniz's photographs are famously suspect. And to concede a
glimpse ofhow they were made is partialIy to give them away.
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Maurício Dias e Walter Riedweg
Abrindo uma porta para o mundo: Os Raimundos, Severinos e Franciscos
"Mover-se. Carregar. Entrar e parti r. Transportar, trocar, represen-

mostra Conuersations at the castle [Conversas no castelo], cu rada em

tare de novo trocar. E de novo seguir."-Dias/Riedweg

Atlanta por Mary Jane Jacob. As obras-pergu ntas di rigem-se a seu

Escrever prolepticamente sobre um projeto artístico que ainda

público numa dupla voz, ligando a questão individual e a condição

precisa ser produzido, uma obra que é invisível, a não ser por uma

coletiva, articulando o fenomenológico e o político. Quando essas

série de notas, intangível a não ser como uma idéia, é estenderos

perguntas são lidas como revelações confessionais ou auto-

limites da realidade virtual. Encontrar Os Raimundos, Seuerinos e

referentes de jovens detidos, o "você" pelo qual eles se referem a

Franciscos numa forma que o projeta no futuro-O que será? O

si mesmos e suas próprias situações revela a alienação e privação

que fará? Como se realizará? Que diferença fará além de só

de sua existência, algo que os tornou estranhos para si mesmos.

refletir?-é um desafio aos protocolos mesmos da crítica. Já que a

Colocando-se a um só tempo como sujeito e objeto de suas per-

crítica geralmente parte do objeto ao qual coloca uma questão

guntas, entram profundamente na área ética do "invisível", como

"ontológica"-O que confere a esta obra a sua identidade, sua

a descrevi acima. A fim de alcançaro "outro" ou a "diferença" de

qualidade? É arte?-e prossegue na questão epistemológica-O

culturas, o sujeito deve ser capaz de confrontar a relação disjuntiva

que eu aprendo com esta obra, este gênero particular, esta

entre o "eu" e o "outro" dentro de qualquer apreensão de uma

tradição, ou forma do objeto? Mas ao concordar em escrever sobre

identidade pessoal ou coletiva.

uma obra mesmo antes que ela tenha atingido a forma pretendida

Entretanto, essas obras-perguntas também trazem uma

e apropriada-colocando o futuro antes do presente e de certa

reivindição social maior já que são dirigidas, geralmente, a uma

forma derivando sua presença da ausência-estou levantando o

esfera pública mais ampla. Ao fazer suas demandas interrogativas

que chamarei dequestão ética. O "ético" sempre assume uma

àqueles que se consideram "bons-cidadãos", tocados pela

certa "ausência", um afastar-se do significado e da existência do

vaidade da virtude social, elas enfatizam o fato de que todos nós

momento presente para perguntar: o que eu faria se estivesse no

vivemos sob a sombra da penitenciária, do tribunal, do asilo-

Iugar do "outro"; como eu me moveria (no sentido espacial e

todos lugares onde a sociedade burguesa liberal demarca a linha

emocional) de maneira a estar aberto a essa "outra" experiência,

entre "nós" e "eles". As obras-perguntas tornam essa linha mais

obra de arte, pessoa? Para atingiresse ato estético-ético de imagi-

complexa: sugerem que entre os territórios do que é considerado

nação e identificação, tem-se que admitir a "invisibilidade" do

"normal" e "anormal"-entre a virtude e ajustiça, o bem e o mal,

futuro e um certo apagamento do "presente"; para lograr a iden-

o criminoso e o cidadão-não há só um mundo de imperativos

tificação ética com a condição do "outro" é preciso questionar a

morais, mas principalmente um mundo deslocado de julgamento

autoridade e a autonomia que se pretendem fundamentais para a

ético. O que quero dizer com "deslocamento"? Não estou, de

própria percepção de si mesmo, pelo simples motivo de que há

forma alguma, propondo uma forma de relativismo moral radical

agora um "outro" a ser recon hecido. A relação ética entre o ser o

que sugira que todo julgamento ético é uma mera determinação

outro é, portanto, um processo de deslocamento que requer, nas

social ou específica de um contexto; nem estou argumentando

palavras dos artistas, "Mudar. Carregar. Entrare partir. Transfor-

que, devido ao alto grau de contingências dos critérios de avalia-

mar, trocar, representar e de novo trocar. E de novo segu ir." Esse

ção, não sejamos capazes de distinguir entre o certo e o errado. O

incansável deslocamento de territórios e temporalidades, da

que o "deslocamento" ético nos permite é introduzirem nossos

aceitação da personalidade e a pressuposição de "posições" per-

atos de julgamento-de obras de arte, pessoas, comunidades-

m ite aos artistas constru i r seu trabal ho como u ma prática ética

aqueles modos de experiência social, identificação psíquica ou

do questionar:

conhecimento cultural que são "estrangeiros" ou alienígenas para
nós, e permitir que essas "alien-ações" rompam o sentido de nossa

"Você tem medo do estilo de vida que você deve ter agora como
um jovem?
Quem devo temer?

própria autonomia ou superioridade moral no ato do julgamento.
Nós não traímos nossas crenças nesse processo: intensificamos nossa empatia social e ampliamos nossa percepção do que

Você se acha sortudo?

pode vir a ser um ideal emancipatório. Aderir ao que chamei de

Você realmente é quem diz ser?"

"invisibilidade" habilita uma pessoa a encontrar contingência,

Considere, por exemplo, essas perguntas inscritas em placas de

entre o sere o outro. É através de tão deslocada relação que

negatividade, ou um vazio a fim de negociar uma nova relação
carros norte-americanos. São o trabalho de jovens detidos no

atingimos os "outros" numa espécie de extensão ética. A figura

Fulton County Detention Center q ue escreveram suas pergu ntas em

temporal do ético como o "futuro", um tempo incognoscível, é

placas de carros como aquelas feitas por prisioneiros federais em

substituído em Question marks por uma metáfora espacial: o que é

Atlanta-a força de trabalho cativa das Georgia Correctionallndustries,

agora o desconhecido, o intangível, o invisível, não é somente

um negócio de 23,9 milhões de dólares por ano que é uma ramifi-

uma ordem do tempo-o futuro-mas, da perspectiva dos

cação do sistema presidiário estatal. Essas obras-perguntas,

jovens no Fulton County Detention Center, se torna uma questão de

como as chamarei, são parte de um projeto chamado Question

espaço; para esses detentos, todo o território para além dos muros

marks [Pontos/marcas de interrogação], preparado por D/R para a

da penitenciária, fora e ao redor dela, é de fato o "futuro": para
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eles o espaço se transforma em tempo; no jargão dos prisioneiros
o encarceramento é chamado de "serving time" [tempo de serviço].
Entre a instituição carcerária e a "liberdade" da cidade reside
não um mundo dividido, mas um território que pode ser reinscrito,

desde a minha própria infância indiana. Os serventes nas casas
da burguesia de Bombaim freqüentemente vêm do interior rural;
os serventes cristãos da antiga colônia portuguesa de Goa,
chamavam-se Maria, José e Tomás, numa confusão similar da

revisto, como um território de deslocamento. Colocando as obras-

identidade que os objetivava antes como serventes que como pes-

perguntas nos carros que circulam em meio ao tráfego cotidiano

soas. A beleza do projeto de D/R está na sua recusa a uma mera

de Atlanta, D/R realizam sua ambição estética que expressam, de

restauração da dignidade ou da visibilidade dos porteiros a partir

maneira bastante explícita, na linguagem do deslocamento:

da sua representação num formato documentário. Eles não acre-

"Transportar, trocar, representar e de novo trocar... Entrar e parti r."

ditam que a "verdade" da história resida no realismo ingênuo-

A rica ironia da obra reside na sutil tradução da linguagem

por mais úteis que gêneros como esse possam ser para propósitos

carcerária para o discurso da empatia ética. Placas de carro e

informativos ou agitprop. D/R produzem uma intrincada e entrete-

"detentos" são nomeados e conhecidos porseus "números" de

cida rede de contextos em vários meios que revelam o mundo e a

registro; entretanto, em ambos os casos, uma vez que essas marcas

vida dos porteiros.

de identificação são substituídas por perguntas profundamente
sentidas e pensadas, aqueles que estão "fora da prisão" vêem-se,

"Pretendemos construir um panorama de diversidades sobre as

por assim dizer, compelidos a iniciar diálogos e conversas que

questões do espaço de moradia urbana para tornarvisíveis algu-

transgridem territórios divididos. Somos então impelidos a uma

mas das relações éticas entre as pessoas que dividem esses

relação de proximidade com nossos irmãos e irmãs, nossos filhos

espaços." -D/R

e nossos pais-aqueles elementos de nós-mesmos-que estão
trancados atrás de grades: nossos eus invisíveis.
O ético, da maneira como o descrevi, interroga minha própria

O panorama da diversidade pelo qual D/R se propõem a projetar
as vidas dos Raimundos, Severinos e Franciscos não é simples-

presença ou posição como uma pessoa "knowledge-able" [conhe-

mente "ético" em seu desejo de narrar a vida do Brasil urbano e

cedora, literalmente, conhecimento-capaz N.T.] e me força a sentir

burguês, da perspectiva da força de trabalho migrante responsável

a mim mesmo em algum ponto entre o presente "n'ão preenchido"

por guardar os territórios de poder e privilégio. O caráter ético da

e o futuro "incompleto", no movimento do fluxo entre a idéia e

representação reside na relação forjada entre as diferentes mate-

ação, interrogação e instalação, no processo de "territórios inter-

rialidades e mentalidades da "mediação" que constitui a obra

cambiáveis"-para usar um conceito desenvolvido pelos artistas

como um todo. Embora isto possa soar complexo e abstrato, é a

em sua obra.

chave para a obra: conversas, canções popu lares, sofisticadas

"A maior parte de nosso traoalho está centrada em questões terri-

essas são as mise en scenes do trabalho. O que conecta esses even-

toriais. Nos tempos da globalização, muitas das possibilidades de

tos numa relação ética? D/R subvertem a nomeação estereotipada

interferir num sistema residem de fato no deslocamento de valo-

dos porteiros-Raimundos, Severinos e Franciscos-sugerindo

manipulações de vídeo, um banquete carnavalesco no parque,

res dentro desse sistema ... "-D/R

que suas "identidades" são tão híbridas e complexas quanto as
diferentes narrativas e molduras mediáticas nas quais eles agora

É a "invisibilidade" ética da obra que me compele a renunciar
à minha "distância" de crítico e aceitar um papel mais colaborati-

se localizam, libertados para sempre de suas pequenas celas
acima ou abaixo da garagem. Os porteiros encontram um local

vo, performativo, na produção de Os Raimundos, Seuerinos e Franciscos

novo e revisório, em algum lugar entre a prática de instalações de

que eu ainda não "vi", mas exemplifica o conceito de "invisibili-

vanguarda e as prerrogativas da arte pública "conversacional".

dade" que esbocei acima. Porteiros ou zeladores são notoriamente

Nessa manipulação da sua própria imagem reside uma visão da

"invisíveis". Embora fiquem bem na entrada do prédio, são fre-

transformação das suas e das nossas vidas cotidianas. Sua pre-

qüentemente vistos como parte da arquitetura-como colunas ou

sença, a partir do significado que lhe conferem D/R, não pode

ombreiras de portas, absolutamente necessários mas de alguma

mais estar confinada a seus afazeres domésticos nos halls dos

forma negligenciáveis. D/Rjogam com esse paradoxo do status

prédios de classe média ou alta. Ao encontrá-los onde menos

dos porteiros pela adição de dois outros desvios à sua presença

esperávamos, na forma altamente mediada e traduzida desse tra-

simbólica. No Rio de Janeiro e em São Paulo, os porteiros geral-

balho, no meio da Bienal de São Paulo, eles entram em nossas

mente são migrantes do nordeste empobrecido, e uma vez que

vidas tanto como personalidades individuais quanto como per-

chegam às grandes cidades brasileiras, sua falta de identidade-

sonagens simbólicos da luta por justiça e representação que deve

uma condição inerente à maioria dos trabalhadores migrantes-é

seguir, tanto dentro do reino conflituoso da arte quanto no

ainda mais acentuada pelo fato de muitos deles compartilharem

mundo global e diversificado que se encontra para além dele.

os mesmos nomes: Raimundo, Severino e Francisco. Essa obliteração peculiar da identidade que acompanha a nomeação dos
migrantes é u ma forma de estereoti par o "outro" q ue eu con heço
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Homi K. Bhabha

Maurício Dias e Walter Riedweg
Opening a door to the world: Os Raímundos, SeverínoS e Francíscos

"To move. To carry. To enter and leave. To transport, exchange,

the individual predicament with the collective condition, articulat-

represent and again exchange. And again to go on."-DíasfRiedweg

ing the phenomenplogical with the politicaI. When these questions

Writing proleptically about an art-project that has yet to be pro-

are read as the confessional or self-reflective revelations of

duced, a work that is invisible, except as a series of notes, intangi-

del:fined youth, then the "you" through which they address them-

ble, except as an idea, is to strain the limits ofvirtual reality. To

selves and their situations, reveals the alienation and deprivation

encounter Os Raímundos, Severínos e Francíscos in a form that projects

of their existence, that has made them strangers to themselves. ln

it into the future-What will it be? What will it do? How will it

posing themselves as both subject and object oftheir questions,

realize? What difference will it make rather than reflect?-is a

they enter profoundly into the ethical are a ofthe "invisible," as

challenge to the very protocols of criticismo For criticism usually

I've described it above. ln order to reach out to the "other" or to

starts with the object to which it addresses an "ontological" ques-

the "difference" of cultures, the subject must be able to confront

tion-What gives this work its identity, its quality? Is it art?-and

the disjunctive relation between the "I" and the "other" within any

proceeds to the epistemological question-What do I learn from

apprehension of personal or colIective identity.

this work, this particular genre, tradition, or form ofthe object?

However, these question-works aIs o make a larger social

But by agreeing to write about a work even before it has achieved

claim as questions addressed, more generalIy, to a wider public

its intended and appropriate form-by putting its future before its

sphere. ln making their interrogative demand on those who con-

present and somehow deriving its presence from its absence-I

sider themselves "good citizens," touched by the vanity of social

am raising, what I shall calI, the ethical questiono The "ethical"

virtue, they emphasize the fact that we alllive in the shadow of the

always assumes a certain "absence," a turning away from the

prison-house, the court-house, the asylum-alI places where

meaning and being of the present moment to ask: what would I

liberal bourgeois society draws the line between "them and us."

do ifI was in the place of the "other"; how would I have to be

The question-works make that line more complex: they suggest

moved (in the spatial and emotional sense) in order to be open to

that between the territories of what is considered "normal" and

this "other" experience, art-work, person? ln order to achieve this

abnormal-between virtue and justice, good and evil, the criminal

aesthetic-ethical act ofimagination and identification, one has to

and the citizen-there is not so much the dívíded world ofmoral

assume the"invisibility" ofthe future and a certain erasure ofthe

imperatives, but a dísplaced world of ethical judgment. What do I

"present"j to make the ethical identification with the predicament

mean by "displacement"? I am not at alI proposing a form of radical

ofthe "other" one has to question the authority and autonomy

moral relativism that suggests that alI ethical judgments are merely

one assumes to be central to one's sense of"one"-self, for the

socialIy determined or context-specificj nor am I arguing that

simple reason that there is now an "other" selfto recognize. The

because evaluative criteria contain a high degree of contingent

ethical relation between the self and other is therefore a process of

"causes," we cannot distinguish between right and wrong. What

dísplacement that requires us, in the words ofthe artists, "To move.

ethical "displacement" enables us to do is to introduce into our

To carry. To enter and leave. To transport, exchange, represent and

acts ofjudgment-of art-works, persons, communities-those

again exchange. And again to go on." This restless unsettlement

modes of social experience, psychic identification, or cultural

ofterritories and temporalities, ofthe assumption ofpersonhood

knowledge that are "foreign" or alien to us, and to alIow those

and the presumption of"positions" alIows the artists to build their

"alien-ations" to disrupt our sense of our own moral autonomy or

work as an ethical practice of questioning:

superiority in the act ofjudgment.

"Are you scared of the lifestyle that you must now live as a

social empathy and enlarge our sense of what an emancipatory

youngman?

ideal may be. To adhere to what I calIed "invisibility" enables a

Who should I fear?

person to encounter contingency, negativity, or a "void" in order to

We do not betray our beliefs in this proceSSj we enhance our

Do you feellucky?

negotiate a new relation between "it-self" and the "other-ness." It

Are you who you say you are?"

is thorough such a displaced relation that we reach out to "others"
in a kind of ethical extension. The temporal trope ofthe ethical as

Take, for instance, these questions inscribed on American car

the "future," an unknowable time, is replaced in Questíon marks by

license plates. They are the work of youth detained in the Fulton

a spatial metaphor: what is now the unknown, the intangible, the

County Detention Center who have inscribed their questions on

invisible is not simply an order Of time-the future-but, from

license plates like those manufactured by federal prisoners in

the perspective ofthe youth in the Fulton County Detention Center,

Atlanta-the cap tive workforce ofGeorgia Correctional Industries,

it becomes a matter of spacej for these detainees, alI the territory

a 23.9 million a year business that is an arm ofthe state prison

beyond the penitentiary, outside it and around it, is indeed the

system. These question-works, as I shalI calI them, are part of a

"future": for them space becomes timej in the jargon ofthe jail-bird

project calIed Questíon marks, prepared by D/R for the Atlanta show

imprisonment is often referred to as "serving time."

Conversatíons at the castle, curated by Mary Jane Jacob. The questionworks address their audience in a double voice, bridging together
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Between the carceral institution and the "freedom" ofthe city,
there lies, not a divided world, but a territory that can be rein-

scribed, revised, as a territory of displacement. By attaching the
question-works to cars that then circula te through the traffic of
everyday life in Atlanta D/R realize their aesthetic ambition which
they couch, quite explicitly, in the language of displacement: "To
transport, exchange, represent and again exchange ... To enter and
leave" The rich irony of the work lies in its subtle translation of
the language of carcerality by the discourse of ethical empathy.
License plates and "detainees" are named and known by their registered "numbers"j but, in both cases, once those marks ofidentification are replaced by deeply felt and thought questions, then
those of us "outside the prison," so to speak, must enter into dialogues or conversations that transgress divided territories. We are
then drawn us into a relation of proximity with our brothers and
sisters, our children and our parents-those elements of ourselves-who are locked away behind bars: our invisible selves.
The ethical, as I have described it, interrogates my very presence or position as a "knowledge-able" person and forces me to
experience myself somewhere between the "unfuIfilled" present
and the "incomplete" future, in the movement offlux between
idea and action, interrogation and installation, in the process of
"exchanging territories"-to use a concept that the artists' have
developed in their worl<.
"Most of our work is centered on territorial issues. ln times of globalization, many of the possibilities to interfere in a system reside
actually in the displacement of values within that system ... "-D/R
It is the ethical "invisibility" of the work that compels me to surrender my "distance" as critic and accept a more collaborative,
performative role in the production ofOs Raímundos, Severínos e
Francíscos which I have not yet "seen," but exemplifies the concept
of"invisibility" that I have sketched above. Doormen or janitors
are famously "invisible." Although they stand at the very entrance
to the building, they are often seen as part of the architecturelike columns or door posts, entirely necessary but somehow negligible. D/Rplay on this paradox ofthe doorman's status byadding
two further twists to their symbolic presence. ln Rio de Janeiro
and São Paulo, doormen are often migrants from the impoverished
northeast, and once they arrive in Brazil's major cities, their facelessness-a predicament suffered by most migrant workers-is
further stressed by the fact that many ofthem share the sarne
name: Raimundos, Severinos and Franciscos. This peculiar obliteration of identity that accompanies the naming of migrants is a
mode of stereotyping the "other" that I know from my own Indian
childhood. Domestic servants in the homes ofthe Bombay bourgeoisie often carne from the rural hinterland; Christian servants
from the former Portuguese colony ofGoa, were named Mary,
Joseph or Thomas, in a similar blurring ofidentity, objectifYing
them primarily as servants rather than persons. The beauty of
D/R's project is its refusal to merely restore dignity or visibility to
the doormen by representing them in a documentary formo They
do not believe that the "truth" ofhistory lies in naive realism-
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however useful such genres may be for informational or agitprop
purposes. D/Rproduce an intricate, interwoven network ofmedia
environments in order to reveal the life-world ofthe doormen.
"We intend to build a panorama of diversities on the issues of
urban living space to make visible some ofthe ethical relationships between people sharing such spaces."-D/R
The panorama of diversity through which D/Rpropose to project
the lives ofthe Raimundos, Severinos and Franciscos is not simply
"ethical" in its desire to narrate the life of urban bourgeois Brazil,
from the perspective of the migrant workforce who are responsible for guarding the territories of power and privilege. The "ethicality" of representation lies in the relation forged between the
different materialities and mentalities of"mediation" that constitutes the work as a whole. Although this might sound complex
and abstract, it is the key to the work: conversations, popular
songs, sophisticated video manipulations, a carnivalesque banquet
in the park, these are the míse en scenes ofthe art-work. What connects such events in an ethical relationship? D/R subvert the
stereotypical naming ofthe doormen-Raimundos, Severinos
and Franciscos-by suggesting that their "identities" are as
hybrid and complex as the different narrative and mediatic frames
within which they are now located, forever freed form their small
celIs either above or below the garage. The doormen find a new
and revisionary location, somewhere between avant-garde installation practice, and the prerogatives of public "conversational"
art. ln this "manipulation" of their very image lies a vision of the
transformation oftheir everyday lives and ours. Their presence, as
signified by D/R, can no longer be simply confined to their domestic duties in the lobby of grand apartments. By encountering them,
where we least expect to, in the highly mediated and translated
forms ofthis art-work, in the midst ofthe Bienal de São Paulo,
they have entered our lives both as individual personalities and
symbolic personages of the struggle for justice and representation
that must go on, both inside the conflictual realm of art and in the
diverse global world that lies beyond it.
Homí K. Bhabha

Lygia Clark vistas da exposição na XXIV Bienal incluindo a reconstrução de A casa é
reconstruction 01 The house is the body]

I)

corpo [installation views 01 the exhibition at the XXIV Bienal including the
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Suely Rolnik

Subjetividade antropofágica

Mundo hoje: oceano infinito, agitado por ondas turbilhonares-fluxos variáveis sem totalização
possível, sem fronteiras estáveis, em constantes rearranjos. De acordo com alguns, um segundo
dilúvio-só que desta vez as águas nunca mais irão baixar, nunca mais haverá terra à vista, as
arcas são muitas e flutuam para sempre, lotadas de Noés também muitos e de toda espécie. Nunca
mais os pés pousarão na paisagem estável de uma terra firme: habituar-se a "navegar é preciso"1,
sem um norte fixo, ponto de vista geral sobre esta superfície tumultuada e movente. Não há
mais apenas uma forma de realidade com seu respectivo mapa de possíveis. Os possíveis agora
se reinventam e se redistribuem o tempo todo, ao saborde ondas de fluxos, que desmancham
formas de realidade e geram outras, que acabam igualmente dispersando-se no oceano, levadas
pelo movimento d~ novas ondas.
Subjetividades hoje: arrancadas do solo, elas têm o dom da ubiqüidade-flutuam ao sabor
das conexões mutáveis do desejo com fluxos de todos os lugares e todos os tempos, que transitam
simultâneos pelas ondas eletrônicas. Filtro singulare fluido deste imenso oceano também fluido.
Sem nome ou endereço fixo, sem identidade: modulações metamorfoseantes num processo sem
fim, que se administra dia a dia, incansavelmente.
O estranhamento toma conta da cena, impossível domesticá-lo: desestabilizados, desacomodados, desaconchegados, desorientados, perdidos no tempo e no espaço-é como se fôssemos
todos homeless, "sem casa". Não sem a casa concreta (grau zero da sobrevivência em que se encontra
um contingente cada vez maiorde humanos), mas sem o "em casa" de um sentimento de si, uma
consistência subjetiva palpável-familiaridade de certas relações com o mundo, certos modos de
ser, certos sentidos compartilhados, uma certa crença. Desta casa invisível, mas não menos real,
carece toda a humanidade globalizada.
Vozes em todas as línguas, de todos os cantos da terra, de todos os especialistas e também
dos não-especialistas, embaralham-se numa conversa infinita, entre aflita e excitada, em torno
de uma mesma pergunta: nos tornamos de fato homeless, todos? A casa subjetiva dissolveu-se,
desmoronou, desapareceu? Onde está a identidade? Como recompor uma identidade neste mundo
onde territórios nacionais, culturais, étnicos, religiosos, sociais, sexuais perderam sua aura de
verdade, desnaturalizaram-se irreversivelmente, misturam-sede tudo quanto é jeito, flutuam ou
deixam de existir? Como reconstituir um território neste mundo movediço? Como se virar com
esta desorientação? Como reorganizar algum sentido? Como conquistar zonas francas de serenidade? E este coro transnacional oscila em variações sobre o tema compostas por posições afetivas
que vão do deslumbrado ao apocalíptico. Esperança ou desesperança, tanto faz: pólos de uma
posição moralista que naturaliza um sistema de valore com ele interpreta, julga e prognostica
o que se passa-final feliz ou fim de tudo.
Um outro tipo de voz, no entanto, destoa nitidamente deste tom teleológico. Seu timbre não
expressa julgamento, nem drama, mas a vibração dos movimentos do mundo onde ela é entoada,
transmitindo a sensação de que este mundo de agora não é nem melhor, nem piordo que outros.
Como qualquer outro, é singular, com seus problemas próprios, suas maneiras de afirmar a vida
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e também de deteriorá-Ia, seus territórios em vias de disparição, outros esboçando-se, os quais
pedem cartografias de sentido que os tornem inteligíveis, fortalecendo sua tomada de consistência.
Nesta faixa de sintonia, ouve-se uma voz que vem do Brasil, voz muito antiga na tradição desse
país, que em algum momento recebeu o nome de "antropofágica".
A inspiração da noção de antropofagia vem da conhecida prática dos índios tupis que consistia em devorar seus inimigos, mas não qualquer um, apenas os bravos guerreiros. Ritualizava-se
assim uma certa relação com a alteridade: selecionar seus outros em função da potência vital que
sua proximidade intensificaria; deixar-se afetar por estes outros desejados a ponto de absorvê-los
no corpo, para que partículas de sua virtude se integrassem à química da alma e promovessem
seu refinamento.
Nos anos 30, a antropofagia ganha no Brasil um sentido que extrapola a literalidade do ato
de devoração praticado pelos índios. O assim chamado Movimento Antropofágico extrai e reafirma
a fórmula ética da relação com o outro que preside este ritual, para fazê-Ia migrar para o terreno
da cultura. Neste movimento, ganha visibilidade a presença atuante desta fórmula num modo de
produção cultural que se pratica no Brasil desde sua fundação.
A cultura brasileira, como sabemos, nasce sob o signo de uma multiplicidade variável de
referências e sua mistura. No entanto, também desde o nascimento, muitas são as estratégias do
desejo face à mistura, distintos graus da exposição à alteridade que esta situação intensifica.
A elite fundadora, diferentemente de outros países da América, como os Estados Unidos,
tem seus interesses voltados para a Europa e não investe na construção de um "em casa" em terras
brasileiras. O corpo é como que separado da experiência, anestesiado aos efeitos do convívio de
heterogêneos e, portanto, surdo à exigência de criação de sentido para os problemas singulares
que se delineiam nesta exposição. A tendência que se mantém hegemônica desde então é a de
consumir cultura européia, e mais recentemente também americana, que além de ter-se constituído em sua origem como cartografia de uma experiência de não mistura, é desencarnada do
contexto que levou à sua produção, e ainda por cima não problematizada em seu consumo no
novo contexto. Puros jogos de erudição e inteligência resultando em repetições estéreis e num
"em casa" deselegante e vazio de sentido. É o tal "lado doutor, o lado citações, o lado autores
conhecidos"2 com seu "tédio especulativo"3, de que nos fala Oswald de Andrade-uma espécie
de superego bacharelesco agindo contra o pensamento.
Já a cultura populare, mais tarde, a de massa se produzem tradicionalmente a partirda
exposição a este outro variado, por necessidade de constituir aqui um território de existência, um
"em casa" feito da consistência do que é vivido cotidianamente-uma questão de sobrevivência
psíquica. O resultado é uma estética viçosa, irreverente e inventiva. Uma imagem conhecida é o
culto de lemanjá no réveillon das praias brasileiras. Devorada na mistura local, a deusa africana,
como escreve Darcy Ribeiro:
"[ ... ] transformou-se totalmente e foi parar no 10 de janeiro substituindo o velho e ridículo
Papai Noel barbado comendo frutas européias secas, arrastado num carro puxado porveados,
pela primeira santa que fode e para quem se pede não a cura mas um amante carinhoso ou que o
marido bata menos". 4
Esta produção se faz totalmente à margem da cultura oficial local, que a desqualifica ou,
na melhordas hipóteses, a folcloriza, evitando assim qualquer perigo de contaminação disruptiva.
A única relação possível é como patrocinador paternalista, figura que encobre o fechamento
defensivo e permite livrar-se da má-consciência.
Uma terceira tradição, no entanto, insinua-se entre estes dois campos, na qual borra-se a
fronteira discriminatória que os separa, promovendo uma contaminação geral não só entre erudito e popular, nacional e internacional, mas também entre arcaico e moderno, rural e urbano, artesanal e tecnológico. Toma corpo um "em casa" que encarna toda a heterogeneidade dinâmica da
consistência sensível de que é feita a subjetividade de qualquer brasileiro; a qual se cria e recria
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como efeito de uma mestiçagem infinita-nada a ver com uma identidade. O Movimento Antropofágico explicita esta posição, dando-lhe visibilidade retrospectiva, mas sobretudo dignidade
para afirmá-Ia no presente. Uma das principais palavras de ordem deste movimento, reiterada em
seus dois Manifestos, propõe: "contra o gabinetismo, a prática culta da vida"5; "contra todos os
importadores de consciência enlatada, a existência palpável da vida"6.
Os criadores que se colocam nesta posição se dão o direito de construir os próprios problemas.
Para isso incorporam o banal à sua maneira, e afirmam a exuberância dessa estética irreverente
que impregna o cotidiano brasileiro no interiordo sistema oficial da cultura. Eles não só injetam
doses desta estética na cena artística, mas ainda intensificam sua irreverência ao misturá-Ia com
os mais atuais e sofisticados repertórios eruditos dos assim chamados "centros hegemônicos",
que até então reinavam sozinhos na cultura oficial brasileira, desvinculados de qualquertrabalho
do pensamento. Hélio Oiticica assim refere-se a esta atitude:
"O QUE IMPORTA: a criação de uma linguagem. O destino da Modernidade do Brasil pede
a criação desta linguagem, as relações, deglutições, toda a fenomenologia deste processo (com
inclusive as outras linguagens internacionais), pede e exige (sob pena de se consumir num academismo conservador, não o faça) essa linguagem: o conceituai deveria submeter-se ao fenômeno
vivo, o deboche ao "sério": quem ousará enfrentar o surrealismo brasileiro?
Quem sou eu para determinar qual e como será esta linguagem? Ou será ou nada (conservação-diluição)? Sei lá. A diluição está aí-a convi-conivência (doença típica brasileira) parece
consumir a maior parte das idéias-idéias? Frágeis e perecíveis, aspirações ou idéias? Assumir
uma posição crítica: a aspirina ou a cura?
Ou a curra ao paternalismo, à inibição, à culpa."?
O banquete antropofágico é feito de universos variados incorporados na íntegra ou somente
em seus mais saborosos pedaços, misturados à vontade num mesmo caldeirão, sem qualquer pudor
de hierarquia a priori ou adesão mistificadora. Mas não é qualquercoisa que entra no cardápio
desta ceia extravagante: a fórmula ética da antropofagia é usada para selecionar seus ingredientes
deixando passar só as idéias alienígenas que, absorvidas pela química da alma, possam revigorá-Ia,
trazendo-lhe linguagem para compor a cartografia singularde suas inquietações. A estratégia
antropofágica dá lugar a pelo menos quatro operações que vale a pena destacar.
A primeira consiste no abastardamento da cultura das elites e, indiretamente, da cultura
européia como padrão. O "Manifesto antropófago" declara-se "contra todas as catequeses". O
suposto poderde generalização deste ou de qualquer outro modelo é ignorado, já que são todos
investidos como coágulos provisórios de linguagem, selecionados num processo experimental e
singularde criação de sentido, da mesma forma aliás que o universo indígena ou africano.
Esta liberdade de investir apenas o que interessa num sistema de pensamento, foi provavelmente gerada no contexto mestiço que marca o país desde a fundação, o qual exige este tipo de
liberdade para que territórios de existência possam ganhar corpo. Mas dois outros fatores talvez
tenham contribuído igualmente para isso. Ofato de que a cultura européia consumida nos trópicos
não funciona como cartografia de um território próprio, faz com que desenvesti-Ia ou investi-Ia
apenas em parte não traga um perigo de desterritorialização tão brutal, como seria o caso para
um europeu, sendo assim menos ameaçador. Além disso, no momento em que eclode o Movimento
Antropofágico, a noção de cultura centrada na supremacia da Europa e do estilo de vida burguês
já havia sofrido o choque da Primeira Guerra Mundial e os efeitos da crítica efetuada pela intelectualidade européia, que buscou no primitivo uma saída de sentido. Isto prepara o terreno para as
idéias da antropofagia e legitima a crítica à imitação bacharelesca da cultura francesa.
Para alguns, o Movimento Antropofágico persistiu na posição subalterna, pois nada mais fez
do que assumiro primitivo idealizado, este Outro utópico que a crítica européia produziu naquele
momento. O "não europeu" continuaria assim discriminado como exótico, o único que teria
mudado é que de desqualificado passa a enaltecido. Esta interpretação parece ignorar que a força
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da antropofagia é justamente a afirmação irreverente da mistura que não respeita qualquer
espécie de hierarquia cultural a priori, já que para este modo de produção de cultura todos os
repertórios são potencialmente equivalentes como fornecedores de recursos para produzir sentido,
e é só isto o que conta. Como escreve Darcy Ribeiro:
"A colonização no Brasil se fez como esforço persistente de implantar aqui uma europeidade
adaptada nesses trópicos e encarnada nessas mestiçagens. Mas esbarrou, sempre, com a resistência birrenta da natureza e com os caprichos da história, que nos fez a nós mesmos, apesar
daqueles desígnios, tal qual somos, tão opostos a branquitudes e civilidades, tão interiorizadamente deseuropeus como desíndios e desafros". 8
Assim o índio ou o negro não são investidos como humanidade boa, portadora de uma
verdade, a ser engolida, contrapontos ao europeu, humanidade má, distante da verdade, a ser
vomitada. Somos "tão deseuropeus, como desíndios e desafros", pois o critério de seleção para
o ritual antropofágico na cultura não é o conteúdo de um sistema de valor tomado em si, mas o
quanto funciona, com o que funciona, o quanto permite passar intensidades e produzir sentido.
E isto nunca vale para um sistema como um todo, mas para alguns de seus elementos, que se
articulam com elementos de outros sistemas, perdendo assim qualquer conotação identitária.
Entrevê-se aqui uma segunda operação que a estratégia antropofágica viabiliza: o exercício
de criação de cultura não tem a ver com significar, explicarou interpretar para revelar verdades.
A verdade, segundo o "Manifesto antropófago", "é mentira muitas vezes repetida". Fazercultura
antropofagicamente tem a ver com cartografar: traçar um mapa que participa da construção do
território que ele representa, da tomada de consistência de uma nova figura de si, um novo "em
casa", um novo mundo. "Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros."insiste sete vezes seguidas o mesmo Manifesto. É da vizinhança paradoxal entre heterogêneos,
feita de acordos não resolvidos e não remetidos a uma totalidade, que emana o sentido: roteiro,
cartografia dos movimentos sociais reais, efeito crítico. Uma crítica não conteudística, na qual
qualquer experimentação pragmática, seja ela mais ou menos bem-sucedida, mais ou menos
precária, vale mais do que a imitação estéril de modelos. De novo, Hélio Oiticica:
"Não existe 'arte experimental' mas o experimental, que não só assume a idéia de modernidade e vanguarda, mas também a transformação radical no campo dos conceitos-valores vigentes:
é algo que propõe transformações no comportamento-contexto, que deglute e dissolve a coniconvivência. No Brasil, portanto, uma posição crítica universal permanente e o experimental são
elementos construtivos. Tudo o mais é diluição na diarréia".9
Uma terceira operação resulta das duas anteriores: o desmanchamento, já nos anos

20,

da

divisão do mundo entre "colonizados" e "colonizadores". Se naquele momento este desmanchamento mal começava a se esboçar, hoje, na era do neoliberalismo globalizado, definitivamente tais
figuras não cabem mais. O eixo de relações de força deslocou-se de terreno e mudou suas figuras.
Os pares que definiam o conflito político na modernidade se embaralharam. Não se trata mais de
uma soberania do tipo colonial: a potência hegemônica não enfrenta mais seu Outro, não há mais
exterioridade, pois ela estende progressivamente suas fronteiras até abarcar o conjunto do planeta.
Uma quarta operação ainda é que a cultura produzida no Brasil torna-se uma linha de fuga
da cultura européia e não mais reposição submissa e estéril, nem simples oposição que mantém
aquela cultura como referência. A árvore do saber ocidental transplantada para a América tropical
deixa de ser árvore, no sentido de ter sua estrutura e sua evolução previamente definidas por um
programa transcendental. Investida não em sua totalidade, mas como elemento de um processo
infinito de criação, no qual é conectada a universos de referência alienígenas, ela passa a integrar
uma evolução imprevisível, imanente ao próprio processo, no qual a estrutura se redefine permanentemente.
Esta estratégia do desejo definida pela justaposição irreverente que cria uma tensão entre
mundos que não se roçam no mapa oficial da existência, que desmistifica todo e qualquervalor a
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priori, que descentraliza e torna tudo igualmente bastardo, põe em funcionamento um modo de
subjetivação que chamarei de "antropofágico".
Numa primeira aproximação, restrita ao visível, a subjetividade antropofágica define-se por
jamais aderir absolutamente a qualquer sistema de referência, uma plasticidade para misturar à
vontade toda espécie de repertório e uma liberdade de improvisação de linguagem a partirde tais
misturas. No entanto, para um olhar mais arguto, que capta o invisível, a antropofagia atualiza-se
segundo diferentes estratégias do desejo, movidas por diferentes vetores de força, que vão de uma
maior ou menor afirmação da vida até sua quase total negação. Eles se distinguem basicamente
pelo modo como a subjetividade conhece e rastreia o mundo, por aquilo que move sua busca de
sentido e o critério de que se utiliza para selecionar o que será absorvido para produzir este sentido.
Atualizado em seu vetor mais ativo, o modo antropofágico de subjetivação em sua face invisível
funciona segundo algumas características essenciais.
Antes de mais nada, este modo depende de um grau sign ificativo de exposição à alteridade:
enxergare querer a singularidade do outro, sem vergonha de enxergare querer, sem vergonha de
expressar este querer, sem medo de se contaminar, pois é nesta contaminação que a potência vital
se expande, carregam-se as baterias do desejo, encarnam-se devires da subjetividade-a fórmula
tupi. Não seria isto o que Oswald chamou de "cordialidade"10, que ele define como a tendência
a "ver-se o outro em si"11? Este tipo de relação com a alteridade produz no corpo uma alegria"a prova dos nove"12, segundo afirma duas vezes o "Manifesto antropófago", prova da pulsação
de uma vitalidade.
Esta capacidade depende de uma segunda característica do modo antropofágico de subjetivação atualizado em seu vetor mais ativo: um certo estado do corpo, em que suas cordas nervosas
vibram a música dos universos conectados pelo desejo; uma certa sintonia com as modulações
afetivas provocadas por esta vibração; uma tolerância à pressão que tais afetos inusitados exercem
sobre a subjetividade para que esta os encarne, recriando-se, tornando-se outra. É provavelmente
isto que Lygia Clark chamava de "estado de arte sem arte"13 e Oiticica de "estado de invenção"14.
Este tipo de relação com a alteridade distingue-se de dois outros bastante comuns nas subjetividades contemporâneas, que correspondem a duas formas de narcisismo. A primeira, mais
obviamente narcísica, consiste em relacionar-se com o outro pelo simples prazer de descarregar o
desejo sem expor-se à alteridade, o que redunda num eterno gozo de si mesmo: um "narcisismo
hedonista". A segunda consiste num simples respeito civil pelo outro. Embora este respeito seja
o mínimo que se espera numa sociedade democrática, ficar apenas nisso com pudor de querer a
alteridade, de expressar este querer e se deixar afetar, redunda numa reiterada reafirmação de si
mesmo: um "narcisismo cidadão". Um exemplo significativo desta segunda forma de narcisismo
é a sexualidade politicamente correta inventada pelo calvinismo norte-americano contemporâneo:
liberação de uma diversidade de formas de relação erótica, sendo porém cada uma tomada como
identidade, catalogada como novo direito civil, com carimbo do Estado que a empalha, breca
os devires que ela provocaria, impede a invenção de novos mundos-em suma, deserotiza. Nesta
estratégia de relação com o outro, o corpo tem grandes chances de ser reprovado na prova dos
nove da alegria.
Uma terceira característica do modo antropofágico em seu vetor mais ativo é que aquilo que
dá liga para formar um "em casa", isto é, aquilo que funciona como operadorda consistência
su bjetiva, é o nomad ismo do desejo q ue vai fazendo suas conexões gu iado predom i nantemente
pelo ponto de vista da vibratibilidade do corpo e sua vontade de potência. Um critério ético de
seleção das escolhas-de novo, a fórmula tupi. Não seria isso o que Oswald de Andrade chamou
de "sentimento órfico", ou "sentimento religioso sem transcendência ou ateísmo com Deus"?
Num dos Manifestos, Oswald escreve que a antropofagia é governada pela lei de um "deus de
caravana metamorfoseado em deus de caravela", que esta seria "a única lei do mundo"1s, segundo
outro participante do movimento, "a menos transcendental das leis"16.
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A lei antropofágica do deus da caravana nômade é imanente ao movimento do desejo. Já a lei
do deus da caravela, lei das potências católicas que colonizaram o país, transcende o nomadismo
do desejo duplamente: em sua origem e, de novo, em sua transplantação não problematizada
para um contexto totalmente diverso.
A diferença entre os dois tipos de lei reside na estratégia a que obedece a c<?nstrução da
"casa subjetiva": quando comandada por uma lei que lhe é imanente, a construção se orientará
pelas intensidades produzidas no corpo vibrátil, ou seja, a configuração do mundo tal como
se apresenta no corpo-um conhecimento por vibração e contaminação. Já quando é regida
por uma lei transcendente, esta impõe ao desejo imagens extrínsecas a seu movimento, como
programa a priori a serobedecido-um conhecimento por representação e imitação.
Por baixo do rosto oficial de uma subjetividade comandada pela lei de um deus de caravela,
que mimetiza o rosto branco europeu fora de contexto, afirma-se aqui o rosto quente e cambiante
de uma subjetividade mestiça nascida da exuberante variedade de universos que compõem as
condições locais.
Quando é uma lei transcendente que rege a formatação da subjetividade, o operadorde consistência é a mente, guiada pelo ponto de vista do ego e sua vontade de completude, estabilidade,
eternidade. Alucinação de uma transcendência que arranca o desejo de sua imanência produtiva e
o submete à falta, a qual passa a sero motorde seu movimento. Um critério narcísico rege as
escolhas.
Uma quarta característica é o tipo de subjetividade que se constitui segundo o princípio
antropofágico exercido em seu vetor mais ativo: singularidade impessoal, todo aberto disperso
nas múltiplas conexões do desejo no campo social e que emerge entre os mundos agenciados.
Enquanto que a subjetividade regida por um princípio identitário-figurativo consiste na pessoalidade de um eu, individualidade murada, presa a suas vivências psíquicas e comandada pelo
medo de se perder de si.
Uma quinta característica ainda é o modo como emerge este tipo de subjetividade: sua gênese
se faz por alianças e contágios, um rizoma infinito que muda de natureza e rumo ao sabor das
mestiçarias que se operam na grande usina de nossa antropofagia cultural. Distinta da gênese de
uma subjetividade identi'tário-figurativa que se faz por filiação, promovendo a fantasia de uma
evolução lineare o compromisso aprisionadorcom um sistema de valores assumido como essência
a ser perpetuada e reverenciada.
No entanto, a mesma não adesão absoluta a qualquer sistema de referência, a mesma plasticidade para misturá-los à vontade, a mesma liberdade de improvisação de linguagem a partir das
misturas, que definem o modo antropofágico de subjetivação em sua dimensão visível, podem
constitu i rum ti po de su bjetividade em q ue, no 'i nvisível, não esteja presente nen h u ma das características anteriormente evocadas. Quando isto acontece estamos diante de uma antropofagia
atualizada em seu veto r mais reativo que se diferencia fundamentalmente pela ausência do critério
ético comandando as conexões do desejo e a criação de sentido, su bstitu ído por um critério
narcísico. Éa fórmula que se deturpa, sobrando a carcaça de certos procedimentos sem o recheio
do corpo como bússola, corpo que conhece por vibração e contaminação e tem a vida como
critério para fazer suas escolhas. Não será este veto r que um dos Manifestos chama de "baixa
antropofagia", declarando que é contra esta "peste dos chamados povos cultos e cristianizados",
"que estamos agindo, antropófagos"?17 São fartos os exemplos deste tipo de atualização do
modo antropofágico, este vale-tudo em função dos interesses do ego, tão comum no cenário
nacional: a construção de edifícios com areia do mar, que como era de prever, desabam com seus
moradores 18 ; a apropriação por um presidente da República de todas as poupanças do país para
os cofres do Estad0 19 ; as telenovelas, etc. Examinemos este último exemplo, tão integrado
ao cotidiano da maioria dos brasileiros.
O enredo da mais prestigiada das telenovelas, que acontece todos os dias às oito da noite na
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Globo, é uma cartografia bastante fiel dos movimentos políticos, econômicos, sociais, comportamentais que convulsionam o cotidiano da vida coletiva, mas para reinjetar uma promessa de transcendência apaziguadora. Écomo se todos passassem o dia desesperando-se com as turbulências
para acalmar-se à noite, quando a novela coloca em cena estas experiências desestabilizadoras,
porém anestesiando o desconforto, domesticando o estranhamento, apagando seu fogo problematizador, fazendo com que tudo pareça voltar ao mesmo. Baixa antropofagia que devora em sua
linguagem as mais atualizadas tecnologias de televisão, que tem a liberdade e a inteligência de
improvisação para compor uma cena com tudo que se movimenta na ordem do dia, só que sem
passar pelo crivo do corpo vibrátil e pelo critério ético do que seria bom para a vida coletiva no
encaminhamento do enredo. Este laboratório high-tech de modos de ser prêt-à-porter, idealizados
de acordo com cada nova situação do mercado, tende a mobilizar uma igual anestesia dos corpos
vibráteis dos espectadores e a desmobilizar a força que seu desconforto impulsionaria na direção
de criar sentido para os impasses vividos naquele momento da vida social. Isto é notório no modo
como são encaminhados os dilemas das relações amorosas no contemporâneo, quase sempre
tema privilegiado das novelas. É surpreendente a atualidade da cartografia que a novela traça dos
terremotos que tem agitado este campo. No entanto, isto sempre se acompanha de uma reinjeção
de doses cavalares de amor romântico que legitima a insistência teimosa neste modelo e adia
o processo coletivo de elaboração e reinvenção das relações amorosas que se faz tão urgente.
Os personagens da novela das oito formam uma espécie de família-prótese plugada nos lares
brasileiros que os contamina diariamente de antropofagia reativa. O número de viciados nesta
droga chega a atingir mais da metade da população do país nos capítulos que prometem doses
extras de acomodação e fi nal feliz.
Poderíamos considerar que a baixa antropofagia insere-se na tradição desencarnada da
elite brasileira, a qual não responde às urgências de criação de sentido colocadas pelo corpo
em sua experiência coletiva. Mas, para além deste fato, é preciso lem brar q ue sem pre corre-se o
risco de perder a sintonia fina com o corpo vibrátil, perder a imanência do nomadismo do desejo
como operador de consistência subjetiva e recair na submissão a uma transcendência ao processo.
E mais, este risco aumenta quando o modo dominante de se constituir um "em casa" em todo
o planeta o legitima e o convoca, como acontece na atualidade.
Na verdade, entre o pólo mais ativo da antropofagia, em sua atualização ética, e o pólo mais
reativo, em sua atualização narcísica, muitos são os matizes em que estas posições se combinam
em diferentes proporções. Não se trata de um dualismo ontológico, nem axiológico, e muito
menos psicológico. O que há é uma diversidade de modos de afirmação da antropofagia: do mais
ético ao menos ético, do vale-tudo em função dos interesses da vida ao vale-tudo em função dos
interesses do ego. Estes modos nunca são definitivos, pois dependem da força dominante em
cada contexto da existência individual e coletiva.
É da subjetividade antropofágica em seu vetor mais ativo, a voz do Brasil que se ouve no
debate contemporâneo que se agita em torno da crise da identidade. Como se fôssemos desde
sempre este "povo de sangue misto e bastardo que está se constituindo agora portoda Terra"20, e
trouxéssemos para esta conversa globalizada um know-how para navegar por este oceano infinito,
agitado porondas turbilhonares de uma profusão variável de fluxos de que é feito o mundo hoje.
Basicamente o que a voz antropofágica traz de singular para este impasse é que ela aponta não só
teoricamente, mas sobretudo, pragmaticamente, que a questão que se coloca não é a reconstituição de uma identidade, horizonte alucinado que divide os homens entre esperançosos e desesperançosos. A questão é descolar a sensação de consistência subjetiva, do modelo da identidade;
desl0car-se do princípio identitário- figurativo na construção de um "em casa".
Se viver sem uma casa concreta é difícil, não há vida humana possível sem um modo de ser
no qual possa sentir-se "em casa". Portanto não nos tornamos todos homeless: não é verdade que
a casa subjetiva desapareceu, ela apenas está sofrendo uma mudança radical do princípio de sua
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construção, o que não deixa de ser perturbador. Construir um "em casa" depende agora de algumas
operações bastante inativas na subjetividade do ocidente moderno, mas familiares ao modo antropofágico em sua atualização mais ativa: sintonizar as transfigurações no corpo, efeitos de novas
conexões de fluxos; pegar a onda dos acontecimentos que tais transfigurações desencadeiam;
fazer a experimentação de arranjos concretos de existência que encarnem estas mutações sensíveis;
inventar novas possibilidades de vida. Tais operações dependem, por sua vez, do exercício de
potências do corpo igualmente i nativas na subjetividade contemporânea: expandir-se para além
da representação, conquistar uma intimidade com o corpo como superfície vibrátil que detecta
as ondas antes mesmo de eclodirem, aprender a pegar onda, arranjar zonas de familiaridade
no próprio movimento-ou seja, "navegar é preciso", senão o destino será muito provavelmente
o naufrágio. Um "em casa" feito de totalidades parciais, singulares, provisórias, flutuantes, em
devir, que cada um (indivíduo ou grupo) constrói a partir dos fluxos que tocam o corpo e sua
filtragem seletiva operada pelo desejo.
No entanto, apesar da experiência subjetiva ter mudado a este ponto, a tendência predominante é manter-se sob o regime que até há pouco vigorava: um "em casa" identitário. Isto é evidente nos entricheiramentos em que se colocam grupos étnicos, raciais, religiosos, sexuais ou
mesmo nações inteiras que insistem em existir como identidades, recortadas do oceano de fluxos
mutáveis de que é feita hoje a consistência subjetiva de todos os habitantes da Terra.
Porque não se consegue parar de choramingar de saudade da casa enraizada apesar desta
evidente e irreversível mudança? Com certeza por força do hábito, inscrito em nosso desejo; mas
também, e talvez principalmente, por força do modo hegemônico de subjetivação no neoliberalismo mundial integrado, que precisa do regime identitário para funcionare que mobiliza este
hábito em nosso desejo, como dispositivo essencial para sua efetuação.
Se o mercado, por um lado, constrói e destrói territórios de existência como a própria condição de seu funcionamento, pois necessita de estar sempre criando novas órbitas de produção e
consumo, por outro lado, para entrar em qualquer uma destas órbitas é necessário que esta
subjetividade desterritorializada encarne identidades prêt-à-porter, produzidas de acordo com
cada uma delas. Tais identidades definem-se não só por certas competências mas também por
uma certa aparência, um "estilo" de corpo, roupa e comportamento ditado pelas tendências do
mercado do momento. Mantém-se, portanto, o princípio identitário, com a única diferença que
as figuras a partirdas quais a subjetividade se formata deixam de ser fixais e locais, para serem
flexíveis e globalizadas. Assim para entrar no jogo é indispensável ser portador de um certo capital subjetivo: ser um "atleta da flexibilidade", o must da temporada empresarial que tomou conta
do planeta. Mas atenção! é uma flexibilidade a serviço da "qualidade total" da produção, que
requer uma subjetividade investida de corpo e alma no mercado. Nesta estratégia do desejo, ter
um bom desempenho no surf das mudanças implica ser capaz de consumiro novo e não de
criá-lo a partirdo que indica a vibratibilidade do corpo. É uma subjetividade desligada do corpo
sensível, anestesiada a seus estranhamentos, sem qualquer liberdade de criação de sentido,
totalmente destituída de singularidade.
A "alta antropofagia" nos coloca em posição privilegiada para quebraro círculo infernal da
escravidão a este modo hegemônico de subjetivação, resistir ao apelo de tornar-se atleta da flexibilidade a serviço dos interesses exclusivos do mercado. Éque ela nos permite suportar melhor a
falta de sentido que acontece quando misturas de mundo em nosso corpo nos impõem mudanças
de linguagem; improvisar mais facilmente linguagens incomuns para expressar tais mudanças; e,
sobretudo, usar nesta criação o que tivermos à mão, desde que favoreça a expansão da vida individuai e coletiva. Isto nos torna mais aptos para alcançar uma consistência subjetiva deslocada do
princípio identitário, o que nos permite recusar mais facilmente a figura do atleta da flexibilidade
sem medo de ficar inteiramente fora de órbita. Talvez este know-how singular de resistência
explique a especial atenção que a cultura brasileira tem despertado no planeta, como é o caso
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das grandes retrospectivas das obras de Hélio Oiticica e Lygia Clark, ou o reconhecimento do
trabalho de um artista vivo e relativamente jovem como Tunga, para ficar apenas em exemplos
nas artes plásticas.
No entanto, se a alta antropofagia fornece um know-how de resistência subjetiva a tudo aquilo
que tem efeito nefasto para a vida individual e coletiva no contemporâneo, a baixa antropofagia,
ao contrário, fornece um know-how para sermos os melhores atletas da flexibilidade do mundo. É
que quando não está em funcionamento uma avaliação do que é bom para nosso corpo e, portanto,
para nossa vida, a facilidade para desaderirde modelos vigentes de comportamento e nos deixarmos contaminar portudo aquilo que se apresenta, nos torna mais vulneráveis para engolirqualquer
coisa, sem medo de nos desterritorializar, e portanto sem conflito. Écertamente isto o que nos
deixa tão à vontade na cena neoliberal contemporânea, mais do que outros países com um nível
semelhante de desenvolvimento econômico. É talvez isto igualmente o que faz com que as telenovelas da Globo, este laboratório high-tech de identidades prêt-à-porter, sejam exportadas para
mais de cem países e alcancem um sucesso internacional tão significativo.
Combater a baixa antropofagia e afirmar o modo antropofágico de subjetivação em seu vetor
ético é uma responsabilidade que temos não só em escala nacional mas também e sobretudo em
escala global, pois livrar-se do princípio identitário-figurativo é uma urgência que se faz sentir
portodo o planeta. Somos portadores de uma fórmula de vacina que permite resistir a este vício:
~ "vacina antropofágica", como a designa um dos Manifestos 21 , indicada para "o espírito que se
recusa a conceber o espírito sem o corpo". Oswald chegou a defender a tese de q ue a Antropofagia
constituiria uma "terapêutica social para o mundo contemporâneo"22.
De fato, a vacina antropofágica parece ter-se tornado indispensável para uma ecologia da
alma (ou do desejo?) neste final de milênio.
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Anthropophagic subjectivity

The world today: an infinite ocean, agitated by whirling waves-variable flows with no possible
totality, no stable borders, in constant reorganization. To some, a second flood-only this time
the waters will never go down, never more will there be land in sight, and the many arks will drift
forever, crowded with many Noahs of different species. Feetwill not again stand on the stable
landscape of a firm ground: get used to "to navigate is necessary"l, with no fixed north or point of
reference to this chaotic and moving surface. No longer is there just one reality with its respective
map of possibilities. Possibilities are now reinvented and redistributed all the time, in accordance
with waves of flows that eradicate forms of reality to generate other ones, that equally end up
dispersing themselves in the ocean, carried away by the movement of new waves.
Subjectivities today: grabbed from the soil, they have become ubiquitous-they float following
mutable connections of desire with the flow of all places and of all times, that simultaneously pass
through electronic waves. The fluid and unique filter of an immense ocean that is also fluido Without
a regular name or address, without identity: metamorphosing modulations in an endless process
that is administered daily inexhaustibly.
Estrangement has taken ove r the scene and cannot be tamed: unstable, uncomfortable,
unfamiliar, disoriented, lost in time and space-it is as ifwe were all homeless. Not without the
actual house (basic leveI of survival in which an ever increasing human contingent finds itself),
but without the "at home" feeling of oneself, a palpable subjective consistence-a familiarity of
certain relations with the world, certain ways ofbeing, certain shared meanings, a certain belief.
Ofthis invisible house, albeit no less real, all humanity is in need.
Voices in all idioms, from all corners of the earth, from all specialists and also non-specialists, blend into an endless talk, between anxious and excited, on the sarne question: Have we all in
fact beco me homeless? Did the subjective house dissolve, collapse, disappear? Where is our identity?
How do we rebuild an identity in this world where national, cultural, ethnic, religious, social and
sexual territories have lost their aura of truth, denaturalized themselves irreversibly, got mixed up
in all possible ways, that either float or cease to exist? How do we recreate a territory in this everchanging world? How can one get by with such disorientation? How to reorganize some meaning?
How do we establish neutral zones of serenity? And this transnational choir oscillates in variations
on a theme composed by affectionate positions that range from wonder to the apocalyptic.
Hope or hopelessness, it is the sarne: poles of a moralist position that naturalizes the valuesystem and with it interprets, judges and prognosticates what is going on-happy-ending or
end of everything.
Another type of voice, however, is clearly dissonant with this teleological tone. Its timbre
doesn't express judgment nor drama, but the vibration ofthe activity ofthe world where it is sung,
conveying the sense that this current world is neither better nor worst than the others. Like any
other, it is unique, with its own problems, its way of affirming and also debasing life, some ofits
territories about to disappear, and others are being drafted and asking for some cartography of
meaning to make them intelligible, to strengthen their gain of consistence. ln tune with this is a

137 Subjetividade antropofágica Suely Rolnik

voice that comes from Brazil, a very old voice in the tradition of this country that at a certain point
in time was given the name of"anthropophagic."
The inspiration for the notion of anthropophagy comes from the well-known practice ofthe
Tupy lndians of devouring their enemies, though not any enemy but only brave warriors. ln this
waya certain relation with otherness was ritualized: to select their others based on the vital potency
that would be intensified by their proximity. To let oneselfbe affected by these desired others to
the point of absorbing them into one's body, so that the particles oftheir virtue would be integrated
to the chemistry of the soul and promote its refinement.
ln Brazil during the 1930'S anthropophagy gains a meaning that extrapolates the literal act of
devouring practiced by the lndians. The so-called "Anthropophagic movement" extracts and reaffirms the ethical formula of the relation with the other that presides this' ritual, to make it migrate
to the terrain of culture. With this movement, a mode of cultural production that is practiced in
Brazil since its settlement gains visibility by the active presence of this formula.
Brazilian culture, as we know, is born under the sign of a variable multiplicity of references
and its mixture. However, also since its birth, manyare the strategies of desire vis-à-vis this
mixture, distinct degrees of exposure to the otherness that it intensifies.
The founding upper-class, different from other American countries such as the United States,
were interested in Europe and did not invest in the construction of an "at home" on Brazilian soil.
The body is as though detached from experience, numbed to the effects of the coexistence of
differences and, consequently, unresponsive to the demand of creating meaning to those unique
problems that are outlined in this exhibition. The tendency that has become hegemonic since then
is to consume European culture, and more recently also North American, which despite having
been constituted in its origin as a cartography of an experience of non mixture, is stripped from
the context that led to its production, and in addition to that is consumed without questioning in
the new contexto Sim pIe games of erudition and intelligence that result in sterile repetitions and
a coarse and meaningless "at home." This is "the full footnote style, the quote style, the famed
authors"2 with its "speculative boredom"3-which Oswald de Andrade refers to-a sort of
academic superego that acts against thought.
On the other hanâ, popular culture, and later mass culture, are produced traditionally from
the exposure to this other variant, out of the necessity to constitute a territory of existence, an
"at home" made out of the consistence of everyday life-as a matter of psychological survival.
The result is a fresh aesthetic, irreverent and creative. A familiar image is the cult ofIemanjá on
Brazilian beaches during New Year's eve. Devoured by the local culture, the African goddess,
as Darcy Ribeiro puts it:
"[ ... ] suffered a total transformation to arrive on January 1St, substituting the old and ridiculous bearded Santa Claus, who eats dried European fruits, dragged bya car pulled by deer, by the
first saint who fucks and to whom one asks not for a cure but for a tender lover or a less violent
husband."4
This production is carried out in the fringe oflocal official culture, which disqualifies it or,
at best, turns it into folklore, thus avoiding any possible danger of disruptive contamination.
The only possible relation occurs as the paternalistic patron, a role that masks the defensive closure
while eliminating guilt.
However, a third tradition appears between these two, one in which the discriminatory borders
which keep them apart are blurred, promoting a general contamination not only between erudite
and popular, national and international, but also between archaic and modern, rural and urban,
crafts and technology. The result is an "at home" which embodies the entire dynamic heterogeneity
ofthe sensitive consistence that the subjectivity of every Brazilian consists of, created and recreated
as a consequence ofinfinite miscegenation-nothing to do with identity. The Anthropophagic
movement makes this position clear, providing a retrospective visibility, but above all the dignity
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to assert it in the presento One ofthe most important ideas ofthis movement, reinstated in its two
Manifestos, asserts: "against living at the ivory tower-ism, the erudite practice oflife;" 5 "against
all the importers of canned consciousness, the palpable existence oflife."6
The creators who adopt this position allow themselves to formulate their own problems.
They therefore incorporate the banal in their own way, and affirm the exuberance of this irreverent
aesthetic which impregnates the Brazilian quotidian at the core ofthe official system of culture.
They not only inject doses of this aesthetic in the artistic scene, but intensifY its irreverence by
mixing it up with more current and sophisticated erudite repertoires from the so called "hegemonic
centers," which up to then reigned supreme in Brazilian official culture, separated from any labor
of thought. Hélio Oiticica refers to this attitude:
"WHAT REALLY MATTERS: the creation of a language. The destiny ofModernity in Brazil
depends upon the creation of this language, the relationships, the swallowing, the entire phenomenology ofthis process (including also the other internationallanguages), requires and demands
(so as not to be consumed bya conservative academicism; don't do it) this language: the conceptual
should submit itself to live phenomena, the mocking ofwhat is 'serious:' who will dare to confront
Brazilian surrealism?
Who am I to determine which and how this language will be? Either it will be or nothing
(conservation-dilution)? I don't know. The dilution is there-the coexist-condone (typical Brazilian
illness) seems to consume most ofthe ideas-ideas? Fragile and perishable, aspirations or ideas?
To take a criticaI position: aspirin or cure?
Or the rape of paternalism, inhibition, guilt."7
The antropophagic banquet is made up ofvaried worlds incorporated fully or only in their
tastiest parts, mixed at will in one large pot without any reverence to a priori hierarchy or mystifYing
adherence. But not everything enters the menu ofthis extravagant meal: anthropophagy's ethical
formula is used to select the ingredients allowing only alien ideas that, absorbed by the soul's
chemistry, may reinvigorate it, bringing with it the language to compose the unique cartography
ofits restlessness. The antropophagic strategy gives way to at least four operations worth noting.
The first consists in bastardizing the culture of the upper class and indirectly, European
culture as the standard. The "Manifesto antropófago" [Anthropophagite manifesto] declares
itself"against all catechisms." The supposed power of generalization ofthis or any other model is
ignored, since all models are viewed as temporary coagulations oflanguage selected in an experimental and singular process of the creation of meaning, in the sarne way, in fact, as the indigenous
or African world.
This freedom to employ only what is pertinent to a system of thought is probably the result of
the mestizo context ingrained in the country since its foundation, thereby demanding this type of
freedom so that territories of existence can occur. But two other factors have probably contributed
as much. The fact that European culture consumed in the tropics does not work as a cartography
for a territory ofit's own, as might be the case for a European, allows to de-invest or partially
invest it without as great a danger ofbrutal deterritorialization, and as a result is less threatening.
AIso, the Anthropophagic movement occurs at the precise moment in which the notion of a culture
centered in European supremacy and bourgeois life-style has already suffered the shock ofthe First
World War and the effects of the criticism ofEuropean intellectuals, who searched in the primitive
for a solution to meaning. This prepares the ground for anthropophagic ideas and legitimizes the
criticism to a scholastic imitation ofFrench culture.
To some, the Anthropophagic movement maintained a subordinate position, as it did nothing
more than adopt the idealized primitive, this utopian Other produced by European criticism of the
time. The "non-European" would therefore continue to be discriminated as exotic, the only change
being that it would now be praised rather than disqualified. This interpretation seems to ignore
that anthropophagy's power lies exactly in the irreverent affirmation of a mixture that does not
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respect any form of a priori cultural hierarchy, since for this mo de of cultural production all
repertoires are potentially equivalent as resources to produce meaning, and only this is of any
importance. As Darcy Ribeiro writes:
"Colonization in Brazil functioned as a persistent effort to implement a Europeanness
adapted to these tropics and incarnated in these miscegenations. But it always collided with the
stubbornness ofnature and with history's fandes, so that despite those intentions we became who
we are, the opposite ofwhiteness and civility, so innerly de-European as de-Indian and de-Afro."8
Thus Indians or Africans are not perceived as a good humanity, the bearer oftruth, to be
swallowed, a counterpart to Europeans, viewed as bad humanity, distant from truth, to be vomited.
We are "so de-European as de-Indian and de-Afro," because the criteria ofselection for the
anthropophagic ritual in culture is not that of avalue system chosen per se, but consists on how
much it works, what it works with, and to what extent it allows intensities to pass and meaning to
be produced. And this never works for a system as a whole, but for some of its elements that are
articulated with elements of other systems, losing in this way any connotation with identity.
One perceives here a second operation made possible by the anthropophagic strategy: the
practice of creating culture has nothing to do with signifYing, explaining or interpreting in order
to reveal truths. The truth, according to the "Manifesto antropófago", "is alie repeated many
times." To make culture anthropophagically has to do with mapping: to draw a chart that participates in the construction ofthe territory it represents, to gain consistence of a new figure ofthe
self, a new "at home," a new world. "Routes. Routes. Routes. Routes. Routes. Routes. Routes."is repeated seven consecutive times in the sarne Manifesto. Meaning emanates from the paradoxical
neighborhood between the heterogeneous, consisting of non-resolved agreements and not
referred to a totality: routes, a cartography of real social movements, a criticaI effect. A criticism,
not based on content, in which any pragmatic experimentation, be it more or less successful, more
or less precarious, is worth more than any sterile imitation of models. Again, Hélio Oitidca:
'''Experimental art' does not exist, only the experimental, which not only implies the idea of
modernity and vanguard, but also the radical transformation in the field of existing concept-values:
it is something that invites transformation in behavior-context, that swallows and dissolves the
coexist-condone. ln Brazil, therefore, a permanent universally criticaI position and the experimental
are constructive elements. Everything else is dilution in diarrhea."9
A third operation results from the other two: the undoing, already in the I920S, of dividing
the world between the "colonized" and "colonizers." If at that moment this undoing was still
incipient, today, in the era of global néo-liberalism, there is definitely no place for such characters.
The axis of power relations has skewed from its territory and changed its characters. The poles
that defined the politicaI conflict in modernity are now entangled. It is not a question of colonialtype sovereignty: the hegemonic powers no longer confront their Other, there is no externality
now, because its borders have been progressively extended to engulf the entire planet.
A fourth operation still is that the culture produced in Brazil becomes a line of flight of
European culture and not simply a submissive and sterile replacement, nor a simple opposition
that maintains that culture as a reference. The tree of western knowledge transplanted to tropical
America ceases to be a tree, in the sense ofhaving a structure and an evolution previously defined
through a transcendental programo It is no longer invested in its totality, but as an element of an
infinite process of creation, connected to universes of alien references, it begins to incorporate
an unexpected evolution, immanent to the process itself, in which the structure is perpetually
redefined.
This strategy of desire, determined by irreverent juxtapositions that create a tension between
worlds that do not brush each other in the official map of existence demystifies all and any a priori
values, decentralizing and making everything equally bastard, and puts into motion a mode of
subjectivation that I will call "anthropophagic."
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At first glance, restricted to the visible, anthropophagic subjectivity is defined by the fact that
it never completely adheres to any system of reference, a plasticity that allows for mixing at will all
existing repertoires and a freedom to improvise language based on those mixtures. However, upon
a closer look, one which captures the invisible, anthropophagy is actualized according to different
strategies of desire, moved by different power vectors that range from a greater ar lesser affirmation
oflife, up to its total negation. The basic distinction is seen in the way subjectivity knows and traces
the world, in what motivates its search for meaning and the cri teria to select what will be absorbed
in arder to produce this meaning. With its most active vector actualized, the invisible face of the
anthropophagic mo de of subjectivation works upon following some essential characteristics.
Above all, the mode depends on a large degree of exposure to otherness: to perceive and long
for the uniqueness of the other, without any shame of perceiving and longing, without any shame
of expressing this longing, without fear of contamination, for it is through this contamination
that the vital potency increases, the batteries of desire are recharged, the becomings of subjectivity
are incarnated-the Tupy formula. Was this not what Oswald called "cordiality,"lO which he defines
as the tendency to "see the other in oneself?"ll This relation with otherness produces a happiness
in the body-the "litmus test,"12 as stated twice in the "Manifesto antropófago", a proof of a
pulsating vitality.
This capacity depends on a second characteristic of the anthropophagic mode of subjectivation actualized in its most active vector: a certain bodily condition, in which its nerve cells vibrate
to the music of different worlds connected by desire; a certain tuning with affective modulations
provoked by this vibration; a tolerance to the pressures that such unexpected affects exert on
subjectivity so that it may incarnate them reinventing itself, becoming another. This is probably
what Lygia Clark called "state of art without art"13 and Oiticica "state of invention."14
This type of relation with otherness differs from two other very common contemporary
subjectivities which correspond to two forms of narcissism. The first, more clearly narcissistic,
consists in relating to the other for the sim pIe pleasure of releasing desire without being exposed
to otherness, which amounts to no more than having an eternal joy of oneself: a "hedonist narcissism." The second consists in plain civil respect for the other. Although this respect is the least
that is expected in a democratic society, to accept merely that with a modesty to long otherness, to
express this longing and allow oneself to be affected by it, amounts to a reiterated re-affirmation
ofthe actual self: a "citizen narcissism." A significant example ofthis second form ofnarcissism
is the politically correct sexuality invented by contemporary North American Calvinism: liberation
of a variety oftypes of erotic relationships, each one, however, viewed as an identity, catalogued as
a new civil right, with the State stamp that mummifies it, stops the becomings it might generate,
deters the invention of new worlds-in other words-de-eroticizes. ln this strategy of relationships
with the other, the body has great chances of failing the litmus test ofhappiness.
A third characteristic of the anthropophagic mo de in its most active vector is that which
provides the bind for an "at home," that is, that which functions as the agent of subjective consistence, the nomadic characteristic of desire that keeps making its connections guided predominantly by the point of view of the vibrating of the body and its will to power. An ethical cri teria of
selection-again, the Tupy formula. Is that not what Oswald de Andrade called "orphic feeling,"
ar "religious feeling without transcendence ar atheism with God?" ln one of the Manifestos,
Oswald writes that anthropophagy is governed by the law of a "caravan god metamorphosed as a
caravel gód," and that would be "the world's only law"ls or, as another participant ofthe movement
puts it, "the least transcendental oflaws."16
The anthropophagic law of the nomad caravan god is immanent to the desire movement.
The law of the caravel god, on the other hand, is that of the catholic powers that colonized the
country, and transcends the nomadism of desire in two ways: in its origin, and in its unquestioned
transplantation to an entirely different contexto
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The difference between these two types oflaw resides in the strategy adopted to build the
"subjective house:" when governed by an immanent law, the construction will be oriented by
the intensities produced by the vibrating body, i.e. the configuration of the world as it is presented
in the body-a knowledge through vibration and contamination. Yet, when the strategy is determined bya transcendent law, the latter imposes images that are extrinsic to the movements of
desire, as an a priori program to be followed-a knowledge through representation and imitation.
Beneath the official appearance of a subjectivity commanded by the law of a caravel god, who
imitates the white European face out of context, here is affirmed the warm and changeable face of
a mestizo subjectivity, born of the exuberant variety of worlds that make up the local conditions.
When a transcendent law governs the shape of subjectivity, the mind is the agent of consistence, guided by the ego's point-of-view and its will for totality, stability, eternity. The hallucination
of a transcendence that strips desire ofits productive immanence and submits it to a state of dearth,
which becomes the motor ofits movement. A narcissistic criteria determines these choices.
A fourth characteristic is the kind of subjectivity that is constituted by the anthropophagic
principIe in its most active vector: impersonal singularity, the whole opened and dispersed to the
multiple connections of desire in the social arena, and emerging from the assembled worlds.
Very different from a subjectivity determined by an identity-figurative principIe, consisting in
the personal I, a walled individuality, imprisoned by its psychic experiences and ruled by the fear
oflosing itself.
Still a fifth characteristic refers to how this type of subjectivity emerges: its genesis is made
through alliances and contamination, an infinite rhizome that changes its nature and path, determined by the various mixtures that occur in our major cultural anthropophagy factory. Distinct
from the genesis of an identity-figurative subjectivity that is made through affiliation, promoting
the fantasy of a linear evolution and the imprisoning compromise with avalue system adopted as
an essence to be perpetuated and reverenced.
However, the sarne absolute non-adhesion to any system of reference, the sarne plasticity to
mix them at will, the sarne freedom to improvise with language as a result of these mixtures, that
defines the anthropophagic mo de of subjectivation in its visible dimension, might constitute a kind
of subjectivity where any of the previously evoked characteristics are not present in the invisible.
When this happens we are faced with an anthropophagy actualized in its most reactive vector,
which differs fundamentally by its lack of ethical criteria in determining the connections of desire
and the creation of meaning, replaced by narcissistic criteria. The formula is thereby corrupted,
leaving the carcass of certain procedures emptied ofthe body as a compass, a body that knows
through vibration and contamination and has life as a criteria to make its choices. Is this not the
vector that one of the Manifestos calls "low anthropophagy," declaring that it is against this
"plague of the so-called cultured and christianized nations," "that we, anthropophagites, are acting?"17 The examples ofthis type of actualization ofthe anthropophagic mode, this anything-goes
in accordance with the ego's interests, are so common in the national scene: like constructing
buildings with sea sand that, as expected, collapse with its inhabitants 18 ; the appropriation bya
president of the republic of all personal savings accounts in the country, transferred to the State19 ;
the soap operas, etc. Lets examine this last example, so integrated to the everyday life of the great
majority ofBrazilians.
The plot ofthe most prestigious soap opera, which takes place everyday, at eight o'clock in
the evening, on channel Globo, is a fairly faithful cartography ofBrazilian politicaI, economic,
social and behavioral movements that shake the everyday of collective life, but in which a promise
of pacifYing transcendence is reaffirmed. As if everybody spent the day despairing ove r upheavals
in order to be caIm at night, when the soap opera shows those unsettling experiences, yet numbing
the discomfort, domesticating the estrangement, extinguishing its problematic fire, making
everything appear as it was. Low anthropophagy devours in its language the most contemporary of
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television technologies, which have the freedom and the intelligence to improvise the composition
of a scene with everything that composes the dailyagenda, but without passing through the vibrating body's sieve or the ethical criteria ofwhat would be good for collective life in the development
of the plot. This high-tech lab of prêt-à-porter ways ofbeing, idealized after each new situation
in the market, tends to mobilize an equal anesthesia in the vibrating bodies of the audience and to
de-mobilize the power that their discomfort might prompt toward creating meaning out of the
lived impasses in that specific moment of sociallife. This is clear in the handling of dilemmas
regarding contemporary love relationships, which are almost always the prevailing theme in soap
operas. The cartography provided by soap operas covering the upheavals in this are a is surprisingly
up-to-date. However, this is always accompanied bya reaffirmation oflarge doses of romantic
love that legitimates the stubborn insistence on this model and postpones the urgent collective
process of elaborating and reinventing love relations. The characters ofthe eight o'clock soap
constitute a sort of prosthetic family tuned into Brazilian homes, contaminating them daily with
a reactive anthropophagy. The numbers ofthose addicted to this drug rise over halfthe country's
population for the episodes that promise extra doses of pacification and a happy ending.
One might consider that low anthropophagy is part of the disembodied tradition of the
Brazilian upper class, which is not in tune with the urgency of the creation of meaning posed by
the body in its collective experience. Yet, besides this fact, it is necessary to remember that the fine
tuning of the vibrating body is always at risk, there is permanent danger oflosing the immanence
of desire's nomadism as the agent of subjective consistence, and slip again into submission to a
transcendence of the processo Moreover, this risk is increased when the dominant mode of constituting an "at home" all over the planet legitimates and summons it, as happens nowadays.
ln reality, between anthropophagy's most active pole, in its ethical actualization, and the most
reactive pole, in its narcissistic actualization, many are the gradations in which these positions can
be combined. It is neither an ontological nor an axiological dualism, let alone psychological. What
occurs is a diversity of modes of anthropophagy' s affirmation: from the most to the least ethical,
from the anything-goes related to life interests to the anything-goes related to the ego's interests.
These modes are never definitive, since they depend on the dominant power in each context of
individual and collective existence.
The voice ofBrazil that is heard in contemporary discussions regarding the identity crisis
comes precisely from the anthropophagic subjectivity in its most active vector. lt is as ifwe have
always been this "bastard and mixed blood people that is now emerging all ove r the Earth,"20 and
thatwe have brought to this globalized conversation a know-how ofhow to navigate through this
infinite ocean, agitated by whirling waves, flowing in multiple and varied ways, that comprise
the world today. Basically the unique contribution that the anthropophagic voice brings to this
impasse is that it indicates, not only theoretically but above all pragmatically, that the issue is not
reconstructing an identity, which is nothing more than a hallucinatory horizon that divides us
into hopeful and hopeless. The issue is to peel off thesensation of subjective consistence, peel
off the identity model; to displace oneself from the identity-figurative principIe in the construction
of an "at home."
lfliving without an actual house is difficult, there is no possibility ofhuman life without a
way ofbeing in ~hich one can feel "at home." Therefore all of us have not become homeless: it is
not true that the subjective home has disappeared, but only that the principIe of construction of this
home is going through radical changes, which is nonetheless disturbing. To build an "at home"
depends now on certain thoroughly inactive operations in the subjectivity of the modern western
world, but familiar to the anthropophagic mode in its most active actualization: to be in tune with
the transfigurations ofthe body, resulting from new flow connections, to surfthe occurrences
that such transfigurations trigger; to experiment with concrete combinations of existence that
embody these sensitive mutations; to invent new life possibilities. These operations depend on the
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exercise ofbodily powers that are equally inactive in contemporary subjectivity; to expand oneself
beyond representation, to conquer an intimacy with the body as a vibrating surface that detects the
waves even before they rise, to learn how to surf the wave, to find zones of familiarity within its
movement-i.e., "it is necessary to navigate," ar the likely fate will be shipwreck. An "at home"
made of partial totalities, unique, temporary, floating, a constant becoming, that each one (individual ar group) builds up from the flow that touches the body and its selective filtering operated
by desire.
Despite the subjective experience having changed in this regard, the predominant tendency is
to follow the standard that reigned until recently: an "at home" related to identity. This is made
clear by the entrenchment in which ethnic, racial, religious, and sexual groups find themselves,
ar even entire nations that insist in existing as identities, cut out from the ocean of variable flow
that comprise today the subjective consistence of all inhabitants on Earth.
Why is there no end to the whining, longing for the lost rooted home, in spite of this evident
and irreversible change? It is certainly a question ofhabit, ingrained in our desire; but also, and
perhaps predominantly, because of the hegemonic mo de of subjectivation of the integrated world
of neoliberalism, that requires the identity mo de to function and engages this habit in our desire,
as an essential device for its fulfillment.
If, on the one hand, the market builds and destroys territories of existence as its condition
to function, as it needs to continuously create new spheres of production and consumption, on
the other hand, to enter any of these spheres it is necessary that this deterritorialized subjectivity
embody prêt-à-porter identities, produced in accordance with each one ofthese spheres. Such
identities are defined not only by certain abilities, but also bya certain appearance, a body "style,"
clothes and behavior dictated by the most recent tendencies of the market. The identity principIe
is thus maintained, the only difference being that the images on which subjectivity is formatted
cease to be fixed and local to become flexible and globalized. Therefore to enter the game it is
imperative to have a certain subjective capital: to be a "flexibility athlete," the must of the entrepreneurial season that has taken over the planet. But attention! It is a flexibility in the service of"total
quality" of production, which requires a subjectivity whose body and soul are invested on the market. Within this strategy of desire, to have a good performance in the surf of changes implies being
able to consume the new, and not to create it based on the indications of the body' s vibration. It is
a subjectivity cut off from the sensitive body, numbed to its estrangements, without any freedom
to create meaning, totally devoid of uniqueness.
"High anthropophagy" puts us in the privileged position to break the hellish circle of slavery
to this hegemonic mode of subjectivation, to resist the appeal to become a flexibility athlete in the
service of exclusive interests of the market. It enables us to better withstand the lack of meaning
that results when world mixtures in our body impose changes in language; to improvise more easily
with uncommon languages to express such changes; and above all, to use in this creation what we
have at hand, as long as it favors the expansion ofindividual and collective life. This makes us
more apt to reach out for a subjective consistence distanced from the identity principIe, which
allows us to refuse more easily the image of the flexibility athlete, without fear ofbecoming a total
outsider. Perhaps this unique know-how of resistance explains the interest that Brazilian culture
has engendered in the planet, such as the important retrospectives ofHélio Oiticica and Lygia Clark,
ar of the recognition of relatively young artists such as Tunga, to mention only examples from the
visual arts.
However, ifhigh anthropophagy provides a know-how of subjective resistance to everything
that has nefarious effects on contemporary individual and collective life, lowanthropophagy, on
the contrary, offers a know-how for us to be the best flexibility athletes in the world. This is because
when an evaluation of what is good for our bodies, and therefore, our lives, is not active, it is easy
to become detached from current models ofbehavior and allow oneself to be contaminated by
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everything that is presented, which makes us more vulnerable to digest anything, without fear of
being deterritorialized, and therefore without conflict. lt is certainly this that makes us so at ease
in the contemporary neo-liberal scene, more than in any other country with a similar degree of
economic development. lt is also perhaps this that makes the soap-operas from Globo, this
high-tech lab of prêt-à-porter identities, be exported to over one hundred countries and have such
significant international success.
To fight low anthropophagy is to affirm the anthropophagic mode of subjectivation in its
ethical vector and is a responsibility that we have not only on a national scale, but above all on a
global scale, since to purge the identity-figurative principIe is an urgent need that is felt all over
the planet. We bear a formula for a vaccine that enables the resistance to the vice: the "anthropophagic vaccine," as it is called in one of the Manifestos 21 , prescribed to "the spirit who refuses
to conceive of the spirit without a body." Oswald defended the idea that Anthropophagy would
constitute a "social therapy for the contemporaryworld."22
ln fact, the anthropophagic vaccine seems to have become indispensable for an ecology of
the soul (or of desire?) at the end ofthis millennium.
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vistas das instalações [installation views] XXIV Bienal
Lygia Pape O livro do tempo [The book of time] 1960 guache sobre madeira [gouache on wood] 20 x 20 cm cada [each] coleção Ricard Akagawa, São Paulo
Hélio Oiticica Tropicália 1967
Hélio Oiticica Relevos espaciais Spatial reliefs 1959 óleo sobre madeira [oil on wood] ao fundo [in the background], Cildo Meireles Desvio para o vermelho
Detour into red 1967-1998
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Celso Favaretto

Oiticica e a música
tropical ista

Ao passar das pesquisas da estrutura-cor ao parangolé, Oiticica efetiva o seu projeto de transformação da pintura em
estrutura ambiental. Articulando corpos e materiais, referências e imagens, música e dança, abre o programa com
uma modalidade de experiência que intercepta proposições experimentais e práticas culturais. Música e dança são
intrínsecas às proposições ambientais; operadores de passagens e signos de transformabilidade. Nas experiências
plástico-visuais, compareciam por alusões e analogias, agora se explicitam, detonadas na "descoberta do corpo"
pelo samba.
Ponto crucial do programa, o parangolé redefine a posição estética de Oiticica: articulando construtividade e
vivência, reconceitua a arte, ressignifica a participação, concretiza o sentido ético-estético de sua atividade. Compatibilizando o estrutural e o vivencial, idéia e comportamento, participação individual e coletiva, ativa o espaço pela
inclusão do tempo e do movimento, liberando a luminosidade da cor nos movimentos e envolvimentos transespaciais. As manifestações ambientais surgidas do programa-parangolé configuram-se como espaços de ações e comportamentos; suscitam relações estruturais abertas em que se produz circularidade entre experiências individuais,
coletivas e artísticas.
As formas e cores, que desde os Metaesquemas tendiam a se soltar numa plástica mais musical do que arquitetônica, de modo que a percepção assiste ao desprendimento da própria cor no espaço, transcendem agora a estrutura, temporalizam-se. Prosseguindo nesta pesquisa de ativação do espaço e da cor, Oiticica busca, com o que
denominou "desenvolvimento nuclear", um uso da corque se distinga daquele da pintura tonal. Os núcleos de cor
exploram a capacidade de pulsação produzida na passagem do estado pigmentário para o dinâmico, da cor-luz.
Assim, não é por simples analogia que Oiticica insiste que a cortem de se estruturar como o som na música, mas
para exaltar os timbres e as nuanças. Ressaltando a pulsação dos núcleos de cor, privilegia as sinestesias que
atingem simultaneamente a vista e o ouvido, todo o corpo. Repercutem aí os ecos da kandinskiana "sonoridade
da cor", das pesquisas de Klee e da abstração cromática.
Os parangolés efetivam esta pesquisa, pois são artefatos que se desenvolvem no espaço e no tempo, pulsando
com a música, evoluções e dança-corporificando a cor, gerando espaços de ação e vivências. A estrutura é agora o
próprio ato expressivo, intensificado pela participação. Não se trata mais de um espaço em que operam formas,
mas de um sistema que desata a fantasia e instaura uma outra ordem do simbólico, transformando a arte em ação
coletiva. O parangolé propõe uma nova imagem da arte e dos modos de os artistas manifestarem-se: uma atividade
ético-estética que integra experimentação artística e práticas populares. Aponta, assim, para a concepção da arte
como intervenção; uma atividade visionária que intercepta subjetividade e significação social pela ressemantização
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do corpo. Música e dança são requisitos do parangolé; porelas, o corpo vira signo em situação, dotado da força
do instante e também de transcendência. Inicialmente, foi o samba que proporcionou a Oiticica o salto para a
realização da idéia de antiarte ambiental, compondo a proposição de estruturas vivenciais com o interesse éticosocial. Mais tarde, veria no rock uma possibilidade ainda mais livre de efetivar as potências da música e da dança
em seu programa.
O destaque conferido à música popular no programa ambiental de Hélio Oiticica provém da especificidade
cultural dessa prática consagrada no Brasil. Incidindo sobre as pulsões, traduzindo os imaginários, refletindo
sobre o cotidiano, expondo ambigüidades e contradições sociais e figurando o político, as canções meditam sobre
a condição existencial, propõem utopias de renovação da vida. Complexas estruturalmente, elaboram-se como
pulsações de corpo e linguagem. Fortemente iconográficas e gestuais, exibem os caracteres daquilo que denotam,
suscitando no ouvinte reações imediatas. Participando da dança e do espetáculo, realçam a voz e o corpo dos
partici pantes.
Assim, a valorização que Oiticica faz da produção musical do grupo baiano (Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Torquato Neto, Capinam, Tom Zé) é conseqüência do sentido de suas proposições ambientais. Sabe-se, inclusive,
que os músicos foram denominados "tropicalistas" porque o seu modo de atuação foi julgado semelhante ao que
ocorria no projeto ambiental Tropicália, que Oiticica instalara no MAM do Rio de Janeiro em 1967, simultaneamente
à eclosão das primeiras músicas de Caetano e Gil. Sabe-se também que a música Tropicália de Caetano Veloso foi
assim denominada por admitir semelhanças temáticas e estruturais com o ambiente de Oiticica-que, aliás,
produzira impacto no compositor.
No artigo "O sentido de vanguarda do grupo baiano"', Oiticica ressaltou a coincidência de proposta, de
procedimentos e de crítica cultural entre o seu programa ambiental e a produção do grupo baiano. Detectou nos
tropicalistas uma posição revolucionária no processo de revisão cultural por meio da renovação das artes no Brasil,
pois estavam sintonizados com os "problemas universais da vanguarda", manifestando em suas atividades visão
estrutural e radicalidade crítica. Reconhece neles uma prática que se assemelhava à sua: a renovação da música,
dos critérios de juízo e dos comportamentos derivados da nova audição que requeriam, passavam pelo modo de
compor, articulando conceitualismo, construtividade e participação. Os tropicalistas, diz Oiticica, "modificam
estruturas, criam novas estruturas". Dentre as produções tropicalistas, destacou a semelhança do programa de
televisão Divino maravilhoso com as suas manifestações ambientais. Aí, diz ele, foram reunidos todos os elementos
que compõem o "caráter ambiental" das canções, totalizados no "calor ambiente" propiciado pelo espetáculo:
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sentido grupal, dança, roupas e adereços, cenário, recursos eletrônicos, improvisação, interterências aleatórias
geram "a trama-vivência".
Este "caráter ambiental", comum a ambas as produções, pode ser melhor evidenciado pela comparação dos
modos de operar o experimentalismo conjugado à crítica cultural. Ambas montam conjuntos heteróclitos justapondo
processos artísticos e referências culturais que, submetidos à devoração por efeito da participação, são reduzidos a
signos am bivalentes.
Em Tropicália-um labirinto feito de dois penetráveis, plantas, areias, araras, poemas-objeto, capas-parangolé,
aparelho de TV, música" dança-monta-se uma cena que mistura o "tropical" (primitivo, mágico, popular) com
o tecnológico (mensagens e imagens), proporcionando experiências visuais, táteis, sonoras; brincadeiras e caminhadas. Penetrando no ambiente, o participante envolve-se com materiais e referências culturais disparatados;
devorando imagens, entra numa atividade que provoca a reflexão, pois não se apresenta aí qualquer síntese possível dessa mistura de elementos contraditórios. É um ambiente-acontecimento que opera transformações de
comportamentos: desconstrói as experiências e referências, impedindo a fixação de uma "realidade brasileira"
constituída. Processo conjuntivo e ambivalente, Tropicália joga com significações óbvias e ocultas, propondo que a
atividade do protagonista seja provocar a explosão do óbvi0 2 : demitizar imagens, linguagens, significados e comportamentos. A crítica provém dessa atitude de devoração, e não pela figuração de uma realidade como totalidade
sem fissuras. A devoração ressignifica tudo o que é traço cultural. Neste sistema, que não se fixa culturalmente,
pois se faz como circularidade e troca, os participantes são confundidos em suas expectativas. Desloca-se, assim,
o que se designa como "arte" e, simultaneamente, o modo de atuação cultural. Construtivo, indeterminado e
ambivalente, o projeto ambiental de Oiticica determina o problema cultural brasileiro; não o resolve, entretanto,
qual uma dialética que buscasse a síntese dos elementos contraditórios.
A música tropicalista abriu um campo experimental inédito nos domínios da canção praticada no Brasil.
Explorando a estrutura híbrida e imprecisa da canção, recarregou a música popular: texto, melodia, ritmo, vocalização, arranjo, gestualidade e dança nela são redimensionados e se entre-exprimem. Articulando elementos
diversos-tradição musical brasileira, rock, iê-iê-iê, música experimental, poesia de vanguarda, mise-en-scene,
enquadramentos e montagens cinematográficos-explodiu os limites que determinavam a música popular,
problematizando-a como gênero artístico, forma de comunicação (crítica e comercial) e enquanto manifestação
popular. Compôs uma linguagem de mistura, semelhante às manifestações ambientais; gerou um campo de
atuação explorando esse espectro de determinações e submetendo as pulsações das canções a um projeto que
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desconstruía os temas e privilegiava a enunciação. As canções são acontecimentos, montam o painel da diversidade cultural, exibindo simultaneamente os seus processos de produção; tal operação incide nos comportamentos,
corroendo as designações e a posição dos sujeitos. Desenvolvem-se como eventos que descentram a percepção
organizada por continuidade, propondo-se como ações que exigem do ouvinte a produção de significados e instalando-o como protagonista de acontecimentos. A cascata de imagens gera uma temporalidade estranha à comunicação imediata, à representação linearde sentimentos e idéias. Cruzando várias durações presentificadas, as
músicas temporalizam espaços e exploram a ambivalência das significações conjugadas. O receptor não ouve,
propriamente, as músicas, mas realiza idéias, estabelece relações, acompanha desenvolvimentos, neles interferindo.
Participando de uma festa, que também é farsa, vê desdobrar-se um painel, que aparentemente designa o Brasil,
mas que leva a uma metáfora terminal, a uma alegoria do Brasil.
A convergência dos projetas de Oiticica e dos tropicalistas patenteia-se, portanto, na transformação do espectador (ouvinte) em protagonista de ações, pela exploração da indeterminação provocada pela abertura estrutural e
do heteróclito de materiais e referências agenciados nos sistemas. Há, entretanto, devido à singularidade de cada
uma das poéticas, distinções de níveis de produção significante. Nas músicas, produzem-se imagens estranhas e
alusivas, enigmáticas como as da elaboração onírica, compondo alegorias. No ambiente de Oiticica, a alusão não
efetua um movimento decisivo em direção a um sentido profundo a ser decifrado, pois a relação entre significados
óbvios e ocultos não exige que a designação literal seja vencida pela figurada. Nas músicas, o efeito surreal resulta
mais da construção textual; no ambiente de Oiticica, o que sobressai é a exposição sensorial dos materiais. Naquelas,
o fluxo contínuo das imagens produz metaforização; neste, resíduos e objetos coexistem, gerando sincretismo e
indiferenciação. Entretanto, em ambas as produções, o resultado do tráfego entre as imagens designa um heteróelito que não significa um todo homogêneo-o Brasil-, mas o estilhaçam. As músicas figuram as indeterminações culturais, sugerindo uma totalidade de incompossíveis no presente e excluindo qualquerforma de realização
na utopia; a Tropicália de Oiticica indicia processos de atuação cultural 3 •
1. Correio da Manhã, 24.11.1968.

2. Carlos Zilio, "Da antropofagia à tropicália", O nacional e o popular na cultura brasileira: artes plásticas e literatura, São Paulo: Brasiliense, 1982, P.30.
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3. Este texto retoma e reelabora idéias desenvolvidas nos livros A invenção de
Hélio Oiticica, São Paulo: Edusp-Editora da Universidade de São Paulo,
1992, e Tropicália-Alegoria, Alegria, 2a. ed., São Paulo: Ateliê Editorial, 1996.

Celso Favaretto

Oiticica and the music of
Tropicália

ln moving from investigations of structure and colar to the parangolé, Oiticica puts into action his project to transform painting into environmental structure. Articulating bodies and materiaIs, references and images, music and
dance, he begins his program with a modality of experience that intersects with experimental proposals and cultural
practices. Music and dance are intrinsic to his environmental proposals; passage operators and signs of mutability.
ln his plastic-visual experiments, they took the form of allusions and analogies, whilst now they become explicit,
detonated in the "discovery ofthe body" through samba.
A crucial point ofhis program, the parangolé redefines Oiticica's esthetic position: linking constructivity and
lived experience, it reconceptualizes art, resignifies participation, giving concrete form to the ethical-aesthetic
meaning ofhis activity. Joining the structural and lived experience, idea and behavior, individual and collective
participation, the parangolé activates space by incorporating time and movement, liberating the luminosity of color
in trans-spatial involvements and movements. The envíronmentaI manlfestatíons that emerged from the parangolé
program as spaces of action and behavior encourage open structural relations in which individual, collective, and
artistic experiences come together.
Forms and colors, which since the Metaesquemas tended to float freely in a plasticity more musical than architectonic-so that one perceives the detachment ofthe actual color in space-now transcend structure and become
temporal. pursuing this investigation of activating space and color, Oiticica seeks, with what he called "nuclear
development," a use of color that is distinguished from that oftonal painting. The color nuclei explore the capacity
of pulsation produced in the passage of the pigmented state to the dynamic state, of color-light. Thus, it is not
through simple analogy that Oiticica insists that color must be structured like sound in music, but to exalt color's
timbres and nuances. Emphasizing the pulsation ofthe color nuclei, he privileges the synesthesia that simultaneously affect sightand hearing, the entire body. Here reverberate echoes ofKandinsky's "color sonority," Klee's
investigations, and chromatic abstraction.
The parangolés bring about this research, for they are artifacts that develop in space and time, pulsating with
music, evolutions, and dance-corporealizing color, generating spaces of action and lived experience. Structure is
now the expressive act itself, intensified by participation. It is no longer a question of a space in which forms operate
but of a system that undoes fantasyand establishes another order of the symbolic, transforming art into a collective
action. The parangolé proposes a new image of art and of the ways in which artists manifest themselves: an ethicalaesthetic activity that integrates artistic experimentation and popular practices. Thus it points to a conception of art
as intervention; a visionary activity that intercepts subjectivity and social signification through the resemanticization
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ofthe body. Music and dance are requisites ofthe parangolé: for them, the body becomes a sign in a situation, gifted
with the power ofthe moment as well as with transcendence. lnitially, it was samba that gave Oiticica the impetus
toward realizing the idea of environmental antiart, combining the proposition oflived experience structures with
ethical-social concerns. Later, he would see in rock 'n' roll an even freer possibility ofbringing out in his program
the powers of music and dance.
The distinction conferred on popular music in Oiticica's environmental program comes from the cultural
specificity of that consecrated practice in Brazil. Songs-which affect drives, translate imaginaries, reflect on the
quotidian, expose social arnbiguities and contradictions, and figure the political-medidate on the existential
condition, they propose utopias oflife renewal. Structurally cornplex, theyare elaborated as corporeal and linguistic drives. Strongly iconographic and gestural, they exhibit the elements of whatever they denote, prompting
imrnediate reactions in the listener. Partaking in dance and performance, they highlight the voices and bodies
ofthe participants.
Thus Oiticica's valorization ofthe musical production ofthe Bahian group (Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Torquato Neto, Capinam, Tom Zé) is a consequence ofthe meaning ofhis environmental proposals. It is known,
also, that the musicians were called "tropicalists" because their mode of actuation was judged similar to what
occurred in Oiticica's environmental project Tropicálía, realized at Rio de Janeiro's Museum ofModern Art in
1967 at the sarne time that Caetano's and Gil's first songs were released. lt is also known that Caetano Veloso's
Tropicálía music was given this name to acknowledge thematic and structural similarities with Oiticica's environment-which, in fact, had a decided impact on the composer.
ln the article "O sentido de vanguarda do grupo baiano" 1 [the meaning ofthe vanguard in the Bahian group],
Oiticica highlighted the coincidence ofthe proposal, procedures, and cultural criticism between his environmental
program and the work ofthe Bahian group. ln the tropicalists he detected a revolutionary position in the process of
cultural revision via a renewal ofthe arts in Brazil, since theywere tuned to the "universal problems ofthe vanguard,"
manifesting structural vision and criticaI radicality in their activities. He recognized in this group a practice that
resembled his own: the renewal of music, of the cri teria of common sense and of the behaviors derived from the
new kind oflistening that they required; they passed through the method of composing, articulating conceptualism,
constructivity and participation. The tropicalists, said Oiticica, "modifY structures, create new structures."
Among their tropicalist productions he emphasized the similarity ofthe television program Divino maravilhoso
[Marvelous divine] with his environrnental rnanifestations. There, he says, all the elements that comprise the
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"environmental character" ofthe songs were united and totalized in the "environmental heat" produced by the
spectacle. A collective feeling, dance, clothes and stage props, stage design, electronic equipment, improvisation,
aleatory interferences-all gene rate "the lived experience-network.
This "environmental character," common to both productions, can be better elucidated by comparing the
modes of operating experimentalism linked to cultural criticismo Both create heteroclite ensembles, juxtaposing
artistic processes and cultural references that, subjected to devourment by the effect of participation, are reduced
to ambivalent signs.
ln Tropícálía-a labyrinth made oftwo penetrables, plants, sand, parrots, object-poems, parangolé-capes, television sets, music, dance~a scene is staged that mixes the "tropical" (the primitive, the magicaI, the popular) with
the technological (messages and images), producing visual, tactile, auditory experiences, games, and walks. Penetrating the environment, the participant becomes involved with disparate materiaIs and cultural references; devouring images, he enters into an activity that prompts reflection, given that no possible synthesis ofthis mixture of
contradictory elements presents itself. It is an environment-happening that produces behavioral transformations: it
deconstructs experiences and references, preventing the obsession for a constituted "Brazilian reality." An additive
and ambivalent process, Tropícálía plays with obvious and obscure significations, positing that the job ofthe protagonist is to provoke the explosion ofthe obvious 2 : to demystifY images, languages, meanings, and behaviors. The
criticism arises from this devouring attitude, and not from the figuration of a reality as an unassailable totality.
Devourment resignifies all that is a cultural trace. ln this system, which is not culturally fixed, because it is generated
as circularity and exchange, the participants are confused in their expectations. Thus, both what is designated as
"art" and the mo de of cultural actuation are displaced. Constructive, indeterminate and ambivalent, Oiticica's
environmental project describes the Brazilian cultural problem; it does not, however, resolve it as a dialectic that
seeks a synthesis of contradictory elements.
Tropicalist music opened an unprecedented experimental field in the domains of songs practiced in Brazil. ln
exploring the hybrid and imprecise structure of songs, it recharged popular music: text, melody, rhythm, vocalization, arrangement, gesturality, and dance are given new dimensions and express each other. Articulating diverse
elements-Brazilian musical tradition, rock, iê-iê-iê, experimental music, vanguard poetry, mise-en-scene, film
framing and montage-it exploded the limits that determined popular music, analyzing it as an artistic genre, a
form of(critical and commercial) communication, and as a popular manifestation. It composed a language ofmixture
similar to the environmental manifestations. lt generated a field of action by exploring that specter of determinations
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and submitting the drives ofthe songs to a project that deconstructed themes and privileged enunciation. The
songs are happenings that erect the panei of cultural diversity while simultaneously exhibiting its production
processes. Such an operation affects behavior, corroding the subjects' position and designations. They unfold as
events that decenter perceptions organized by continuity, positing themselves as actions that demand of the listener
the production ofmeanings, and installing him as a protagonist ofhappenings. The flood ofimages generates a
temporality alien to immediate communication, to the linear representation of feelings and ideas. lntersecting
various presentified durations, the music temporalizes spaces and explores the ambivalence of married significa~
tions. The listener does n?t really hear the music, but creates ideas, establishes relations, follows the developments
that interfere in it. Participating in a party that is also a farce, the spectator sees a paneI unfold that apparently
designates Brazil but that leads to a terminal metaphor, an allegory ofBrazil.
The convergence ofOiticica's and the tropicalists' projects reveals itself, however, in the transformation of
the spectator (listener) into a protagonist of actions, through the exploration of the indeterminacy provoked bya
structural opening and by the heteroclite materiaIs and references assembled in the systems. NonetheIess, due
to the singularity of each ofthe poetics, there are distinctions in the leveIs of signifYing production. ln the songs,
strange and allusive images, as enigmatic as the elaborations of dreams, are produced, composing allegories. ln
Oiticica's environment, allusion does not cause a decisive movement in the direction of a profound meaning to be
deciphered, since the relation between obvious and obscure signifieds does not demand that the literal designation
be conquered by the figured one. ln the songs, the surreal effect results more from the textual construction;
in Oiticica's environment what stands out is the sensory display of materiaIs. ln the former, the continuaI flux of
images produces metaphorization; in the latter, residues and objects coexist, generating syncretism and non~
differentiation. However, in both productions the result of the traffic among the images designates a heteroclite
that does not signifY a homogeneity-Brazil-but shatters it. The songs feature cultural indeterminacy, suggesting
a totality of disparate fragments in the present, and excluding any form of realization in utopia. Oiticica's
Tropicália traces processes of cultural actuation. 3
Celso Favaretto. Translatedfrom the Portuguese by Sheíla Faria Glaser.
Correio da Manhã, 24.II.1968.
Carlos Zilio, "Da antropofagia à tropicália," O nacional e o popular
na cultura brasileira: artes plásticas e literatura, São Paulo: Brasiliense,
19 82 , P·30.
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3. This essay retakes and reelaborates ideas developed in the books A
invenção de He1io Oiticica, São Paulo: Edusp-Editora da Universidade
de São Paulo, 1992, and Tropicália-Alegoria, Alegria, 2 a . ed., São Paulo:
Ateliê Editorial, 1996.

Vilem Flusser

Da gula
A palavra fome adquiriu ultimamente uma extraordinária capacidade magnética.
Atrai palavras de todos os tipos, e as atrai para ambos os seus polos. Surgem
assim no polo esquerdo, formações como "Geografia da fome" e "Filosofia da
fome", e, no polo direito, "Fome da geografia" e "Fome da filosofia". A palavra
"gula", embora parente próxima da palavra "fome", não é tão adesiva.
A distinção entre fome e gula é característica do Ocidente. O Oriente a
ignora. As religiões orientais, e mais especialmente o budismo, procuram matar
a fome num sentido alheio ao Ocidente. Nós matamos a fome comendo.
Os sábios orientais ensinam que comer significa alimentar a fome, não matá-Ia.
A fome é um desejo, e desejos crescem quando satisfeitos. Os sábios orientais
recomendam portanto matar a fome jejuando. Para nós ocidentais trata-se de
um problema mal posto, já que confunde fome com gula. O homem é, para nós,
um animal faminto, e a fome é parte da sua condição. O marxismo tende até a
considerar a fome como o fundamento da história por excelência. Para ele a
humanidade avança pelo estômago. Onde acaba a fome e onde começa a gula?
A diferença entre ambas é qualitativa ou quantitativa? O problema não é teórico,
mas assume um caráterde urgência prática imediata no estágio atual do desenvolvimento da tecnologia. A gula expele os detritos da natureza apreendida,
compreendida e subjugada: evacua instrumentos. É neste sentido, um tanto
repulsivo, que podemos afirmar que o progresso da civilização humaniza a
natureza. A gula humana transforma a natureza progressivamente no excremento
chamado "parque industrial". Mas a gula não para neste ponto. Volta-se contra
o próprio parque industrial para devorá-lo.
Não é somente a natureza que a gula humana devora. Devora ainda, por
exemplo, a sociedade humana. Apreende-a, compreende-a, subjuga-a e a evacua
em forma de instituições. Outro exemplo, mais horrível, é a gula humana devorando a alma humana. Apreende-a, compreende-a, subjuga-a e a evacua em
forma de testes Horschach e IQ. A gula humana devora primeiro aquilo que
lhe é dado, e depois, insaciável, aquilo que evacuou. A gula é um pecado.
É uma perversão da fome. Como distinguir, portanto, entre fome e gula? Sugiro
a seguinte distinção: a fome é o princípio (ou um dos princípios) pelo qual o
homem se integra na engrenagem da vida. A gula é a perversão desse princípio,
porque perverte o sentido da fome. A diferença entre fome e gula é uma diferença
de direção, de sentido, de significado.
Mas porque deveríamos considerar uma alternativa à nossa gula? A famosa
palavra "subdesenvolvimento" adquire significado neste contexto. O que está
subdesenvolvido? A gula. (De passagem seja dito que a palavra "subdesenvolvimento" é monstruosa, já que contêm três prefixos que se contradizem mutuamente: "sub", "des" e "em".)
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o homem, como serfaminto, participa do reino animal. Como ser guloso
supera a sua condição animalesca. Devora tudo. Devora a superfície e as entranhas da terra. Devora, psicologicamente, as suas próprias entranhas. Devora,
Hegelianamente, o seu próprio passado. Devora, pela ciência, o seu próprio
futuro. Devora, pelo espírito, não somente tudo que é, mas ainda tudo que é
possível. Quanto mais devora, tanto mais e mais depressa precisa devorar. Esse
devorar insaciável e geometricamente acelerado é chamado de "progresso".
A gu la é u ma fome pelVertida. Ela afasta o homem da engrenagem da vida,
esvazia a sua "niche" dentro da hierarquia da vida. O homem não selVe mais de
alimento ao urso, ao lobo ou ao leão das cavernas, nem selVirá, dentro em breve,
de alimento aos protozoários e ao vírus. Mas a hierarquia da vida se vinga. Cria
novas "niches" e reintegra, sub-repticiamente, o homem em sua engrenagem.
Doravante o homem selVirá de alimento aos seus próprios excrementos. Será
devorado por seus instrumentos, suas instituições, suas doutrinas e seus testes.
Os dentes, as garras e as trom bas desses monstros já estão se aprontando para
triturá-lo, rasgá-lo e sugá-lo. Os monstros já erguem as suas cabeças nos países
"desenvolvidos". O fim da fome humana (que ainda persiste nos países
"su bdesenvolvidos") é o começo da fome dos monstros. Com efeito, a gu la é
uma ilusão, e os sábios orientais tinham razão ao afirmá-lo. A superação da
engrenagem da vida pela gufa é ilusória. O homem continua integrado na
economia da realidade, uma economia "de todo diferente" da sua. A sua
"niche" está fixada. Devora tudo "abaixo" dele, e é devorado portudo "acima"
dele, como qualqueroutro animal da terra. A gula faz com que "tudo abaixo
dele" seja equivalente a "tudo conhecível". Mas a gula faz também com que
"tudo acima dele" inclua os seus próprios instrumentos. A gula não adianta.
Não é uma maneira autêntica de superar a engrenagem da vida. Esta a razão
porque devemos procurar outra alternativa.
Urge portanto uma "filosofia da gula". Urge uma apreciação ética, estética
e principalmente existencial da gula. Urge um reexame da angústia e do nojo
existencial, estas características da nossa época, sob o signo da gula. A própria
consideração superficial da gula, tal como foi ensinada nesse artigo, já facilita,
como espero, a provocação de um novo estado de animo: um estado de admiração ante a implacável economia "de todo diferente" da nossa, e um estado
de prontidão para uma modificação radical do nosso conceito "homem". Um
estado de animo que pode ser descrito pelo termo "humildade".
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Vi/em Flusser

Vilem Flusser

On gluttony
The word hunger has lately acquired an extraordinary magnetic capacity. It
attracts words of all sorts towards its two poles. Thus, in the left pole emerge
configurations such as "Geography ofhunger" and "Philosophy ofhunger," and
in the right pole, "Hunger of geography," and "Hunger of philosophy." The word
"gluttony," though a close relative ofthe word "hunger," is not as adhering.
The distinction between hunger and gluttony is a western characteristic.
The East ignores it. Eastern religions, most namely Buddhism, seek to kill hunger
in a manner that is unfamiliar to the West. We kill hunger eating. Oriental sages
teach that eating means feeding hunger and not killing it. Hunger is a desire,
and desires grow when satisfied. Oriental sages thus recommend killing hunger
through fasting. For us westerners, the issue regards a misplaced problem, since
hunger and gluttony are confused. For us, man is a hungry animal, and hunger
is part ofhis condition. Marxism goes as far as considering hunger history's
founding principIe par excellence. ln its view, humanity moves forward through
the stomach. Where does hunger end and gluttony begin? Is the difference
between them qualitative or quantitative? The problem is not theoretical, but
adopts a quality of immediate practical urgency in the current stage of technological development. Gluttony expels the detritus of apprehended, comprehended
and subjugated nature: it evacuates instruments. It is in this somewhat repulsive
sense that we can state that the process of civilization humanizes nature. Human
gluttony progressively transforms nature into the excrement called "industrial
parle" But gluttony does not stop at this point. It turns against the industrial
park itself in order to devour it.
Nature is not the only thing that human gluttony devours. It even devours,
for example, human society. It apprehends it, comprehends it, subjugates and
evacuates it in the manner ofinstitutions. Another more horrific example is that
ofhuman gluttony devouring the human sou!. It apprehends it, comprehends it,
subjugates and evacuates it in the manner ofHorschach tests and IQ. Human
gluttony devours first that which it is given, and late r, insatiable, that which it
evacuated. Gluttony is a sino It is a perversion ofhunger. Therefore, how can we
distinguish between hunger and gluttony? I suggest the following distinction:
hunger is the principIe (or one ofthe principIes) bywhich man integrates
himselfin the course oflife. Gluttony is the perversion ofthat principIe, because
it perverts the meaning ofhunger. The difference between hunger and gluttony
is a difference of direction, of meaning, of significance.
Yet, why should we consider an alternative to our gluttony? The famous word
"underdevelopment" gains significance in this contexto What is underdeveloped?
Gluttony. (ln passing let it be said that the word "underdevelopment" is monstrous, since it has two 1 prefixes that mutually contradict: "under" and "de".)
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As a hungry being, man partakes of the animal kingdom. As a greedy
being he overcomes his bestial condition. He devours everything. He devours
the surface and entrails of the earth. He devours his own entrails psychologically.
ln a Hegelian manner, he devours his own pasto Through science, he devours
his own future. Through the spirit, he devours not only all that is, but further
all that is possible. The more he devours, so much more he needs to devour
and so much faster. This insatiable and geometrically accelerated devouring is
called "progress."
Gluttony is a perverted hunger. lt draws man away from the course oflife,
empties his "niche" within the hierarchy oflife. Man no longer serves as food
for the bear, the wolf or the lion ofthe caves, nor will it continue to serve as food
to the protozoans and the virus. But life's hierarchy avenges itself lt creates new
niches and surreptitiously reintegrates man into his course. Henceforth man
will serve as food to his own excremento He will be devoured by his instruments,
his institutions, his doctrines and his tests. The teeth, claws and trunks ofthose
monsters are already preparing themselves to grind, tear and suck him. The
monsters already rise their heads in "developed" countries. The end ofhuman
hunger (which still persists in "underdeveloped" countries) is the beginning of
the monsters' hunger. ln effect, gluttony is an illusion, and oriental sages were
right in stating soo Overcomihg the course oflife through gluttony is an illusion.
Man continues to be integrated in the economy of reality, an economy "entirely
different" to his. His "niche" is fixed. He devours everything "underneath"
him and is devoured by everything "above" him, as any other animal on earth.
Gluttony causes "everything underneath him" to be equivalent to "everything
knowable." But gluttony also causes "everything above him" to include his own
instruments. Gluttony accomplishes nothing. It is not an authentic way of overcoming the course oflife. For this reason we should search for another alternative.
A "philosophy of gluttony" is therefore required. An ethical, aesthetic and
mainly existential appreciation of gluttony is required. A reexamination of the
characteristics of our time, anguish and existential disgust is required, under the
sign of gluttony. The actual superficial consideration of gluttony, as was essayed
in this article, suffices to prompt, as I hope, the inducement towards a new state
of spirit: a state of admiration before the implacable economy "entirely different"
to ours, and a state of readiness towards a radical transformation of our "man"
concept. A state of spirit that may be described by the term "humility."
Vílem Flusser. Translatedfrom the Portuguese by Veronica Cordeiro.
ln the Portuguese version the word has three mutually contradictory prefixes: subdesenvolvimento, "sub,"
"des," and "em." "Sub" and "des" correspond to "Under" and "de" respectively, whilst "em" meaning "in"
or "en" (as in envelop) is cut out from the English term "de(en)velop".
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Frank Lestringant

A estranha familiaridade da
antropofagia: fantasias
eucarísticas (séculos XVI-XIX)
A antropofagia é de todos os tempos, mas talvez não haja época em que mais tenha ocupado os
espíritos que durante o século seguinte à viagem inaugural de Cristóvão Colombo em 1492, que
leva à publicação, por Montaigne, do capítulo "Dos canibais" na primeira edição dos Ensaios.
O Ocidente cristão vive então uma crise, ao mesmo tempo religiosa, social e antropológica,
que põe em perigo, na hóstia rejeitada ou profanada, o corpo místico da Igreja e do Estado. 1
A estranha fava escondida no bolo

O escândalo surge no coração do dogma. Nasce onde já não se esperava, nesse sacramento
de concórdia que repentinamente torna-se sacramento de discórdia. A Eucaristia, que deveria
soldara comunidade dos crentes na participação no corpo e no sangue deJesus Cristo,
volta-os então uns contra os outros. Tal é o evento considerável que se produz com a Reforma
calvinista e derrama desastrosas conseqüências durante todo o meio-século das Guerras
de Religião (1560-1598). A hóstia cessa de saciare regenerar os fiéis. Ou pelo menos uma
parte não-desprezível dentre eles toma-se de horror porela. O que antes reconfortava passa
repentinamente a assustar; o que aproximava distancia; o que reconciliava engendra um
ódi'o inexpiável.
No início, a divergência é de ordem semiótica. Hoc est corpus meum [Isto é o meu corpo].
Essas palavras de Cristo no Cenáculo podem ser interpretadas pelo menos de duas maneiras:
literalmente-e tal é a leitura católica que fala de transubstanciação, isto é, de uma transferência de substância do corpo para o pão e do sangue para o vinho; simbolicamente-e esse
é o ponto de vista dos sacramentários e calvinistas, que aí não vêem milagre material algum,
mas simples processo de marcação. Cristo, de fato, simplesmente quis dizer: isto, este pedaço
de pão, esta taça de vinho, significa meu corpo.
A partir dessa divergência de interpretação, o amorse inverte em ódio, o bem em mal.
Pois, uma vez desencadeada a questão, já nada pode detero assolarda desconfiança. E se o
corpo místico fosse apenas um objeto de idolatria? E se a hóstia de farinha verdadeiramente
contivesse carne humana dentro de si? O crime cometido estaria à altura do horrorexperimentado, e certa seria a danação.
"Debica no humano-isto é, toma o seu biscato de carne humana-quem nisso sequer
pensa", escreve o poeta protestante Agrippa d'Aubigné a propósito de um banquete em que
a carne humana é "disfarçada", mascarada pelos molhos que a acompanham. 2 Em vez de
comungar no Espírito, não estaríamos comendo carne humana sem o saber? Tal desconfiança,
q ue seria a pior das desgraças, não pode ser descartada.
Eis que a carne crua e palpitante se descobre sob a crosta da empada, e a criança aprisionada na carapaça comestível grita sob a faca e os dentes de um conviva, criminoso sem o saber,
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antropófago involuntário desse corpo. É nesse preciso instante que culmina o engano e o
escândalo chega ao auge. A massa cozida encerra carne viva; a deleitável iguaria recobre uma
carne imunda. É pelo êxito do "disfarce" culinário que medimos a força invencível da fobia.
Tal foi o espanto de Tiestes, irmão de Atreu-ao se aperceberde que acabava de comeros
próprios filhos em um guisado-, que de horror derrubou a mesa e suas guarnições. "Banquete
de horror", pior que o de Tiestes", escreve d'Aubigné no poema Tragiques a propósito de uma
mãe que come o filho na França das Guerras de Religião. 3 Na verdade, o irmão de Atreu, por
este enganado, cometeu um crime sem o saber. Se no guisado servido tivesse reconhecido os
membros dos próprios filhos, teria urrado de terror e repelido a mesa, como de resto o fez,
mas tarde demais, quando à parte lhe foram trazidos os pés, as mãos e as cabeças bem reconhecíveis de sua tenra progenitura. No mesmo instante, o céu escureceu em pleno dia, como
naquela Sexta-feira à tarde, pelas três horas, quando o Filho do Homem se ofereceu na cruz
pela salvação da humanidade. Tal é ainda o espanto do catecúmeno, quando em lugarde um
símbolo de massa descobre no pão sem fermento uma substância carnal, que sob os dentes
sangra e sofre, interminavelmente.

É muito antiga a repugnância inspirada pela revelação da carne ingerida de surpresa.
Na obra de Homero, pode-se citar, no canto XII da Odisséia, a metamorfose assombrosa das
vacas do Sol, mortas pelos companheiros de Ulisses e carneadas apesardo interdito:
Rastejavam na terra as peles esfoladas;
Mugiam ao fogo as carnes espetadas;
O homem não pôde comê-Ias sem tremer,

E em seu seio as ouviu gemer. 4
A alucinação que os deuses inspiram aos culpados inverte o processo culinário habitual, anima o inanimado, insufla vida e espírito às peças de carne morta, que, dispersas e laceradas,
traspassadas pelo espeto, assumem uma autonomia nova. O alimento de carne se rebela
contra o organismo que o engole. Muge do espeto ao estômago. Em vez de digeri-lo, quem o
come fica como que possuído por ele. Impressionante a imagem, cita-a Plutarco no tratado
"Se é permitido comer carne", para estigmatizar a barbárie que consiste em nos alimentarmos
de carne. Impregnado da grandeza estóica de Plutarco, mas também tendo guardado do
ambiente de origem uma sensibilidade protestante, sobretudo em matéria de alimentação,
Jean-Jacques Rousseau, em Emílio, dá a esse escândalo em atos uma forma de amplificação
oratória, insistindo, a exemplo de seu modelo, no horrordo crime alimentare, mais ainda,
na torpeza do "disfarce". Ao eximiro olho do penoso espetáculo do cadávertrinchado, a
"vestimenta" das carnes não só escamoteia o crime, mas também de algum modo o induz:
"precisas de salsicheiros, de cozinheiros, de assadores, de pessoas que te subtraiam o horror
das mortes e te vistam com corpos mortos, para que o sentido do paladar, enganado por
esses disfarces, não rejeite o que lhe é estranho".5
Estranho, ou antes escandalosamente familiar. Pois as operações culinárias têm porfim
tornar a carne irreconhecível e dela retirar a semelhança "culposa" que mantém com o comensal. É ao preço desse subterfúgio, dessa malícia criminosa, diz-nos Plutarco, e depois dele
Rousseau, que o homem se torna capaz de "devorar [s]eus semelhantes, seres de carne e osso,
sensíveis e vivos como [ele]".6 Todos os cozinheiros, já que disfarçam o vivo em alimento
i nerte, repetem o cri me de Atreu e de nós fazem "Ti estes à mesa", para retomar a palavra de
Agrippa d'Aubigné.
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Sob a forma precisa da criança "disfarçada" no molho ou despedaçada dentro de uma
empada, esse pavor ante um alimento estranho, de tão familiarque é, remete expressamente
às origens do cristianismo e à polêmica anticristã e antijudaica. Eis, de acordo com o testemunho de Minucius Felix, o que relatavam os pagãos a respeito da Eucaristia:

"É apresentada uma criança coberta de massa àquele que deve ser iniciado, a fim de lhe esconder o assassínio que vai cometer; e o noviço, enganado por essa impostura, golpeia a criança
diversas vezes com a faca; o sangue jorra, os iniciados o lambem com avidez e em seguida
partilham os membros palpitantes da vítima."7
Essa imagerie ressurgiu no século XVI em plena sociedade cristã, para lançar suspeitas sobre
a própria legitimidade de uma religião que se acreditava lavada de qualquercrime de sangue,
libertada para sempre da opressão sacrificial. O espanto de Tiestes se fez aquele do cristão
reformado diante do rito católico, de que se aparta com horror. A cristianização do mito de
Tiestes entre os escritores calvinistas descreve o estranho e interminável retorno do reprimido.
Como acabar com essa remanência tenaz da criança que se lamuria e geme debaixo da massa?
A acusação, de resto, é reversível e não poupa o verdadeiro cristão mais que o idólatra.
Os Reformados que, caída a noite, celebram clandestinamente seu culto em casa, postigos cerrados, atraem sobre si a mesma desconfiança que os cristãos das catacumbas, ou que
os judeus perseguidos da Idade Média, dos quais se supunha parodiarem nas sinagogas o
mistério mais sagrado do cristianismo. Da hóstia profanada e cortada à faca, conta-se que o
sangue corria pelo recinto e por baixo da porta, alertando os justiceiros e açulando os carrascos, machado e gládio à mão, como mostra a predela de Paulo Ucello conservada no palácio
ducal de Urbino. O caso Simão de Trento, o menino cristão pretensamente esfaqueado até
que se lhe esvaísse todo o sangue e crucificado por judeus durante a Semana Santa de '472,
encontrou extraordinária publicidade em toda a Europa germânica e românica. 8 Mas não é o
ú'nico do gênero e se inscreve em longa série de infanticídios imaginários que estiveram no
ponto de partida de perseguições bem reais.
Em diversos casos, trata-se de bolos de sangue confeccionados pelos torturadores-o
mais das vezes um rabino e seus acólitos-e enviados aos judeus das vizinhanças. Dois séculos
antes de Simão de Trento, o assassínio ritual de Hugues de Lincoln, menino de oito anos,
conhecera igual sucesso. As mesmas circunstâncias: a semana pascal; e as mesmas sevícias:
crucificação (agravada por uma circuncisão) e sangria. Uma das variantes orais desse relato
tópico mostra o menino vítima de uma pequenajudia da mesma idade, que, nova Eva fatal,
usa uma "maçã vermelha e verde" para atraí-lo à sua casa, acorrenta-o a um guarda-louça,
sangra-o e, para terminar, o "enrola num bolo de chumbo"-in a cake 0'lead. 9 O sangue
misturado à massa de padeiro, a carne infantil dissimulada sob a crosta do bolo, um bolo que
se assemelha a um ataúde: a fantasia volta, declinando obstinadamente as variantes de uma
mesma obsessão. A transu bstanciação é parodiada no rito sacrílego; a hóstia consagrada,
odiosamente pastichada no infame pastelão à base de sangue inocente. Essas "histórias
judias",1O cuja sorte o curso dos séculos não desmentiu, atestam a vitalidade, na cristandade
do fim da Idade Média e bem além, do imaginário da "criança disfarçada".
Observa-se todavia que, se a acusação do crime de Tiestes bem se pode aplicar por procuração aos judeus, povo reputado deicida e bode expiatório da cristandade por um milenário e
meio, ou bem aos protestantes, avatar moderno do povo eleito e, por essa razão, detestado no
mesmo grau, ela serve para os católicos ainda melhor, e mais diretamente. Desde que, com a
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Reforma, o Ocidente cristão cindiu-se em duas partes irreconciliáveis, o escândalo, de fato,
já não vem de fora, do judeu infamado, onerado de crimes imaginários; reside no coração do
sacramento. Sob sua vestimenta de farinha, a hóstia palpita e sangra. O dogma católico da
transubstanciação, triunfalmente reafirmado pelo Concílio de Trento, outra coisa não diz.
Milagres espetaculares-como o de Laon em 1566,11 quando na catedral apinhada uma endemoninhada é exorcizada pelo bispo munido do Santo Sacramento-aí estão para confirmá-lo
aos olhos da multidão. Horror aos olhos dos protestantes, que repentinamente descobrem as
virtudes catárticas do sacrilégio. Para d'Aubigné, para Henri Estienne, para M. Philone, misterioso autor da tragédiajosias, publicada em 1566, que contém um elogio do iconoclasmo,12
profanar a hóstia é uma maneira de executar o mandamento de Deus. No gesto que corta,
quebra e macula, o terror sagrado tem daí em diante precedência sobre a zombaria. Já não se
trata de arremedar um rito i neficaz e vão, mas, ao contrário, de destru i r a remanência tenaz e
diabólica de um corpo. O sacrilégio, para dizertudo, rebenta o abcesso e libera o inominável.
Enquanto os católicos se expõem ao risco de "cagar" Deus, como assinala cruamente o
escritor satírico Henri Estienne, os protestantes vomitam uma carne que não pode ser Deus.
Poder-se-ia retomar aqui, a custo de ligeira adaptação, a fecunda distinção de Claude LéviStrauss entre antropofagia e antropêmia, entre as sociedades que ingerem o indesejável e as
que o rejeitam. 13 Nesse sentido, os católicos são teófagos, e os protestantes, "teoêmetos".
- Teoêm ia dos protestantes calvi n istas: para dizer a verdade, não se trata de vom itarem Deus,
mas de não poderem encarar a simples idéia de engoliro simulacro dele sem sentirviolentas
náuseas.
Tristes tropistas

Ora, eis que a antropofagia enquanto imagem-chave da controvérsia eucarística se enriquece
de uma ilustração vinda da história contemporânea dos descobrimentos. Na encruzilhada das
grandes navegações e das Guerras de Religião, a França Antártica do Brasil (1555-1560) assistiu ao revés de uma tentativa de concórdia entre protestantes e católicos. Como um pouco
mais tarde na França, sob o governo de Catarina de Médicis e de Michel de I'Hospital, a pedra
no caminho foi a presença real e corpórea de Cristo nas espécies da Ceia. Relegado aos bastidores, atento e mudo observador agachado à sombra zumbidora da floresta tropical, o índio
canibal meio que faz papel de figurante. Mas é também o referente último do debate, o termo
de comparação que se impõe a cada uma das partes presentes. Cruel, mas hospitaleiro,
acabará por preenchero papel invejável de Providência dos perseguidos, acolhendo depois
de muitas peripécias a minoria eleita.
O acontecimento poderia ter tido conseqüências incalculáveis. 14 Mas houve um fato que
passou quase desapercebido na época perturbada em que se produziu. Sem um historiador
de gênio, propagandista de talento e observadorvisionário, mal teria chegado à posteridade.
Esse acontecimento foi o encontro de huguenotes e autênticos antropófagos, tendo ao fundo
as florestas tropicais, à sombra projetada pelo Pão de Açúcare pelos outeiros ainda aprumados da baía de Guanabara. Ali, na densa atmosfera cujo calor ia diminuindo com a primavera
austral, a alcance de canhão da terra firme onde a floresta descia até a areia das praias e
donde os fumos das aldeias indígenas subiam em meio às palmas e por entre as galharadas
dos jacarandás, desenrolou-se o ensaio geral do debate eucarístico que alguns anos mais
tarde levou o Colóquio de Poissy a fracassar. Esse historiador sagaz, Jean de Léry-que tem
exatos vinte e três anos em 1557, o ano de suas "férias" no Brasil, e se mostra curioso a respeito
de tudo-, acompanhado de outros de sua idade, correligionários no exílio ou intérpretes
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desobrigados de seus deveres, percorre as aldeias do interior à procura de emoções fortes, de
belezas novas e de singularidades exóticas de todos os gêneros 15 .
A ilha de Coligny, hoje ilha de Villegaignon, ancorada à entrada da baía de Guanabara,
foi cena de uma disputa, de março ajunho de 1557, sobre a natureza da Eucaristia. Bem ou
mal, católicos e protestantes franceses coexistiam nessa ilhota minúscula, mas o debate
teológico ateou fogo à pólvora. A crise estoura no dia de Pentecostes de 1557, quando se celebra
a Ceia, porvia de uma discussão descontínua sobre a Presença real. Recusando aderir à concepção simbolista do sacramento defendida pelo pastor Pierre Richer, Villegaignon, todavia
amigo e admiradorde Calvino, considera que o pão e o vinho se "transformam realmente no
corpo e no sangue do Senhor".16 Apela-se à arbitragem de Calvino, e Guillaume Chartier, o
segundo pastor, embarca imediatamente para irconsultaro teólogo de Genebra. O divórcio
é inelutável. Richer, porta-voz dos protestantes, pediu a Villegaignon que rejeitasse não só a
transubstanciação católica como "absurda e grosseira",1? mas também a consubstanciação
ou impanação dos luteranos. Para Léry, que provavelmente traduz com bastante fidelidade
o pensamento do fogoso pastor, esses dogmas bárbaros merecem ser confundidos com
a omofagia dos goitacás, os mais selvagens dos selvagens, os quais, como cães e lobos,
"mastigam e engolem crua" a carne dos inimigos 18 .
A querela eucarística precipita o estilhaçamento da colônia. Em revolta contra Villegaignon, que tramam "lançar ao mar", 19 logo reduzidos a celebrar à noite o seu culto para
evitarqualquerescândalo, os calvinistas iniciam a greve da corvéia. Privados de alimento e
sobrevivendo graças à troca com os indígenas da baía, são enfim obrigados, no mês de outubro
de 1557, a abandonaro forte para encontrar refúgio no continente, na proximidade imediata
das tribos antropófagas. Em janeiro de 1558, cinco dos calvinistas, renunciando a uma partida
arriscada para a França, despedem-se dos companheiros mais temerários e retornam para o
"Caim da América", como haviam apelidado Villegaignon. Este manda pô-los a ferros, tenta
reconduzi-los à força para as verdades da Igreja católica e executa por afogamento os três
recalcitrantes. Um dentre estes, o cuteleiro Jean du Bordel, "o mais velho e mais bem versado
nas letras",2o redige a pedido dos camaradas a confissão de fé brasileira, recolhida em seguida
na História dos Mártires, o martirológio huguenote deJean Crespin e Simon Goulart. As circunstâncias o demonstram bem: o canibalismo real dos índios tupinambás é preferível à antropofagia simbólica dos católicos da colônia. Disso a prova foi dada porVillegaignon: verifica-se
que os católicos são piores que os canibais, incomparavelmente mais cruéis e decididamente
inconvertíveis.
Uma gravura satírica do ano de 1561, intitulada Le Renuersement de la grand marmite [A derrubada do grande caldeirão], identifica concretamente o católico Villegaignon com um índio
antropófag0 21 . É ele autêntico rei "selvagem". Pescando no caldeirão meio emborcado pelo
papa, Villegaignon, reconhecível pela barba e pela cruz de Malta alfinetada na mama esquerda,
é representado nu, cocar à cabeça e, na mão, tacape terminado por um tufo de penas, característico dos guerreiros tupinambás. Usa um colarde conchinhas ou de ossinhos e, sobre as
ancas, a roda de penas que os chefes arvoravam como marca distintiva do posto. Os mártires
protestantes amontoados como achas de lenha sob o caldeirão servem de combustível para
um preparado bem estranho: um caldo já a transbordar, onde nadam mitras, cruzes, báculos e
coroas. Deitados e impassíveis nas chamas que os consomem, os mártires, em número de três,
se dividem entre os próprios corpos inertes e as próprias almas que se elevam, nuas e gráceis,
para o sol dajustiça. Acolhidas por um anjo que lhes estende a coroa, essas três almas não
deixam de evocar as três vítimas de Villegaignon. Esse encontro entre o carrasco e as vítimas
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santificadas contém uma alusão transparente à atualidade de então, que os contemporâneos
de Léry, pelo menos os membros do partido protestante e seus simpatizantes, podiam perceber
com facilidade.
Vinte anos depois, em 1578, Léry publica em Genebra a Viagem à terra do Brasil, que relata
sua experiência sob os trópicos e reanima uma controvérsia já antiga 22 . Depois de Calvino e
Théodore Beze, depois do pastor Pierre Richer, Jean de Léry repete que, na instituição da Ceia
por Cristo, "essas palavras e locuções são figuradas; isto é, que as Escrituras se acostumaram
a chamare nomearos signos dos sacramentos pelo nome da coisa si'gnificada".23 Adepto de
uma leitura retórica do Evangelho, é ele um partidário dos tropos ou, como se dizia de brincadeira, um "tropista". Léryfala pois de "metonímia" para designara relação que liga o signo à
coisa, o pão ao corpo, e o vinho ao sangue de Cristo.
Ora, o mais interessante é que a controvérsia eucarística alicerça a descrição do próprio
indígena. O estatuto do corpo e do sangue de Cristo, tal como o definem os calvinistas, funda,
na obra de Léry, uma antropologia nova. O fato é que Léry propõe da interpretação simbolista
tão cara a Calvino uma aplicação universal. Nas aldeias indígenas do Brasil, por ocasião do
sacrifício dos prisioneiros, da mesma maneira que nos templos da nova religião, quando os
fiéis se reúnem em torno da santa mesa, e o pão e a taça passam de mão em mão, o sangue
não é sangue, mas um signo, a carne viva não é carne morta, mas uma metonímia de carne
morta. Portrajetória inversa daquela que reduzia Villegaignon à dignidade pouco invejável
de rei canibal, eis que o canibal autêntico é colocado em pé de igualdade com o comungante
silencioso e recolhido, que medita, depois de haver comido o pão e tomado o vinho, sobre a
morte e a ressu rreição do Salvador.
O mais surpreendente do caso é que a redução metonímica se aplica no Brasil a uma
antropofagia real e não mais simbólica. Se era fácil reduzir a signos as espécies frugais do
mistério cristão, pão ázimo e vinho de missa, o mesmo não sucede com os alimentos de carne
do f~stim canibal. Que, sob a influência da refeição eucarística, o banquete ritual dos índios
possa ser interpretado como um processo de significação não impede que ele seja efetivamente consumido. A despeito de Léry, o signo, nesse momento, coexiste com a coisa e lhe
está estreitamente unido.
Até então, na controvérsia do começo dos anos de 1560, o índio pouco mais era que uma
sombra nos bastidores, um pretexto para gracejos desprezíveis; na melhordas hipóteses, como
em Le Renuersement de la grand marmite, um apoio alegórico destinado a desacreditar um adversário cruel e glutão. Era, em todo caso, um fantasma sem espessura nem voz. Ora, a esse fantasma Léry devolve o corpo e a carne e, antes de tudo, o alimento. Em conseqüência, o problema
muda de natureza. Pois, ao lado dos alimentos afinal de contas anódinos mencionados por Léry,
como milho e mandioca, outro há muito mais escandaloso, pelo qual os índios, e sobretudo as
índias, são doidos: é evidentemente a carne humana, a carne do inimigo prisioneiro de que os
índios partilham ritualmente por ocasião das assembléias solenes. O dogma reformado houve
por bem condenar a carne à maldição das origens, mas o fato é que no Brasil esse corpo
rechaçado está portoda parte, no coração das práticas religiosas, no centro dos banquetes
festivos, e em cada momento da vida quotidiana ele se manifesta sem rodeios nem véu.
Vê-se que não basta dizermos com Léry ou, mais tarde, com Montaigne que o canibalismo
"representa extrema vingança".24 A representação não abole o ato enquanto tal. Por mais que
o canibal proteste e fale, fala de boca cheia. Sua atitude altaneira, suas arengas heróicas não
poderiam escondero sangue que escorre nem a carne espalhada, horríveis restos de um festim
bem real.
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A obsessão eucarística

A partir da antropologia calvinista que se esboça principalmente na obra de Jean de Léry,
desenham-se duas grandes tendências. De um lado, a tendência a reconhecer simbolismo em
toda parte, aí com preendidos os ritos mais bárbaros, e a tornar detentores de valores hu.manos
universais os povos tradicionalmente menosprezados. Tal é o movimento largo e generoso que
se desenha de Léry a Rousseau, e da Viagem à terra do Brasil ao Segundo Discurso. De outro, a
tendência não menos profunda a detestarqualquercrença que misture o céu com a terra, o
espírito com o corpo. Donde um certo farisaísmo e a execração do "papismo", com a projeçãosobre esse outro próximo-de medos, de obsessões rejeitadas por uma religião que se autoproclamou "reformada" e isenta de qualquer mácula.
Reter-se-ão dois exemplos dessa segunda atitude, e já para começar as Sérias re~exões de
Robinson Crusoé, último painel da saga imaginada por Daniel Defoe. Nesse livro de comentários
muitas vezes cheios de satisfação-uma espécie de Telêmaco burguês, conforme excelente
definição do tradutor francês de 1721-, a religião protestante é declarada a melhor do mundo.
Por certo o cristianismo permitiu aos povos que o observam livrarem-se "dos costumes bárbaros
que anteriormente os embruteciam". Mas foi entre os protestantes que a civilidade atingiu a
perfeição. "Entre os cristãos, são mais humanos e mais sociáveis que os outros aqueles cuja
Religião mais se conforma aos Livros Sagrados." Nos países protestantes, conclui o viajante
de longo curso, "a doçura e o auxílio mútuo são infinitamente mais notáveis que nos países
católicos". O que demonstram, a admitirmos isso, tanto a história quanto a experiência 25 .
Esse elogio ecumênico, que todavia reserva a melhor parte à religião do autor, encontra
sua contrapartida um pouco mais adiante numa anedota das mais obscenas. Passa-se a história
na Flandres católica, numa cidade onde um celerado havia roubado hóstias consagradas, por
conseguinte convertidas, "ao que se pretende", no verdadeiro Corpo de Jesus Crist026. O
criminoso é preso, torturado, executado. Mas as hóstias, jogadas numa "privada", não são
reencontradas em meio à matéria fecal. Então, a solução adotada pelo povo devoto é a de
c~nstruirgrande capela sobre o próprio lugar, "onde, segundo todas as aparências, ainda
continuam a se fazer preces expiatórias".27
O visível prazer com que é contada essa história tão indecente quanto típica é testemunha
do papel de exutório reservado à polêmica antipapista. O católico teófago e théocheze 28 é o
recurso indispensável que permite, com toda a impunidade, descarregar a consciênciae o inconsciente-de suas imundícies naturais.
Em seus componentes mais grosseiros, o folclore antieucarístico ronda a obra de Swift
desde o Conto do Tonel, com a querela dos três irmãos Peter, Martin e Jack a disputarem a herança
do Pai, até a terceira das Viagens de Gulliuer, quando em Balnibarbi, transparente alegoria da
Irlanda, o herói e narradorvisita a Academia dos "Projetistas" de Lagado-Dublin. Entre as
estranhas experiências a que se entregam os inventores doidos, há o experimento para
reconverter os excrementos humanos a seu estado inicial de alimento, mediante a reversão
do trajeto natural da digestã0 29 . Nessa espécie de transubstanciação às avessas, trata-se de
determinaro limiarenigmático em que o desejo se metamorfoseia em repugnância, o alimento
em imundície, e de examinare reexaminar o mistério das entranhas. De modo mais leve e
menos abertamente escatológico, registro que agradava ao Swift que ia envelhecendo, ainda
podemos mencionar os biscoitinhos escritos à tinta encefálica que possibilitam aos alunos
do Instituto de Matemática de Lagado a aprendizagem, sem esforço, dos teoremas e suas
demonstrações. Para que a digestão alcance pleno efeito, é necessário consumir esse veículo
em jejum e em seguida observar severa dieta de três dias. Esses biscoitinhos mágicos, cujos
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sucos sobem até o cérebro para onde infalivelmente levam o teorema, lembram a hóstia e o
dogma católico do valor ex opere operato do sacrament0 30 .
Swift experimentava um fascínio mórbido pelos excrementos. Assim é provável, mas antes
será preciso levarem conta nessas brincadeiras de gosto duvidoso as sempiternas variações
da antropologia protestante sobre o dogma de um adversário visto com uma mistura de
fasci nação e desgosto.
Um pouco mais tarde, Voltaire, leitor dos ingleses, exprime a mesma repugnância por
um dogma católico que lhe parece desafiar ao mesmo tempo a razão e as conveniências. Dessa
aversão é testemunha, no Dicionário Filosófico, o artigo "Transubstanciação", publicado em 1767
e generosamente atribuído ao "Sr. Guillaume, ministro protestante". Nele, Voltaire conduz ao
paroxismo o horror dos protestantes pela Eucaristia. Nessa caricatura habilmente disfarçada
em combate contra "o Infame", Voltaire renova e condensa todo o arsenal da polêmica tradi~
cional. Que se julgue por esta amostra: "tudo isso inspira tanto horror e desprezo aos inimigos
da religião católica, apostólica e romana, que esse excesso de horror e desprezo às vezes se
transformou em furor. O horror deles aumenta, quando lhes dizemos que todos os dias vemos,
nos países católicos, padres, frades que, saindo de um leito incestuoso e não tendo ainda
lavado as mãos manchadas de impurezas, vão fazer deuses às centenas, comem e bebem seu
deus, cagam e mijam seu deus".31
Um sangue romântico

No século das Luzes, Voltaire reencontra o verdor blasfematório dos Reformados do século
XVI. Mas, tendo o triunfo da Razão se estabelecido, a Eucaristia tão depreciada pelos amigos
do racionalismo logo reencontra seus foros de nobreza junto a poetas e a estetas. O santo
horror que os Filósofos professavam à imitação dos polemistas protestantes transforma~se
em santas delícias. A Restauração assiste ao retorno não só da piedade, mas também de um
imaginário do corpo e do sangue. Imaginário tanto mais fértil quanto guarnecido e alimenta~
do da lembrança de todas as violências recentes da história: a Revolução e sua guilhotina, a
guerra de massa da Era Napoleônica. Nas convulsões em que o Antigo Regime não cessava de
se precipitar, espíritos mau~humorados como Bonald ou Joseph de Maistre vêem agir a lei
terrível da expiação. Sob seus aspectos mais ferozes e mais espetacu lares, o sacrifício está no
gosto da época. Não foi Napoleão apelidado de Bicho~Papão pelos inimigos? Toda essa época
mergulha num tipo de melancolia católica, em que a aspiração a uma religião do coração,
simples e ingênua, é suplantada pelo gosto mórbido ao cadáver e pela atração irreprimível
à blasfêmia.
Sangue, um sangue romântico, dele corre um rio na grande alegoria que coroa a Noite de
maio, a mais famosa das Noites de Alfred de Musset. Estranha primavera essa, para dizer a
verdade, que tal agonia lúgubre sanciona! Das quatro Noites, é a que mais próxima está da
Páscoa, festa da ressurreição associada ao equinócio de primavera [no Hemisfério Norte].
"A primavera nasce esta noite", declara logo de início a Musa que se dirige ao Poeta. Mas é
também nessa mesma noite que morre o Pelicano, símbolo do Cristo que dá a vida e o sangue
por seus filhos. De sorte que nesse poema o simbolismo pascal é globalmente respeitado 32 •
Só a ênfase é que se deslocou para as trevas e para a morte.
Não há dorsem redenção previsível. Mas aqui a salvação será aquela da Arte, e os pelica~
ninhos saciados são os

leitores~devoradores

do poema eterno. Os "longos rios" de sangue não

correram em vão do peito paterno. O suicídio daquele que alimenta é qualificado de "divino
sacrifício". Acaso nenhum, se a perífrase é de uso corrente para designaro mistério da
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Eucaristia. Do mesmo modo, o "peito aberto" e, ainda, a oferenda do coração em sangue que
o Pelicano "traz" a seus pequeninos à guisa de "alimento" remetem à imagerie devota que
floresceu na época da Restauração, na própria época em que Musset medita e compõe sua

Noite de maio. A piedade bem barroca desses anos de crise e transição cultiva as representações
sangu i nolentas do Redentor. Então em pleno vôo, o cu Ito do Sagrado Coração de Jesus fala aos
sentidos mais que ao intelecto. Vinhetas piedosas e capas de manuais de devoção mostram
Cristo com o peito aberto, cuja ampla ferida exibe um coração que ao mesmo tempo sangra e
arde, sangra de dor e arde de amor. Jesus ora indica com o dedo o coração em sangue, coroado
de espinhos e encimado pela cruz, ora o segura com a mão. 33 La Dévotion pratique au sacré CCEur

deJésus [A devoção prática ao Sagrado Coração de Jesus], publicada por Louis Barat em 1828,
mostra a ferida de Cristo metamorfoseada em matriz acolhedora, sede de toda quietude e de
toda felicidade. Uma ladainha termina por esta prece instante: "Santa abertura, recebei-me;
Aniquilamento, consumi-me; Oceano de bênçãos, afogai-me." Pela contemplação o fiel
penetra no Sagrado Coração e ali se mantém encerrado, para ali viverem comunhão íntima
com o seu Salvador34 .
Naquela época exaltada que sucede a orgia revolucionária, é sempre um coração rubro e
túrgido de artérias que Cristo traz ao fiel em oração-em suma, um objeto bem tangível, um
alimento consistente que tanto sacia a carne quanto o espírito. O realismo macabro da Noite
de maio é o eco literário dessa piedade recém-reconquistada e animada de todos os exageros
do primitivismo pictórico então caro às consciências católicas. A "doce placidez" ou, melhor
dizendo, o academismo do estilo sulpiciano clássico que perdurou até o fim deste século XX
virão em seguida temperar os excessos sanguinolentos de uma religião restaurada em sua
violência, mau gosto notório e mórbido vigor.
A imagem piedosa e rutilante da Noite de maio ficaria incompleta, se não se evocasse a
parte fundamental de profanação nela contida. Um crítico do começo do século se espantava,
a propósito do símbolo do Pelicano, de que se pudesse atribuir a Musset a intenção de "profanar
um mito pelo exercício do papel do poeta".35 Permitimo-nos pensar, ao contrário, que a profanação-no sentido preciso do termo-é deliberada. Os rituais de profanação ocupam lugar
recorrente tanto na obra de Musset quanto na de toda a geração romântica de 1830. A profanação consiste aqui no desvio do símbolo de Cristo para servir as finalidades de uma mitologia
pessoal. Se o poeta que sofre identifica-se com Cristo, este por sua vez declina da qualidade
de serdivino para recair no chão duro da humanidade comum, agonizante e mortal.
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Frank Lestringant

The strange familiarity of
anthropophagy: Eucharist
fantasies (XVI-XIX centuries)
Anthropophagy has existed in every era, but there may have been no time when it occupied
people's minds more than during the century that followed Christopher Columbus's maiden
voyage in I492, and which ended in Is80, with the publication of"On cannibals," a chapter in
the first edition ofMontaigne's Essais. At the time, the Christian Westwas experiencing a
crisis at once religious, social, and anthropological, a crisis that placed the mystical body of
the Church and the State in peril, through the rejected or profaned Host. 1
The strange prize in the cake

The scandal erupted within the heart of dogma. lt grew where it was no longer expected, in the
sacrament of concord, which suddenly became a sacrament of discordo The Eucharist, which
ought to unite the community ofbelievers in their participation in the body and blood ofJesus
Christ, now set them one against the other. Such was the significant event that occurred with
the Calvinist Reformation, and which sowed its disastrous consequences for the entire halfcentury ofthe Wars ofReligion (Is60-98). The Host no longer satisfied and regenerated the
faithful. Or at least, a significant portion ofbelievers were horrified by it. What had been
rea~suring was suddenly frightening; what had brought people closer now separated them;
what had reconciled them engendered an inexpiable hatred.
ln the beginning, the divergence was semiotic in nature. Hoc est corpus meum. These words
ofChrist, spoken at the Last Supper, can be interpreted in at least two ways: literally, in the
reading of Catholics, who speak of transubstantiation, that is, of a transfer of substance from
the body to the bread and from the blood to the wine; and symbolically, the point of view of
the Sacramentarians and Calvinists, who see no material miracle but simply a marking. That is,
Christ simply meant to say: this, this piece ofbread, this cup of wine, signlfies my body.
From that divergence in interpretation, love turned to hate and good to evil. Once the
question was raised, nothing could put an end to the waves of suspicion. What if the mystical
body were only an object of idolatry? What if the Host of flour truly concealed human flesh?
The crime committed would be commensurate with the horror felt, and certain damnation
would follow.
"Someone takes a mouthful ofhuman flesh without realizing it," wrote the Protestant poet
Agrippa d'Aubigné, about a banquet where human flesh was "disguised" by the sauces covering
it. 2 lnstead of communing with the Spirit, might we not be eating human flesh without knowing
it? Such a suspicion of what would be the worst fate imaginable cannot be dispelled.
Thus, raw and quivering flesh is discovered under a pie crust, and the child imprisoned
in an edible carapace cries out, as the unknowingly criminal guest, a cannibal against his will,
sinks his knife and teeth into it. lt is at that precise moment that the deception ends and the
scandal is at its height. The cooked dough contains living flesh; the delightful dish covers
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unclean meato The invincible power ofthe phobia can be measured by the success ofthe
culinary"disguise."
Such was the terror ofThyestes, brother of Atreus, when he realized he had just eaten his
own children in a stew, and when, horrified, he upset the table and its contents. "Banquet of
horror," "worse than Thyestes," writes d'Aubigné in his poem in Tragiques, about a mother
eating her own child in France during the Wars ofReligion. 3 ln fact, Thyestes, deceived by
his brother, was criminal unbeknownst to himself. lfhe had recognized his sons' body parts
in the stew being served, he would have howled in terror and pushed away the table; as he
did, in fact, but only too late, when the feet, hands, and all-too-recognizable heads ofhis sweet
offspring were brought to him separately. At the sarne moment, the midday sun went dark,
as it did on that Friday afternoon around three o'clock, when the Son ofMan offered himself
on the cross for the salvation ofhumanity. Such too is the horror ofthe catechumen, when,
instead of a symbol made of dough, he discovers a fleshy substance in the unleavened bread,
which bleeds and suffers interminably in his mouth.
The disgust inspired by the revelation of meat accidentally ingested goes back a long way.
Let us consider, from Homer's Odyssey, the astonishing metamorphosis ofHêlios's cattle, killed
by Ulysses's companions and cut up despite the interdict. Here is Jacques Amyot's translation
ofPlutarch's Moralía, which quotes from The Odyssey (book 12, lines 395-96):
Les peaux rampaient sur la terre écorchées;
Les chairs au feu mugissaient embrochées:
L'homme ne put les manger sans frémir,
Et dans son sein les entendit gémir. 4
The hallucination the gods inspire in the guilty reverses the usual culinary process, animates
the inanimate, breathes life and spirit into pie ces of dead flesh which, dispersed, torn, and
sk~wered, take on a new autonomy. The fleshy food rebels against the organism that swallows
it. It beUows on the spit and even in the stomach. Rather than digesting the meat, the eater
seems possessed by it. That striking image was evoked by Plutarch in his treatise "Whether it
Is permitted to eat flesh," to condemn the barbarism offeeding on meato Steeped in Plutarch's
stoic grandeur but retaining a Protestant sensibility from his place of origin, particularly in
matters offood, Jean-Jacques Rousseau gives this scandalous act an oratorical amplification
in Emile, insisting, like his model, on the horror of the alimentary crime, and even more on
the turpitude ofthe "disguise." ln exempting the eye from the painful spectacle ofthe cut-up
cadaver, the "dressing" of meats not only hushes up the crime but also caUs it forth in some
sense: "You need butchers, cooks, roasters, people to take the horror of murder away from
you, to dress dead bodies for you, so that the sense oftaste, deceived by these disguises, does
not reject what is strange to it."s
Strange, or rather scandalously familiar. The goal of these culinary operations is to make
the flesh unrecognizable and to take away the meat's "guilty semblance" to the eater. lt is only
at the price ofthat subterfuge, that criminal ruse, Plutarch and Rousseau teU us, that man
becomes capable of"devouring [his] fellow creatures offlesh and blood, feeling and living
beings like [himself] ."6 Because he disguises living things as inert food, every cook repeats the
crime of Atreus and makes us "feasting Thyestes," to borrow Agrippa d'Aubigné's expression.
ln the precise form ofthe child "disguised" in a sauce or cut up in a pie crust, that dread of
a food strange because familiar-uncanny-explicitly goes back to the origins ofChristianity
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and to the anti-Christian and anti-Jewish polemic. Here, in Minucius Felix's words, is what
pagans reported regarding the Eucharist:
"A child is presented to the one who is to be initiated, covered in a crust to hide from the novice
the murder he is about to commit. And the novice, deceived by this imposture, stabs the child
several times with a knife: blood flows, the initiates lap it up greedily and then divide up the
quivering members of the victim."7
That imagery reemerged in the sixteenth century in the heart of Christian society, to throw suspicion on the very legitimacy of a religion that believed it was washed clean of all blood crimes,
forever delivered from the obligation to make sacrifices. Thyestes's horror had become the
dread felt by the Christian Reformation at the sight of the Catholic rite, from which it recoiled
in terror. The Christianization of the myth ofThyestes by Calvinist writers points to the strange
and eternal return of the repressed. How to be rid of that tenacious persistence of the child
who moans and bellows beneath the pie crust? And the accusation can be turned back on the
accuser; it no more spares the true Christian than it does the idolater.
Protestants, who worshipped clandestinely after nightfall, in houses with their shutters
drawn, attracted the sarne suspicions as Christians ofthe catacombs, or as Jews, who were
persecuted in the Middle Ages for supposedly parodying the most sacred mystery ofChristianity
in their synagogues. The story was told that blood flowed from the profaned Host, which had
been stabbed with a knife, out into the room and under the door, alerting upholders of the law
and moving the Jews' tormentors to riot, ax and sword in hand. The scene is depicted in Paolo
Uccello's predella, conserved in the ducal palace in Urbino. The Simon de Trente affair, named
for the Christian child who was supposedly bled white and crucified by Jews during Holy
Week in 1472, caused an extraordinary stir throughout German- and French-speaking Europe. 8
It was not the only one ofits kind, but was one in a long series ofimaginary infanticides, the
starting point for very real persecutions.
ln several cases, "blood cakes" were supposedly baked up by torturers-usually a rabbi
and his acolytes-and sent to Jews in the neighborhood. Two centuries before Simon de
Trente, the ritual murder of an eight-year-old boy named Hugues de Lincoln was equally notorious. The circumstances and the abuse were the sarne: a crucifixion during Easter week, aggravated by circumcision and a bleeding. One of the oral variants of this prototypical story makes
the child a victim of a Jewish girl his own age, a second, deadly Eve, who attracted him to her
home with a "red and green apple," laid him out on a dresser, bled him, and finally rolled him
up "in a cake o'lead."9 Blood mixed with bread dough, a child's flesh concealed in the batter of
a cake resembling a coffin: that fantasy recurs, stubbornly articulating the variants of a single
obsession. Transubstantiation is parodied in a sacrilegious rite; the consecrated Host odiously
pastiched in an unspeakable pastry made with innocent blood. These "Jewish stories,"10 the
fate ofwhich has not changed ove r the centuries, attest to the vitality ofthis fantasy ofthe
"disguised child" in late medieval Christianity and well beyond.
And yet, ifthe Jewish people, reputed to be deicides, Christianity's scapegoat for fifteen
hundred years, and the Protestants, the modern incarnation ofthe chosen people and equally
hated for that very reason, can be accused by proxy ofThyestes' s crime, it is even more fitting,
and more direct, to impute that crime to the Catholics. The Reformation split the Christian
West into two irreconcilable parts; since then, scandal has no longer come from outside, from
the despised Jew charged with imaginary crimes; it has dwelt at the heart of the sacramento

173 A estranha familiaridade da antropofagia Frank Lestringant

Under a garment offlour, the Host quivers and bleeds. The Catholic dogma oftransubstantiation, triumphantly reasserted by the Council ofTrent, said nothing less. Spectacular miracles,
like the one in Laon in I566,11 when, in the packed cathedral, a woman possessed by the devil
was exorcised by the bishop armed with the Holy Sacrament, existed to confirm the dogma in
the eyes of the multitude. Protestants were horrified, suddenly discovering the cathartic virtues
of sacrilege. For d'Aubigné, for Henri Estienne, and for M. Philone, mysterious author ofthe
tragedy]osías (published in I566), which praises iconoclasm,12 profaning the Hostwas a way
of carrying out God's commandments. ln the acts of piercing, shattering, and defiling, sacred
terror now prevailed ove r derision. It was no longer a matter of mimicking an ineffective and
pointless rite, but, on the contrary, of destroying the tenacious and diabolical remnants of a
body. Sacrilege, in short, lanced the abscess and set the unspeakable free.
Even as Catholics run the risk of"shitting" God, as the satirical writer Henri Estienne
crudely remarked, Protestants vomit a flesh that cannot be God. We might adopt, with a slight
alteration, Claude Lévi-Strauss's useful distinction between "anthropophagy" and "anthropemy," between societies that ingest undesirables and those that reject them. 13 Catholics, in this
sense, are theophagic, and Protestants "theoemic." The theoemy ofCalvinists: not that they
actually vomit God, but they cannot even imagine the idea of swallowing a simulacrum of
Him without feeling violently iII.
Tristes tropistes

Note that anthropophagy, as the key image ofthe Eucharistic controversy, was enriched by
an illustration taken from the contemporary history of discovery. Located at the crossroads
between the great sea voyages and the Wars ofReligion, the Antarctic France ofBrazil
(I555-I560) marked the failure of an attempt at harmony between Protestants and Catholics.
As in France a little later, under the government ofCatherine de Médicis and Michel de
I'Hospital, the stumbling block was the real and corporeal presence ofChrist in the species
ofthe Holy Communion. Relegated to the wings, an attentive and mute observer lurking in the
rustling shadows of the tropical forest, the cannibalistic lndian had something of a walk-on
parto Yet he was also the ultimate referent ofthe debate, the obligatory term of comparison
for each of the parties presento Cruel but hospitable, he would eventually play the enviable
part ofProvidence for the persecuted, opening his arms to the elect minority after many
twists of fate.
The event in question could have had incalculable consequences. 14 As a matter of fact,
in the troubled times during which it occurred, it went almost unnoticed. Had it not been for
a historian of genius, a talented propagandist, and a visionary observer, it might never have
reached posterity. This event was the encounter between the Huguenots and genuine cannibals,
against the backdrop oftropical forests, in the shadow provided by SugarloafMountain and
the still-standing mountains ofthe harbor ofRio de Janeiro. There, in the waning heat ofthe
southern hemisphere's suffocating spring, within gun range ofterra firma, where the forest
descended to sandy beaches, and where the smoke ofIndian villages rose amid palm trees and
jacaranda branches, the dress rehearsal for the Eucharistic debate unfolded, culminating in
the failure of the Colloquy ofpoissy a few years later. The shrewd historian was Jean de Léry,
just twenty-three years old in I557, the year ofhis Brazilian "vacation." He was curious about
everything. With companions ofhis own age, coreligionists in exile or outlaw go-betweens,
he scoured the villages ofthe interior seeking out strong emotions, new sights, and exotic
rarities of all sorts. 15
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Between March and June 1557, Coligny Island, today called Ilha de Villegaignon, located
at the entrance to the harbor ofRio de Janeiro, was the theater of a dispute on the nature of the
Eucharist. French Catholics and Protestants had somehow managed to coexist on this tiny
islet, but the theological debate sparked a crisis. It erupted the day ofPentecost 1557, as Holy
Communion was being celebrated, with a rambling discussion about the real Presence. Refusing to rally behind the symbolist conception of the sacrament defended by Pastor Pierre Richer,
Villegagnon, though the friend and admirer ofCalvin, maintained that the bread and wine
were "really changed into the body and blood of the Lord."16 Calvin was called upon to arbitrate,
and Guillaume Chartier, the second minister, immediately set off to consult the Genevan theologian. Divorce was inevitable. Richer, spokesperson for the Protestants, asked Villegagnon not
only to reject Catholic transubstantiation as "very ungainly and absurd,"17 but also to reject the
Lutheran notion of consubstantiation or impanation. For Léry, who no doubt translated quite
faithfully the thinking of the seething minister, these barbarian dogmas deserved to be conflated
with the omophagia of the Ouetacãs, the most savage of savages who, like dogs and wolves,
"chew and swallow completely raw" the flesh of their enemies. 18
The Eucharistic quarrel precipitated a split in the colony. ln revolt against Villegagnon,
whom they plotted to "throw into the sea,"19 soon reduced to celebrating their faith at night to
avoid all scandal, the Calvinists refused to do their share of the work. Deprived of food, surviving through barter with the indigenous peoples of the harbor, they were finally forced to leave
the stronghold in October 1557 and find refuge on the continent, in the immediate proximity
of anthropophagic tribes. ln January 1558, five ofthe Calvinists, giving up the idea of a perilous
trip to France, took leave of their more reckless companions and turned back to face the "Cain
of America," as they had nicknamed Villegagnon. He had them clapped into irons, worked to
bring them back by force to the truths of the Catholic church, and had the three recalcitrant ones
executed by drowning. At the request ofhis comrades, one of them, the cutler Jean du Bordel,
"the eldest and best educated in letters,"2o drafted the Brazilian confession of faith, later collected in the Hístory of martyrs, the Huguenot martyrology by Jean Crespin and Simon Goulart.
The circumstances make it quite clear that the real cannibalism of the Tupinamba Indians was
preferable to the symbolic anthropophagy of the Catholics of the colony. The proof can be
found in Villegagnon: the Catholics turned out to be worse than the cannibals, incomparably
more cruel, and decidedly unconvertible.
A satirical engraving from 1561, entitled Típpíng ouer the great cookíng pot, concretely identifies the Catholic Villegagnon with an anthropophagic Indian. 21 He is a genuine "savage" king.
Fishing in the pope's half-overturned cooking pot, Villegagnon, recognizable by his beard
and the Maltese cross pinned to his left breast, is represented naked, a diadem of plumes on
his head and, in his hand, the sword/bludgeon ending in a tuft of plumes characteristic of
Tupinamba warriors. He is wearing a necklace made of shells or bones, and, on his hip, the circle
of plumes that chiefs wore as the distinctive mark of their rank. Protestant martyrs, piled up
like firewood under the pot, serve as kindling for a very strange preparation: a stew in which
miters, crosses, bishop's crooks, and crowns are swimming, and which is already spilling over
the edge. The inert bodies of the three martyrs lie impassive in the flames consuming them, as
their souls rise, slender and naked, toward the sun ofjustice. Welcomed by an angel who holds
out a crown to them, these three souls do not fail to evoke the three victims ofVillegagnon.
That encounter between executioner and sanctified victims contains a transparent allusion
to current events, which contemporaries, at least members of the Protestant camp and their
sympathizers, could easily grasp.

175 A estranha familiaridade da antropofagia Frank Lestringant

Twenty years later, in 1578 Geneva, Léry published the History of a voyage made to the land
ofBrazil, which relates his experience in the tropics and revives a controversy that was already
twentyyears 01d. 22 ln the footsteps ofCalvin, Théodore de Beze, and Pastor Pierre Richer, Jean
de Léry declares that, in the Holy Communion instituted by Christ, "these words and locutions
are figurative, that is, Scripture was accustomed to call and name the signs ofthe sacrament by
the name ofthe thing signified."23 Skilled in a rhetorical reading ofthe Gospel, he is a champion
oftropes or, as someone joked, a "tropist." Léry also speaks of"metonymy" to designate the
relation between the sign and the thing, the bread and wine and the body and blood ofChrist.
Yet the most interesting thing is that the Eucharistic controversy has repercussions for
the description ofthe Indian. ln Léry's text, the status ofthe body and blood ofChrist, as the
Calvinists defined it, founds a new anthropology. Léry proposes a universal application of
the symbolist interpretation so dear to Calvino As in the temples ofthe new religion, when the
faithful were joined together around the communion table and the bread and cup passed from
hand to hand, in the Indian villages ofBrazil, when prisoners were sacrificed, the blood was
not blood, but a sign, the flesh was not meat, but a metonymy for meato Reversing the trajectory
that reduced Villegagnon to the unenviable position of a cannibal king, Léry places the genuine
cannibal on equal footing with the silent and reflective communicant who, after eating the
bread and wine, meditates on the death and resurrection of the Savior.
The most surprising thing about the affair is that, in Brazil, this metonymic reduction
applied to a real and no longer symbolic anthropophagy. It may be easy to reduce the frugal
species of the Christian mystery, the unleavened bread and communion wine, to signs, but that
is not true ofthe flesh eaten at the cannibal feast. Under the influence ofthe Eucharistic meal,
the ritual banquet of the Indians can be interpreted as a process of signification, but that does
not prevent it from being actually consumed. Pace Léry, at that moment the sign coexists with
the thing and is closely joined to it.
Before that time, in the controversy in the early 1560s, the Indian was hardly more than a
shadow in the wings, a pretext for crude jokes; at best, as in Tipping over the great cooking pot, he
was an allegorical vehicle designed to discredit a cruel and gluttonous adversary. He was in any
case a phantom, without substance or voice. Léry gives him back his body and his flesh, beginningwith his food. The nature ofthe problem changes as a resulto Next to the harmless foods
mentioned by Léry, the millet and manioc, there was a much more scandalous food, which
Indians, and especially Indian women, were crazy about: this was of course human flesh, the
flesh ofthe enemy prisoner, which the Indians ritually divided up during their solemn assemblies. Protestant dogma may have relegated flesh to its accursed origins, but it was no use:
the fact remained that, in Brazil, this repressed body was everywhere, at the heart of religious
practices, in the center of festive banquets, and that it manifested itself, plain and unveiled,
in every moment of daily life.
Clearly, it is not enough to say with Léry, or later with Montaigne, that cannibalism
"represents an extreme act of vengeance."24 Representation does not abolish the act as
such. The cannibal may have spoken and said his piece, but he speaks with his mouth full.
His haughty attitude, his heroic harangues cannot hide the flowing blood and spent flesh,
the horrible leftovers of a very real feast.
The Eucharistic obsession

Anti-Eucharistic folklore haunts the work ofJonathan Swift, from A tale of a tub, with the quarreI among the three brothers-Peter, Martin, and Jack-fighting over the Father's inheritance,
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to the third voyage in Gullíver's travels. ln Balnibarbi, a transparent allegory for Ireland, the hero
and narrator visits the Academy of"Projectors" ofLagadolDublin. Among the strange experiments in which the mad inventors indulge, there is the effort to reconvert human excrement
into its initial state, food, by reversing the natural path of digestion. 25 ln that sort of transubstantiation in reverse, the question is to determine the enigmatic threshold where desire is
metamorphosed into repugnance, food into filth, and to plumb again and forever the mystery
of the entrails. ln a lighter and less openly scatological vein, a register the aging Swift reveled
in, we might also mention the wafers with words written in "cephalick" ink, which allowed the
students at the Institute ofMathematics in Lagado to learn propositions and their demonstrations without effort. For digestion to achieve its full effect, the tablet had to be consumed on
an empty stomach and a strict diet followed for three days. These magic wafers, whose tincture
rises to the brain, infallibly bringing the proposition with it, are reminiscent of the Host and
the Catholic dogma of the value ex opere operato of the sacramento 26
Swift undoubtedly had a morbid fascination for excrement, but these jokes of dubious
taste ought rather to be considered in terms ofProtestant anthropology's eternal variations
on the dogma of an adversary regarded with a mixture of fascination and disgust.
A little late r, Voltaire, a reader of the English writer, expressed the sarne repugnance for a
Catholic dogma that to him seemed to defY both reason and propriety. That hatred is patent in
the article "Transubstantiation" in the Phílosophícal díctíonary, published in 1767, an article
generously attributed to "M. Guillaume, Protestant minister." Voltaire pushes to the point of
paroxysm the Protestant horror of the Eucharist. ln that skillfully circumlocutionary caricature
in the battle against the religious fanatic (l'ínfâme), he replenishes and condenses the entire
arsenal of the traditional polemic. Let us judge by this sample:
All that inspires so much horror and contempt in the enemies of the Catholic, apostolic, and
Roman religion that this excess ofhorror and contempt has sometimes turned to rage.
Theh horror increases when they are told that, in Catholic countries, priests and monks are
daily seen who, rising from an incestuous bed without even washing their hands-soiled
with impurities-go to make gods by the hundreds, eat and drink their god, shit and piss
their god. 27
A Romantic Blood

During the Enlightenment, Voltaire adopted the sarne blasphemous crudeness as sixteenthcentury Protestants. But soon, as the triumph ofReason took root, the Eucharist, so decried
by reasoners, recovered its letters of nobility among poets and aesthetes. The holy horror that
the Philosophes professed, in imitation of the Protestant polemicists, was reversed into holy
delights. The Restoration saw the return not only of piety, but of the imagery ofbody and blood.
That imagery was all the more appealing in that it was given substance through the memory
of all the recent violent acts ofHistory: the guillotine, the mass war of the Napoleonic era.
Blood, a romantic blood, flows in torrents in the great allegory culminating the Níght of
May, the most notorious of Alfred de Musset's UI. That lugubrious death agony certainly sanctioned a strange revival! Of the four nights in question, this one carne closest to Easter, the holiday of resurrection associated with the spring equinox. "Spring is being born this evening,"
the Muse declares early on to the Poeto But it is also that sarne night that the Pelican dies, symboI ofChrist giving his life and blood for his children. Thus, as Paul Ricoeur notes, ifMusset
misrepresents the details of pascal symbolism, he proves to be faithful all in all to its global
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meaning. 28 The emphasis has simply shifted to darkness and death. The death agony is no
longer followed by resurrection. Only eternal renown redeems suffering and spilled blood, but
that renown is viewed with considerable reluctance on the Poet's parto
As he dies on a "high rock," a sort of seaside Golgotha, at once table, altar, and tomb,
the Pelican emits a long death lament, which echoes the lastwords ofChrist on the cross.
This "savage cry" may be the human cry ofthe Redeemerwhen, in his last moments, he asks
his Father the question without reply, his exclamation of doubt and revolto
There is no suffering without the possibility of redemption. But in this case the salvation
will be that of Art, and the satisfied baby pelicans are the readers devouring the eternal poem.
The "long torrents" ofblood have not flowed in vain from the paternal chest. The nourishing
suicide is called a "divine sacrifice." It is no accident that this periphrasis was commonly used
to designate the mystery ofthe Eucharist. Like the "open chest cavity," the offering ofthe
bleeding heartwhich the Pelican "brings" to his young as "food" obviously alludes to the
devout imagery that, in a fairly crude realism, flourished during the Restoration, when Musset
was conceiving and composing Night ofMay~ The altogether baroque piety ofthose years of
crisis and transition fostered blood~tinged representations of the Redeemer. The cult of the
Sacred Heart ofJesus, then in full flower, speaks to the senses more than to the intellect.
Devout illustrations and the covers of devotional manuaIs shaw Christ with his chest
cavity open, a wide incision displaying a heart that both bleeds and burns, bleeds in pain and
burns with lave. Sometimes Jesus is pointing to his bleeding heart, crowned with thorns and
surmounted by the cross; sometimes he holds it in his hand. 29 Practical devotion to the Sacred
Heart ofJesus, published by Louis Barat in 1828, shows Christ's wound transformed into a
welcoming womb, site of alI peace and alI bliss. One litany ends with this urgent prayer:
"Holy opening, receive me; annihilation, consume me; ocean ofblessings, drown me." By
means of contemplation, the faithful penetrate the Sacred Heart and stand enclosed within it,
living in intimate communion with their Savior. 30
, ln that fanatical time folIowing the revolutionary orgy, it was still a glowing red, artery~
swolIen organ that Christ offered the faithful as they prayed. ln short, it was a very tangible
object, a food of substance that satisfied the flesh as much as the spirit. The macabre and sub~
lime realism ofNight ofMay is the direct literary echo ofthat freshly recovered piety, animated
byalI the exaggerations of pictorial primitivism dear to Catholic consciences of the time.
The "sweet placidity" ar, to be more precise, the academicism ofthe classic Saint~Sulpice style,
which has persisted to the end of the twentieth century, carne to temper the blood~tinged
excesses of a religion restored in alI its violence, its overtly bad taste, and its morbid vigor.
The pious and glowing red image ofNight ofMay would be incomplete were we not to
mention the fundamental role of profanation in it. A critic in the early part of the century was
shocked that, regarding the symbol of the Pelican, some attributed to Musset the intention of
"profaning a myth by applying it to the role of poet."31 We are justified in believing that this
profanation-in the precise sense ofthe term-was, in fact, deliberate. RituaIs ofprofanation
occupya significant place throughout Musset' s writings and in alI the works of the romantic
generation of 1830. ln this case, profanation consists of diverting the Christ symbol to the
ends of a personal mythology. lf the suffering poet identifies with Christ, then Christ in turn
has falIen from his position as a divine being, anta the hard soil of common, mortal, dying
humanity.
Frank Lestringant. Translatedfrom the French by Jane Marie Todd.
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Glauber e o fluxo audiovisual
antropofágico
A antropofagia surge como uma "tecnologia" capaz de produzir uma capitalização de forças
hostis em um ato criador. Do "Manifesto antropófago", de Oswald de Andrade, ao "Eztetyka
da fome", de Glauber Rocha (1965)1, chegando ao capitalismo antropofágico na era da globalização, um mesmo impulso: experimentar práticas culturais de dissolução-devoraçãoincorporação-hibridação-criação. Os temas da fome atravessam o cinema e o pensamento
de Glaubere do Cinema Novo. Glauberdevora a tradição modernista brasileira e nos devolve
uma imagem da coletividade latino-americana em que a fome e o transe tornam-se a base de
um pensamento novo. Ele transforma a fome em um "princípio" antropofágico. "A fome para
o europeu é um estranho surrealismo tropical", escreve Glauber no manifesto "Eztetyka da
fome", "nossa originalidade é nossa fome e nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida". Pensar a fome talvez seja a mais ambiciosa proposta de Glauber.
Dela deduz o transe do pensamento, uma estética da violência e uma ética do intolerável.
Na obra de Glauber, toda ordem ou indivíduo poderá ser submetida a um transe ou crise,
pois trata-se de um cinema em que o pensamento nasce da violência. A fome sofre transmutações e torna-se metáfora do desejo e do devi r revol ucionário.
Glauberdesenvolve seu próprio sentido estético e ético para a palavra revolução. Transe
e crise são condições de um cinema diferencial nascido dos impasses diante do que é "terrível
demais, belo demais, intolerável" (Gilles Deleuze em A imagem-tempo). Algo que excede nossa
capacidade de reação. Do exercício da crise nasce sua pedagogia ou estética da violência. Em
seus filmes, o povo é chicoteado, espancado, amordaçado, fuzilado. Em vez de condenar
"moralmente" a exploração, representa essa violência com tal radicalidade que ela passa a ser
intolerável. Não se trata da espetacularização da violência ou sentimentalização da impotência.
Para Glauber, a violência é "um amorde ação e transformação". Para explodir, a revolução
tem de ser precedida por um crime ou massacre. Daí seus filmes tematizarem confrontos,
violências, transes, mais do que alianças ou apaziguamentos.
Afastando-se da solução paternalista na representação das relações de poder entre classes,
Glauber aponta novos agentes e mediadores (o cangaceiro, o beato, o mercenário, os místicos)
que destituem o intelectual do lugar privilegiado de agente do sabere da transformação.
Em Deus e o diabo na terra do sol, instauram-se discursos ambíguos. Os cangaceiros tornamse "revolucionários primitivos" e agentes de transformação social; os beatos surgem como
figuras catalisadoras de forças sociais à deriva; mercenários, como o personagem de Antônio
das Mortes, assumem função aceleradora de mudanças. Antônio das Mortes mata camponeses
sob o comando de latifundiários e da Igreja em nome de uma "revolta radical". Glauber opera
a precipitação do intolerável como acelerador das mudanças. Esse cinema de desestabilização
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inclui filmes como Terra em transe, O dragão da maldade contra o santo guerreiro, Cabeças cortadas,
Di e A idade da terra. Glaubertematiza o transe do povo faminto e as pulsões anarco·ditatoriais
da elite. Seus personagens, Paulo Martins, Porfírio Diaz, Brahms, o Cristo Militar, vivem as
delícias e loucuras do poderdesmesurado, numa pura hybris. Glaubertematiza esse "incons·
ciente anárquico" como força de desestabilização, capaz de a qualquer momento se reverter
em devir revolucionário, que explode todas as configurações de classe ou históricas. Dessa
forma seu "militarismo revolucionário" (a crença de que havia um papel para os militares
brasileiros no processo de abertura) é uma aposta num inconsciente rebelde militar, que
pode se juntar ao inconsciente explodido de camponeses, operários, miseráveis.
Violência e transe surgem na paisagem tropical ou sertaneja, seja por luxúria ou aridez.
A paisagem ou o meio é importante figura conceituai na tropicologia oswaldiana e glauberiana.
Em nossa tradição, a idéia de dissolução do sujeito está fortemente ligada a uma espécie de
dissolução na paisagem: deixar·se vencer pelos trópicos. A "beleza tropical em revolta" de
Barrauento, seu primeiro longa·metragem, dá lugar, em Deus e o diabo na terra do sol, a uma terra
seca, calcinada, infértil. O sertão, em Glauber, é o grande outro da civilização paradisíaca do
litoral. É o outro do Brasil positivista, "civilizado", "racional". Se o sol, no litoral, é o símbolo
generoso da civilização tropical, aliado de um solo fértil em que "se plantando tudo dá", no
sertão ele é "o inimigo que é forçoso evitar, iludirou combater" (Euclides da Cunha). A terra
é barbaramente estéril e desregulada, capaz de sofrer mutações radicais, pronta para passar
da "extrema aridez à exuberância extrema". O sertão fascina Glauber por ser o lugar das
violações em cascata às normas do litoral.
Na contramão dos discursos de oposição dos dois pólos, Glauber parte do discurso de
politização da natureza e naturalização da cultura. Dessa forma, a utilização dos elementos
naturais (os desertos, o sertão, as paisagens selvagens) atua para a dramatização dos cenários.
Os seus personagens pertencem à terra e se confundem com a paisagem. Glaubercria tipos
alegóricos, não·psicológicos, que se definem pela sua exterioridade e imagem: enfeites e
adereços, figU'rinos, símbolos e ícones religiosos, e diferentes estéticas vindas do catolicismo
e da tradição afro·brasileira. O cinema de Glauberé assombrado pela história e pelos mitos
fundadoreslinstauradores do que seria uma civilização pan·americana, luso·afro·tropical,
multicultural. Glauber sempre construiu, mesmo na aldeia de Barrauento, ou no seu "pátio e
praça" dos primeiros filmes (1959), um discurso nacional·universal: a Trilogia da terra (Terra do
sol, Terra em transe, A Idade da terra), pensada como um fluxo que contém todas as virtualidades
da história. Só desta perspectiva, inseridos no grande fluxo universal, vislumbramos nossa
singularidade e potência. Glauberconstitui um discurso de crítica do mito para criar um
materialismo·místico. Essa positivação do místico passa pela "apropriação" da figura do
Cristo e pela transposição de mitos cristãos e pagãos pela cultura popular rural e urbana,
de tal forma que funcionam como modelos de ação sobre o presente.
O cinema se abre para o discurso do outro: para a alteridade, o estranho, o irracional, o
inconsciente, na elaboração de uma espécie de "misticismo de esquerda", capaz de dar conta,
ao mesmo tempo, das determinações econômicas e metafísicas, como nos filmes Deus e o
diabo na terra do solou O dragão da maldade contra o santo guerreiro.
A proposta de A idade da terra é esquizofrenizaro discurso do amor cristão e transformá·lo
em amortrágico, "amorfati", amorde liberação proferido por uma pluralidade de Cristos: o
Cristo índio, o Cristo Militar, o Cristo Negro, o Cristo Guerrilheiro. A relação entre romantismo,
messianismo e marxismo torna·se explícita, sendo que as idéias de apocalipse e redenção são
produzidas de forma cinematográfica.
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"As velhas interpretações econômicas, sociológicas e antropológicas pouco valem diante
do desafio tecnológico e místico que o país nos impõe. Macunaíma, com o sentimento da
verdade sem pudor, tenta responder a um pequeno capítulo deste misterioso questionário.
Antônio das Mortes, por todos os Santos e Orixás, amém!-tenta responder a outro capítulo,
porque precisamos também dos santos e orixás para fazer nossa revolução que há de ser
sangrenta, messiânica, mística, apocalíptica e decisiva para a crise política do século XX."2
Na construção de uma "nova mitologia", Glauber apropria·se de mitos fundadores de
diferentes origens para instaurare reinventar o discurso histórico sobre nós mesmos. Daí seu
interesse pelas estruturas do western americano transpostas para a realidade do cangaço ou
pela cultura oral nordestina (o cordel) capaz de sintetizar uma herança da Grécia Antiga ou da
África contemporânea. É um discurso de instauração de um pensamento latino·americano a
partir da torção de velhos e novos mitos com a des·construção e re·construção de noções como
"nação", ou "identidade nacional". O artista é o agente criador, que produz novos enunciados
coletivos capazes de elevar a miséria, a violência e a dor a uma estranha positividade.
Da fome ao sonho, Glauber, a partir dos anos 70 (leitor indisciplinado e errante da psica·
nálise e do estruturalismo) incorporou a seu vocabulário expressões como "fluxo desestrutu·
rante", "fluxo audiovisual". Pode pensar·se como parte de um inconsciente à deriva: "eu
aceito meu fluxo com todas as suas misérias", "eu sou ou não sou o inconsciente coletivo?",
repete em textos e entrevistas.
De Barrauento a A Idade da terra, Glauber passa de um pensamento dialético, montado
sobre antíteses, para uma deriva, um fluxo cinematográfico como em Terra em transe, Câncer,
Di Caualcanti, Cabeças cortadas, filmes, diz Glauber, "que o espectador deverá assistircomo se
estivesse numa cama, numa festa, numa greve ou numa revolução. É um novo cinema,
antiliterário e metateatral, que será gozado, e não visto e ouvido". 3 Esse cinema sem paredes
(A idade da terra) é um sintoma de um mundo que faz o seu próprio cinema (a televisão, as
imagens desterritorializadas da publicidade).
Na passagem de um Brasil rural ao urbano, na passagem da mitologia aos novos mitos da
cultura de massa, um impasse instala·se na obra de Glaubere no Cinema Novo: como produzir
uma diferença no fluxo audiovisual, no folclore pop planetário que o cinema e a televisão
constituem? Uma primeira resposta estava em Macunaíma, filme dejoaquim Pedro de Andrade
(1969). A antropofagia aqui reflete o clima de descrença e impotência de um Brasil sob o regime
militar, entrando no mercado da cultura de massa internacional.
No filme, Macunaíma é um herói derrotado, malandro·otário, que pensa que engana e
pilha quando é pilhado, primeira grande crítica da antropofagia como remédio universal.
"Entendi que Macunaíma era a história de um brasileiro que foi comido pelo Brasil", dizjoaquim
Pedro de Andrade 4 • Se o filme é uma demonstração da primeira proposição do "Manifesto
antropófago", de Oswald de Andrade, que diz que "só a antropofagia nos une", a novidade, no
Macunaíma dejoaquim Pedro, é a passagem da antropofagia-forma de consumo do moder·
nismo e tropicalismo-para a "autofagia", a antropofagia dos fracos que se auto e entrede·
voram, entropia e consumismo. Macunaíma volta para sua aldeia carregando tudo o que mais
o seduziu no urbano, a canoa cheia de eletrodomésticos, sem nenhuma função, e uma bela
mulher. O consumismo migra da cidade à taba.
"Macunaíma é um herói derrotado", sentenciajoaquim Pedro, que contrapõe seu indivi·
dualismo hedonista a um herói coletivo vencedor. A primeira crítica à antropofagia se dá nesta
proposição: não há incompatibilidade entre a malandragem brasileira, o jeitinho, a malemo·
lência e "o perfil hedonista, macunaímico"s solicitados pelos atuais padrões de consumo. Não
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há incompatibilidade entre o "caráter nacional", o imaginário brasileiro, e o mundo capitalista,
"antropofágico" e "sem nenhum caráter" que nos oferecem. Daí a rejeição final do filme a seu
herói, com todos os seus encantos e apelos. Não é um anti-herói, mas um pós-herói. Glauber,
como Joaquim Pedro de Andrade, reconhece na antropofagia não um princípio fundador, mas
uma prática tão sedutora quanto arriscada, diante da antropofagia da cultura de massas e do
capitalismo.
A antropofagia pode ser remédio ou veneno. Oswald diluído pela cultura de massas pode
ser devorado neste "canibalismo dos fracos".
Outra resposta para o impasse da antropofagia está em Der leone haue sept cabeças [O leão
de sete cabeças], filmado na África, Cabeças cortadas, filmado na Espanha, Claro, feito na Itália,
e Di e A idade da terra, feitos no Brasil, em que Glauberconstrói um fluxo audiovisual antropofágico, uma máquina processadora de iconografias, fragmentos de idéias, slogans, preceitos.
Glauberconstrói seu discurso transnacional inserindo o devir latino-americano como dobra
ou novo fluxo na história do capitalismo, um "desvio" possível.
A questão das mitologias é a contrapartida da força vulcânica que impulsiona o cinema
de Glauber. Anarco-construtivo, que devora mitos para recriá-los. Seu profetismo funda uma
mitologia em que o próprio Glauber, como Oswald, bufão e provocador, insere-se: "sou
o profeta da anistia"; "eu sou o Cinema Novo"; "a Embrafilme foi construída sobre o mito
Glauber Rocha" .
Se a revolução não aconteceu, Glauber monta seu apocalipse e projeta no Brasil, "uzinaudiovisual", o seu "Parayzo material dezenraizado", construção messiânica de uma democracia
brasileira, instaurada pelo cinema em sintonia com o econômico, o cultural e o industrial,
em que "um conjunto de filmes em evolução dará, porfim, ao público, a consciência de sua
luana Bentes
própria existência".
1. Glauber Rocha, "Eztetyka da fome" (1965), Revolução do
Cinema Novo, Alhambra/Embrafilme, 1981.
2. Carta de Glauber para Alfredo Guevara, Chile, 1971.
3. Entrevista a Bruno Cartier Bressom, O Estado de S. Paulo,
9.9.1979, Ideário de Glauber Rocha, de Sidney Rezende,
Philobiblion, 1986.
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Ivana Bentes

Glauber and the anthropophagic
audiovisual flux
Anthropophagy appears as a "technology" capable of generating a capitalization ofhostile
forces into a creative acto From Oswald de Andrade's "Manifesto antropófago" [Anthropophagite manifesto], to Glauber Rocha's "Eztetyka da fome" [Hunger aesthetics] (1965)1,
arriving at the anthropophagic capitalism in the era of globalization, it is one sarne drive: to
experiment cultural practices of dissolution-devouring-incorporation-hibridization-creation.
The themes ofhunger are present throughout Glauber's cinema and thought as well as the
New Cinema. Glauber devours the Brazilian modernist tradition and returns an image ofthe
Latin-American collectivity in which hunger and trance become the basis of a new thought. He
transforms hunger into an anthropophagic "principie." "Hunger is for the European a strange
and tropical surrealism," wrote Glauber in the manifesto "Eztetyka da fome", "our originality
is our hunger and our greatest misery is that this hunger is felt but not understood." Thinking
on hunger is perhaps Glauber's most ambitious proposal. From it he reaches the trance of
thought, an aesthetics of violence and an ethics of the intolerable.
ln Glauber's work all order or individual can be subjected to a trance or a crisis, given that
it is a cinema where thought is born of violence. Hunger suffers transmutations and becomes a
metaphor of desire and the revolutionary forthcoming.
Glauber developed his own aesthetic and ethical meaning ofthe word revolution. Trance
and crisis are conditions of a differential cinema born from the impasses facing that which is
"too terrible, too beautiful, intolerable" (Gilles Deleuze in The time-image). Something that
exceeds our reaction might. His pedagogy or aesthetics of violence arises from the exercise of
crisis. ln his films, the people are whipped, beaten up, gagged, executed. lnstead of"morally"
condemning exploitation, he represents this violence so radically that it becomes intolerable.
This has nothing to do with turning violence into spectacle or sentimentalizing impotence. For
Glauber, violence is "a love for action and transformation." To explode, the revolution must be
preceded bya crime or a massacre. For that reason his films turn confrontation, trance and
violence into themes, more than alliance and reconciliation.
Drawing away from the paternalistic solution in the representation of class power relations, Glauber points to new agents and mediators (the bandit2, the pious man, the mercenary,
the mystics) who dismiss the intellectual from its privileged position as agent ofknowledge
and transformation.
ln Deus e o diabo na terra do sol [God and the devil in the land ofthe sun] ambiguous discourses are introduced. The bandits become "primitive revolutionaries" and agents of social
transformation; the pious men appear as catalysts of undirected social forces; mercenaries,
such as the character of Antônio das Mortes, take on the function of accelerating changes.
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Antônio das Mortes kills peasants following orders oflandowners and the Church in the name
of a "radical revolt." Glauber operates the anticipation ofthe intolerable as the accelerator of
changes. This cinema of destabilization includes films such as Terra em transe [Land in trance],
O dragão da maldade contra o santo guerreiro [The dragon of evil against the saintly warrior],
Cabeças cortadas [Cut heads], Di, and A idade da terra [The age of the land]. Glauber uses as
themes the trance of the starving populace and the anarchic-dictatorial drives of the elite. Bis
characters, such as Paulo Martins, Porfirio Diaz, Brahms, the Military Christ, live the pleasures
and the insanity oflimitless power in pure hubris. Glauber employs this "anarchic unconscious"
as a destabilizing force, capable of altering the revolutionary future at any moment, which
explodes all historical and class configurations. ln this way his "revolutionary militarism"
(the beliefthat there was a role for the Brazilian military in the process ofpolitical democratization) displays the beliefin a military rebellious unconscious, that might join the exploding
unconscious of the peasants, workers and the destitute.
Violence and trance appear in the tropical or in the arid northeastern landscape (the
sertã0 3 ), the result of opulence or barrenness. The landscape, or social setting, is an important
conceptual element in the tropical vision ofboth Oswald and Glauber. ln our tradition, the idea
of character dissolution is firmly associated with a sort of dissolution in landscape: to be overcome by the tropics. Barravento's "tropical beauty in revolt," his first feature film, is replaced in
Deus e o diabo na terra do sol by an arid, calcareous, infertile land. Glauber's sertão is the great
other of paradisiacal coas tal civilization. lt is the other of positivist, "civilized," "rational"
Brazil. lf the sun on the coast is the generous symbol of tropical civilization, associated with a
fertile soil in which "everything that is planted will grow," in the sertão the sun is "the tough
enemy to be avoided, deceived or fought" (Euclides da Cunha). The land is absurdly sterile and
unregulated, capable of suffering radical mutations, to go from "extreme barrenness to
extreme exuberance." The sertão fascinates Glauber for being the place where the norms ofthe
coast are brutally violated.
Going against the discourses ofthe opposition ofboth poles, Glauber departs from the
discourse of politicizing nature and naturalizing culture. ln this way the use of natural elements
(the desert, the sertão, the wild landscapes) assist in dramatizing the scenarios. Bis characters
belong to the land and intermingle with the landscape. Glauber creates allegorical, nonpsychological characters defined by their exterior and image: ornaments, costume, religious
symbols and icons, and varied aesthetics coming from catholicism and the Afro-Brazilian
tradition. Glauber's cinema is haunted by history and the founding myths ofwhat might have
constituted a Pan-American, Portuguese-African-Tropical, multicultural civilization. Glauber
has always devised, even in the village ofBarravento or in the "Squares and patios" ofhis early
films (1959), a national-universal discourse: the Trilogia da terra [Earth trilogy] (comprised of
Terra do sol, Terra em transe, and A idade da terra) was conceived as a flux containing all the virtualities ofhistory. Only from this perspective, and situated in the great universal flux, can one
perceive our singularity and potency. Glauber creates a discourse of myth criticism to create a
mystical-materialism. Central to this mystic assertiveness are the "appropriation" ofthe image
ofChrist and the transposition ofChristian and pagan myths from rural and urban popular
culture, in such a way that they function as present models of action.
Cinema opens itselfto the discourse ofthe other: otherness, strangeness, irrationality
and the unconscious elaborate a sort of"mysticism ofthe left," at the sarne time capable of
dealingwith economic and metaphysical determinations, as in thefilms Deus e o diabo na terra
do sol, or O dragão da maldade contra o santo guerreiro.
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The idea ofA idade da terra is to turn the discourse ofChristian lave into a schizophrenic
discourse and transform it into tragic lave, "amor fati," a liberating lave voiced by numeraus
Christs: the Indian Christ, the Military Christ, the Negro Christ, the Guerrilla Christ. The
relation between romanticism, messianism and marxism becomes explicit, and the ideas of
apocalypse and redemption are praduced in a cinematographic manner.
"The old economic, sociological and anthropological interpretations are oflittle use
given the technological and mystical challenge that the country imposes upon uso Macunaíma,
with a sense oftruth devoid of shame, tries to respond to a small chapter ofthis mysterious
questionnaire. Antônio das Mortes, byall the Saints and Orixás, amen!-tries to answer
another chapter, for we also need the saints and orixás4 to carry forth our revolution that will
doubtless be bloody, messianic, mystical, apocalyptic and decisive for the politicaI crisis of
the XX century."s
ln forming a "new mythology," Glauber utilizes the founding myths of different origins
to install and reinvent the historical discourse about ourselves. This accounts for his interest in
the structures ofthe American western genre, transposed to the reality of the cangaço6 ar the
oral culture ofthe northeast (cordel)7 capable of synthesizing a heritage of ancient Greece ar
of contemporary Africa. It is a discourse of establishing a Latin-American thought based on
twisting old and new myths by the de-construction and re-construction of notions such as
"natiorl" ar "national identity." The artist is the agent of creation who praduces new collective
prapositions capable of elevating misery, violence and pain to a strange positivity.
Moving from hunger towards dream, in the 70S Glauber (an undisciplined and erratic
reader of psychoanalysis and structuralism) incorporated into his vocabulary expressions such
as "de-structuring flux," and "audiovisual flux." This can be viewed as part of a drifting
unconscious: "I accept my flux with all its miseries," "am I ar not the collective unconscious?"
he would repeat in texts and interviews.
From Barravento to A idade da terra, Glauber moves fram dialectical thought, based on
antitheses, to a drift, a cinematographic flux as in Terra em transe, Câncer, Di Cavalcanti, and
Cabeças cortadas. These films, says Glauber, "must be watched as though the spectator were in
bed, at a party, a strike ar a revolution. It is a new cinema, anti-literary and meta-theatrical,
that will be felt, not seen and heard."8 This cinema without walls (A idade da terra) is symptomatic of a world which makes its own cinema (television, the upraoted images of advertising.)
The passage fram a rural to an urban Brazil, fram mythology to new myths of mass media
culture, brings about an impasse in the work ofGlauber Rocha and the New Cinema: how to
generate differences in the audiovisual flux, in the pop-planetary folklore which constitute cinema and television? An early answer was presented in Joaquim Pedra de Andrade's Macunaíma
(1969). Antrapophagy here reflects the prevailing sense of disbelief and ünpotence of a Brazil
under military rule, entering the market of international mass culture.
ln the film, Macunaíma is a defeated hera, a shrewd-idiot who thinks he fools and steals
but is swindled. This is the first big criticism of anthrapophagy as a universal remedy. "I understood that Mdcunaíma was the story of a Brazilian who was devoured by Brazil," says Joaquim
Pedra de Andrade. 9 While the film demonstrates the first praposition ofOswald de Andrade's
"Manifesto antrapófago" which states that "only anthrapophagy unites us," the novelty in
Joaquim Pedra's Macunaíma is the passage of anthrapophagy-the modernist and tropicalist
way of consumption-into "autophagy," the anthrapophagy of the weak, who devour themselves and one another, an act of entrapy and consumerism.Macunaíma returns to his tribe
bringing all that most seduced him in urban life, his canoe filled with household appliances
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of no use and a beautiful woman. Consumerism migrates from the city to the Indian village.
"Macunaíma is a defeated hero," declares Joaquim Pedro, who sets up the character's
hedonistic individualism in opposition to a successful collective hero. The first criticism to
anthropophagy is stated in the following proposition: there is no incompatibility between
Brazilian street-shrewdness, the "easy fix", the "ill easy-goingness", and the "hedonistic,
Macunaíma-like profile"10 required by current consumer standards. There is no incompatibility between the "national character," the Brazilian imaginary, and the capitalist world, "anthropophagic" and "character-Iess" offered to us. That explains the film's final rejection ofits
hero, with all his charm and appeal. Not an anti-hero, but a post-hero. Glauber, as Joaquim
Pedro de Andrade, recognizes in anthropophagy not a founding principIe, but a practice as
seductive as it is risky, given the anthropophagy of mass media culture and capitalismo
Anthropophagy can be a medicine or a poison. Oswald, diluted by mass media culture,
can be devoured in this "cannibalism ofthe weak."
Another answer to the impasse of anthropophagy is in Der leone have sept cabeças [The lion
has seven heads], filmed in Africa, Cabeças cortadas, filmed in Spain, Claro, filmed in Italy, and
Di and A idade da terra, filmed in Brazil, in which Glauber creates an anthropophagic audiovisual flux, a processing machine oficonography, fragments ofideas, slogans and precepts.
Glauber builds his transnational discourse within the context of a Latin-American forthcoming, as a fold or a new flux in the history of capitalism, a possible "detour."
The issue of mythologies is the counterpart to the volcanic force that propels Glauber's
cinema. Anarchic-constructive, it devours myths so as to recreate them. His prophetic vision
gives rise to a mythology in which Glauber himselfis included. Like Oswald, he is a buffoon
and a provocateur: "I am the prophet of amnesty;" "I am the New Cinema;" "Embrafilme l l
was erected on the myth ofGlauber Rocha."
As the revolution did not occur, Glauber builds his apocalypse and projects it on Brazil,
the "audiovisualfactory,"
his "Uprooted material paradise," a messianic construction of a
,
Brazilian democracy established by the cinema in harmony with the economy, culture and
industry, in which a "group of evolving films will finally provide the public with the conscience
of its own existence."
Ivana Bentes. Translatedfrom the Portuguese by Michael Reade and Erika Benincasa .
L

Glauber Rocha, "Eztetyka da Fome" (1965), Revolução do

Cinema Novo, Alhambra/Embrafilme, 198r.
2.

The original term for bandit used in the Portuguese text is

cangaceiro, a bandit from the arid interior of the Brazilian
Northeast, who is always heavily armed with weapons [T.N.].
3. Sertão is the original Brazilian term for the semi-arid and
little populated region ofthe Northeastern interior ofBrazil
[T.N.].
4. Orixá is an African divinity of Afra-Brazilian religions.
5. Letter fram Glauber to Alfredo Guevara, Chile, 1971.
6. Cangaço is the Brazilian term that refers to the style oflife
ofthe cangaceiros ofthe Northeast ofBrazil [T.N.] .
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8. Interview with Bruno Cartier Bressom, O Estado de S. Paulo,
9 September 1979, Ideário de Glauber Rocha, by Sidney
Rezende, Philobiblion, 1986.
9. Ivana Bentes, Joaquim Pedro de Andrade: a revolução intimista,
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10. Ismail Xavier, Alegorias do subdesenvolvimento: Cinema Novo,
Tropicalismo , Cinema Marginal, Editora Brasiliense, 1993.
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Catherine David

Antropofagia e cinema(s)

Quaisquer que sejam hoje as possibilidades infinitas de interpretação e de extensão do termo e
da noção crítica de antropofagia (definida porOswald de Andrade no "Manifesto antropófago",
de 1928) às múltiplas operações de empréstimo e de invenção-apropriação, desvio, citação,
pastiche, sincretismos e mestiçagens~em funcionamento nas culturas arcaicas, clássicas e
modernas, é necessário lembrar a dimensão estratégica e polêmica desse manifesto, concebido
e publicado no contexto de uma vanguarda histórica ex-cêntrica 1 dos anos 1920/30. As referências e as obras antropófagas daqueles anos (o "Manifesto", mas também Memórias sentimentais

deJoão Miramar, 1923/24, e Serafim Ponte Grande, 1929/33, do mesmo Oswald de Andrade; e
Macunaíma, 1926/28, de Mário de Andrade), exatamente como certas releituras efetuadas pelo
tropicalismo nos anos 60/70-a montagem de O rei da uela pelo Teatro Oficina em 1968, e o
trabalho teatral de José Celso Martinez Corrêa; os primeiros filmes de Júlio Bressane (O anjo
nasceu, 1969; Matou a família e foi ao cinema, 1969) ou de Rogério Sganzerla (O bandido da luz
uermelha, 1968), mas também filmes de Glauber Rocha (Terra em transe, 1967; e A idade da terra,
1980); as estruturas Transobjetos, Parangolé e Quase cinema desenvolvidas por Hélio Oiticica e os
Objetos relacionais de Lygia Clark, entre outras propostas-constituem efetivamente uma
máquina textual assim como uma agenda cultural e teórica que nos convida a repensar hoje,
no Brasil e em qualqueroutra parte, certos momentos e disposições de uma modernidade
complexa, não-entrópica, bem assim como assinalar a emergência de novos possíveis e de

novas configurações culturais. A interpretação antropofágica que os modernistas brasileiros
deram aos processos culturais e identitários em ação no melting pot, produto da colonização
e das diversas ondas de imigrações derruba e desloca radicalmente todos os modos de referência (e de reverência) eurocêntricos e ocidentocêntricos assim como denuncia de antemão
qualquer essencialismo identitário quer racial, cultural, quer nacional. "Tu pi, or not tupi
that is the question."
A metáfora antropófaga de incorporação e trans/formação seletiva da cultura do Outro
e das "outras" culturas, profundamente enraizada nas circunstâncias específicas, históricas e
humanas, da formação cultural brasileira-colonial, barroca, mestiça, sincrética-concebida
pelos modernistas como um laboratório permanente, antecipa também por mais de meio século
a crítica da metanarrativa única e as formas de representação cultural "híbridas e subversivas"
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analisadas por James Clifford em The predicament of culture[O predicado da cultura]2, assim
como as narrações complexas que "trabalham" as representações antagonistas, produto das
metrópoles e dos (des)colonizados, assinaladas por Edward Said em Culture and imperialism
[Cultura e imperialismop. Este último propõe (ao se referir essencialmente aos grandes im'périos coloniais do século XIX-o inglês e o francês-, embora a idéia também valha para um
contexto mais amplo) que "muitas das características mais proeminentes da cultura modernista, que tendemos a procurar na dinâmica puramente interna da cultura e da sociedade
ocidentais, incluem uma resposta às pressões externas que o império exerce sobre a cultura".
O que está em jogo aqui é uma visão não teleológica da modernidade em seus lugares plurais,
suas temporalidades e suas praxis diversas (construídas a partirde histórias, de formações
culturais e de materialidades específicas) e uma dinâmica intercultural e transcultural mais
sutil que a mecânica simplista do original e do empréstimo e do sentido unilateral Leste/Oeste
e Sul/Norte, que por muito tempo hipotecaram a interpretação das relações culturais entre
centro(s) e periferia(s). Como bem observou Haroldo de Cam pos nos comentários sobre a
gênese e a evolução das literaturas sul-americanas, a antropofagia implica "uma visão crítica
da história como função negativa (no sentido nietzschiano), apta tanto à apropriação quanto
à expropriação, à desierarquização, à desconstrução". Os europeus (e, mais amplamente,
os ocidentais) devem "aprender a coexistir com os novos bárbaros, bárbaros alexandrinos
abastecidos por bibliotecas caóticas e fichários labirínticos, que, desde há muito tempo e
dentro de um contexto alternativo, os devoram e fazem carne da carne deles, osso do osso
deles (e não somente dos europeus: ingredientes orientais, indianos, chineses e japoneses
entram no alambique 'simpoético' desses neo-alquimistas)"4.
Mas a metáfora antropófaga também se desenvolveu nos anos 1920/30 (voltou depois,
nos anos 60/70) sobre bases vanguardistas e de utopia política e cultural que transparecem
na fórmula famosa de Oswald de Andrade: "A massa ainda comerá um dia o biscoito fino que
fabrico". É também uma visão utópica que preside à revisão positiva do canibalismo, prática
que ~ considerada histórica e universalmente (ou quase) o cúmulo da barbárie (no espírito e
nos escritos dos religiosos europeus que entraram em contato com os povos primitivos das
Américas, a antropofagia constituía com o pecatus nefandus, a sodomia, os dois pecados capitais
freqüentemente imputados aos indígenas e passíveis de morte), e daí em diante afetada de
valores positivos que repercutem sobre esses índios outrora (e ainda hoje) exterminados direta
ou indiretamente-e sem maiores aflições-pelos brancos. O belíssimo testemunho sobre a
vida dos "últimos canibais" guaiaquis do Paraguai, publicado pelo antropólogo Pierre Clastres,
célebre autor de La société contre l'État [A sociedade contra o Estado] (1967), a seu modo também
participa de uma visão utópica e, em todo caso, positiva da antropofagia, da qual descreve ele
precisamente a função econômica, social e simbólica num grupo humano em via de extinção s .
Os guaiaquis não matam para se alimentar, mas comem-verdadeiros "cemitérios ambulantes"-ritualmente os seus mortos, para que as almas (oue) dos mortos não penetrem nos
corpos dos vivos. O estrito respeito a certos tabus (pai e mãe não comem os filhos, filhos não
comem os pais, nem uns aos outros) não os impede de apreciar diversamente os diferentes
"pedaços" à escolha e, bem particularmente., a gordura, a ponto de chamarem a si mesmos
de Ache Kyrauwa (comedores de gordura humana).

191 Antropofagia e cinema(s) Cath erine David

Em outros tempos e outros contextos (a Europa da Grande Guerra, depois a do Holocausto
e Hiroshima; o tempo das guerras coloniais-na Indochina, na Argélia, no Vietnã-e dos
massacres na índia por ocasião da partilha do território; na Indonésia, quando da eliminação
dos comunistas; em Timor, em Biafra, no Camboja, na Iugoslávia, em Ruanda-para nos
limitarmos a barbáries documentadas que resistiram à "desmemória coletiva" [Chris Marker]),
a referência antropofágica se inverte e remete quase sistematicamente ao retrocesso e ao
crime. Massacres, genocídios, limpezas étnicas, fomes organizadas, embargos imbecis e
tomada de populações civis como reféns, os desastres da guerra "moderna" são outras tantas
imagens de devoração sem nenhuma espécie de benefício, em todo caso não para todos.
Outra devoração contemporânea, menos espetacular, mas igualmente dramática, aquela do
corpo humano e do corpo social pelas situações de extrema precariedade (econômica, sanitária
e social) que sacrificam, uma vez mais sem ritual e sem benefício simbólico, os mais fracoscrianças abandonadas, refugiados, os sem·trabalho e os sem·cidadania-de todas as origens.
Do homem comível ao homem "descartável", em suma. E hoje, provavelmente, a antropofagia,
em sua realidade menos seletiva, menos metafórica e mais cruel, não pode serverdadeiramente
pensada fora da questão do biopodere da estatização do biológico posta radicalmente por
Michel Foucault 6 •
Assim, os tempos presentes remetem menos ao canibalismo ritual e seletivo de certas
culturas primitivas e mais ao horror dos grandes números e de certas passagens famosas da
Breuísima relación de la destrucción de las Indias[Brevíssima relação da destruição das índias] de
Frei Bartolomé de las Casas: "as violências e as obras infernais não cessaram de crescer desde
o começo [... ] toma ele da mãe uma criancinha de colo, corta·lhe os braços e as pernas a
faca e dá um pedaço a cada cachorro". E os "comedores de homens" de toda espécie já não
têm nada do bom nem do mau selvagem inventados pelos modernistas; outros monstros,
mais inquietantes, abrigam·se portrás das estratégias opacas do Estado moderno e da guerra
econômica. Antropofagia high·tech e sem imagens, cujos "desaparecidos" certos filmes
tentam reencontrar.
Em termos estruturais, o cinema é certamente o meio antropófago por excelência,
mesmo que não c.onheçamos filmes brasileiros (limite, de Mário Peixoto (?)) contemporâneos
e típicos da visão e da escrita cinemática de Serafim Ponte Grande eJoão Miramar. Como a foto·
grafia, de que é herdeiro, o cinema é em primeiro lugar registro, e captação, arrancamento,
apropriação de imagens do mundo e do outro. Bem conhecida é a paixão dos primeiros
fotógrafos pelos elementos ou detalhes mais inéditos ou "exóticos" do mundo próximo ou
longínquo (paisagens, flora, "selvagens": camponeses, marginais, indígenas). A ponto de
certos indígenas (e primeiros modelos, involuntários ou forçados) se haverem inquietado com
o poderda imagem, de despossuí·los da alma, do espírito ou da força mágica; de atualmente
certos grupos aborígines da Austrália controlarem os usos dos arquivos relativos à sua cultura,
conservados por instituições; e se oporem estritamente tanto à publicação em livros ou catá·
logos, quanto à apresentação em museus, de imagens fotográficas ou fílmicas de seus ances·
trais hoje mortos. A invenção da montagem, desde L'homme à la caméra [O homem da câmera],
de Dziga Vertov, até Histoire(s) du cinéma [História(s) do cinema], deJean·luc Godard, depois
a televisão, o vídeo e as novas tecnologias, vêm autorizar em seguida todos os transportes,
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transferências e transformações de imagens, as próprias e as dos outros, as analógicas bem
como as virtuais. Até o ponto de alguns, como o crítico francês Serge Daney, predizerem a
próxima queda: a devoração definitiva das "imagens" e do cinema pelo "visual". Fenômeno
cujos interesses éticos e estéticos Daney descrevia nestes termos:
"O 'visual' seria a constatação ótica de uma operação puramente técnica. O visual não
tem contracampo, nada lhe falta, é fechado, aprisionado, um pouco à semelhança do espetáculo pornográfico, que é somente a constatação extática do funcionamento dos órgãos e só
disso. Quanto à imagem, essa imagem que temos amado no cinema até a obscenidade, seria
antes o contrário. A imagem sempre ocorre na fronteira entre dois campos de forças: dedicase a testemunhar uma certa alteridade e, embora possua um núcleo firme, sempre lhe falta
alguma coisa"?
Alguns anos mais tarde, após a Guerra do Golfo, num de seus últimos textos, insistia ele:
"Hoje, todo poder (econômico, militar, esportivo, religioso) tem o seu 'visual', e o visual, o
que é senão uma imagem expurgada de todo o risco de contato com a experiência do outro,
qualquer que seja?"g
A idéia não é propor aqui uma antologia impossível da antropofagia no cinema e em suas
acepções mais imediatas e laterais.
A lista é certamente longa, tanto de documentários quanto de filmes de ficção que evocam
de maneira quer direta quer simbólica, o consumo de carne humana pelo homem : consumo
ritual, em certas culturas primitivas (tupis-guaranis); ou não, em outras culturas primitivas;
ou excepcionalmente, em casos de força maior ou de grave perversão, em culturas que normalmente consideram tabu esse ato. E não faltam anedotas históricas nem casos sensacionalistas
dramáticos, mas felizmente nem todos foram objeto de um filme . Conhece-se o exemplo
célebre dos sobreviventes de uma catástrofe aérea perdidos nas geleiras andinas, que se
resignaram a comer aqueles que não haviam sobrevivido aos ferimentos e ao frio. Conhece-se
menos a vigência dessa prática entre os cruzados da Idade Média, relatada em certas crônicas,
mas -" ignorada" pela maioria dos historiadores ulteriores (Said); ou o caso dos soldados
japoneses do imperador combatendo (e em seguida "esquecidos") na Nova Guiné durante a
Segunda Guerra Mundial, obrigados por um coronel sádico, a fim de remediar à falta de novas
provisões de víveres, a comer a carne "negra" (a dos indígenas), na melhordas hipóteses, e a
"branca", na pior (a dos companheiros "sorteados"), ocorrência docu mentada por Kazuo
Hara em The emperor's naked army marches on [O exército nu do imperadorestá em marcha].
Sem nos esquecermos dos rumores insistentes relativos às práticas canibais de Mobutu e de
seus esbi rros; nem do estudante japonês de Paris, assassi no e antropófago por amor, que
foi o assunto principal da crônica há alguns anos, embora não tenha atingido o sublime da
antropofagia erótica evocado por Nagisa Oshima em O império dos sentidos, filme inspirado por
um caso sensacionalista acontecido em Tóquio em 1936, ao qual talvez o estudante jamais
tivesse assistido ...
O que parece efetivamente preocuparos autores são menos os (raros) casos residuais
(os últimos "selvagens") ou excepcionais de canibalismo "estrito" e mais as formas da
antropofagia "moderna", que não se sobrecarregam de ritual algum, mas que se realizam por
meio das leis do racionalismo estatal e econômico. Assim, o filme que marcou profundamente
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a geração do pós-guerra na Europa é provavelmente Nuit et broui"ard [Noite e neblina], de
Alain Resnais (parecendo-me inadequada sua apresentação em vídeo no espaço da Bienal,
exatamente como a de Saio. Les 12ojournées de Sodome [Salô. Os 120 dias de Sodoma], de Pier
Paolo Pasolini). São essas imagens e esses corpos que "retornam" nos grandes filmes dessa
época, no cinema religioso de Roberto Rossellini e, um pouco mais tarde, com os corpos
burlescos reinventados por Jean-Luc Godard e outros. Essa "ressurreição" dos corpos pelo
cinema, após o Holocausto, é evidentemente solidária da "ontologia" da imagem tão cara a
André Bazin, sobre a qual Serge Daney e alguns outros (que nos faz pensar na "moral do travelling" de Kapo, definida por Eric Rohmer, ou na "imagem justa" de Godard) levaram adiante
a reflexão; solidária também de uma ética do registro do real cujos defensores mais radicais
são hoje Jean-Marie Straub e Daniele Huillet. Assim, mais que enfatizar certas interpretações
literais (La grande bouffe [A comilança] de Marco Ferreri), no bojo do fantástico (Os canibais
de Manoel de Oliveira) ou do demasiado simbólico (La última cena [A última ceia] de Tomas
Gutierrez Alca), pareceu-nos importante privilegiar obras de formatos bem diversos que,
todavia, testemunham-muito particularmente as mais recentes-uma reflexão e um olhar
original sobre as formas atuais de canibalismo e de "devoração" política, econômica e social.
Assim, Victor Gaviria, João Furtado, Pedro Costa, Adriano Caetano e Bruno Stagnaro ou
Charles Burnett filmam sem complacência, como Júlio Bressane, de um modo mais alegórico,
embora igualmente radical, certas formas violentas de canibalismo ("calibalismo", de resto,
é o termo utilizado pelos colombianos para designar a conduta dos sicários que matam para
os narcotraficantes) urbano. O trabalho de memória, contra o esquecimento ou o apagamento
programado, encontra-se no programa das imagens deJohan Grimonprez, Chris Marker,
Elia Suleiman, Thierry Knauff, ArturOmare William Kentridge: memória da história,
memória dos vencidos e dos mártires. Imagens dos outros, de todos esses outros ainda não
"comidos" ou apagados pelo desenrolar sem fim do "visual".
Catherine David
1.tomo emprestado esse termo a Beatriz Sarlo, que o utiliza
em relação ao trabalho de Jorge luis Borges e, especialmente,
em seu livro Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930,
Buenos Aires: Ariel, 1988.
2. James Clifford, Tne predicament of culture: twentietn-century
etnnograpny, literature and art, Cambridge: Harvard University
Press,1988.
3. Edward Said, Culture and imperialism, Nova York: Knopf, 1993.
4. Haroldo de Campos, "De la raison anthropophage", lettre
Internationale, n. 20 (primavera de 1989).
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5. Pierre Clastres, Cnronique des indiens guayaki, Paris: Plon,
"Terre Humaine", 1972.
6. Michel Foucault, II faut défendre la société, curso ministrado
no College de France, 1975-1976, Paris: Seuil/Gallimard,
1997·
7. Serge Daney, Deuant la recrudescence de uols de sacs à main:
cinéma, téléuision, information, lyon: Aléas, 1991.
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Catherine David

Antropofagia and film

Whatever the infinite possibilities today for interpreting the term and criticaI notion of antropofagia defined by Oswald de Andrade in the "Manifesto antropófago" [Anthropophagite
manifesto] (1928), and extending it to the multiple operations ofborrowing and inventionappropriation, deviation, citation, pastiche, syncretism, miscegenation-at work in archaic,
classical, and modern cultures, the strategic and polemical dimension of this manifesto must be
remembered. It was conceived and published within the context ofthe historically ex-centric 1
avant-garde ofthe 1920S and 1930S. The anthropophagite references and works ofthose years
(the Manifesto, but also Memórias sentimentais de João Miramar [Sentimental memories ofJoão
Miramar] (1923-24) and Serafim Ponte Grande [Large Bridge Seraph] (1929-33), also by Oswald
de Andrade; and Mario de Andrade's Macunaíma (1926-28)), as well as certain reinterpretations
undertaken by the tropicalism of the 1960s and 1970S constitute both a textual machine and a
cultural and theoretical agenda. These include the staging ofO rei da vela [King ofthe sailJ by
Teatro Oficina in 1968 and the theatrical work ofJosé Celso Martinez Corrêa; the first films
by JÚlio Bressane, O anjo nasceu [The angel was born] (1969) and Matou a familia efoi ao cinema
[Killed the family and went to the cinema] (1969) or Rogerio Sganzerla's O bandido da luz vermelha
[Red light bandit] (1968) but also Glauber Rocha's Terra em transe [Land in trance] (1967) and A
idade da terra [The age ofthe land] (1980); the structures developed by Hélio Oiticica, Transobjetos,
Parangolé.J. and Quase cinema [Almost cinema] and Lygia Clark's Objetos relacionais [Relational
objects], among other proposals. Today, they invite us to rethink, in Brazil and elsewhere,
certain moments and constructions of a complex, nonentropic modernity, and to identifY the
emergence ofnew possibilities and new cultural configurations. Brazilian modernists'
anthropophagic interpretation of the cultural processes and identity formation at work in
the melting pot resulting from colonization and the various waves of immigration radically
reverses and displaces every Eurocentric and Occidentocentric modes of reference (and of
reverence) and undercuts in advance any essentialism based on identity, whether racial,
cultural, ar national. "Tupi, or not tupi that is the question."
The anthropophagite metaphor of a selective incorporation and trans/formation ofthe
culture ofthe Other, and of"other" cultures, deeply rooted in specific historical and human
circumstances ofBrazilian cultural formation-colonial, baroque, mixed-race, syncretic-
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which was conceived by modernists as a permanent laboratory, also anticipated by more than
half a century the critique ofthe unique metanarrative and the analysis ofthe "hybrid and
subversive" forms of cultural representation undertaken in James Clifford's The predícament of
culture2 ; it also anticipated the complex narratives that "work on" antagonistic representations
resulting from the metropolis and from the (de)colonized, as identified in Edward Said's Culture
and ímperíalísm 3 Referring primarily to the great colonial empires of the nineteenth century,
the English and the French-although the idea is valid for a broader context-Said suggests
that "many of the most prominent characteristics of modernist culture, which we tend to
derive from purely internal dynamics in Western society and culture, include a response to the
external pressures that the Empire exerts on culture". What is at stake here is a nonteleological
vision ofmodernity in its plurality oflocales, its diverse temporalities and praxes (constructed
from stories, cultural formations, and specific materialities), and an intercultural and transcultural dynamic more subtle than the simplistic mechanics ofthe "original" and of"borrowing",
and of the unilateral sense of movement from east to west and from south to north, that has
long monopolized the interpretation of cultural relations between the center(s) and the
periphery(peripheries). As Haroldo de Campos rightly observed in his remarks on the genesis
and development ofSouth American literatures, anthropophagy implies "a criticaI vision of
history as a negative function (in Nietzsche's sense), just as prone to appropriation as to expropriation, de-hierarchization, deconstruction." Europeans (and, more broadly, Westerners)
must learn to coexist with the new barbarians, Alexandrian barbarians with access to chaotic
libraries and labyrinthine filing cabinets, who, in an alternative context, have long devoured
them and made flesh oftheir flesh, bone oftheir bone (and not only Europeans: Asian,
Indian, Chinese, and Japanese ingredients are also thrown into the "sympoetic" still ofthese
neo-alchemists. 4
But the anthropophagic metaphor also developed in the '20S and '30S (then returned in
the '60S and '70S) against the backdrop ofthe avant-garde and ofpolitical and cultural utopian
thought. This can be discerned in Oswald de Andrade's famous line: "One day, the people will
eat the exquisite biscuit I manufacture." A utopian vision that also presides over the positive
revision of cannibalism, a practice historically and universally (or almost) considered the very
depths ofbarbarism (in the spirit and letters of religious Europeans in contact with the primitive peoples of the Americas, anthropophagy, along with the pecatus nefandus-sodomyconstituted the two capital sins frequently imputed to the indigenous peoples and punishable
by death.) It has now been assigned positive values, which also reflect upon these Indians, once
(and sometimes still) directly or indirectly exterminated by whites, and without compunction.
The very beautiful account ofthe lives ofthe "last cannibals," the Guayaki ofParaguay, published by anthropologist Pierre Clastres, the famous author ofSocíety agaínst the state (1967) is,
in its own way, also part of a utopian or, in any case, positive reassessment of anthropophagy,
whose economic, social, and symbolic function he describes precisely in a human group on
the road to extinction. 5 The Guayaki do not kill to feed themselves but-as regular "walking
cemeteries"-ritually eat their dead so that the souls (ove) ofthe deceased will not penetrate
the bodies of the living. Strict respect for certain taboos (a father and mother do not eat their
children, the children do not eat their parents or one another) does not prevent them from
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discriminately savoring various choice "morsels," fat in particular, so much so that they call
themselves Ache Kyravwa (human fat-eaters).
ln other times and contexts (the Europe ofThe Great War, then of the Holocaust and
Hiroshima; the time of colonial wars in Indochina, AIgeria, and Vietnam; the massacres in
India during partition, in Indonesia during the elimination of communists; in Timor, Biafra,
Cambodia, Yugoslavia, and Rwanda-to confine ourselves to those documented barbarities
that have resisted "collective unmemory" [Chris Marker]) , the anthropophagic reference
becomes inverted and refers almost systematically to regression and crime. Massacres, genocides, ethnic cleansing, organized famines, idiotic embargoes that hold civilian populations
hostage, and the disasters of"modern" war are so many images of devouring, without benefits
of any sort, at least not for everyone. Another contemporary instance of devouring, less
spectacular but just as tragic, that of the human body and of the social body by situations of
extreme peril (economic, sanitary and social) which sacrifice, again without ritual and without
symbolic benefit, the weakest members-abandoned children, refugees, the unemployed,
stateless persons from all origins. From edible man to "throwaway" man, in short. Undoubtedly, anthropophagy, in its least selective, least metaphorical, and most cruel reality cannot
truly be conceived today apart from the question ofbio-power and state control over the
biological, a question radically set forth by Michel Foucault. 6
Modern times have less to do with the ritual and selective cannibalism of certain primitive cultures than with the horror ofthe multitudes; they echo certain notorious passages from
Brother Bartolomé de Las Casas's Brevísima reIacíón de Ia destruccíón de Ias Indias [Very brief report
on the destruction ofthe Indies]: "Violence and hellish acts have increased unremittingly since
the beginning [... ] He takes a baby from its mother's lap, cuts its arms and legs with a knife,
and gives a share to each dog." And "man-eaters" of every stripe no longer resemble in the
slightest the good ar bad savage invented by modernists; other, more worrisome monsters are
lurking
behind the opaque strategies ofthe modern State and of economic war. This is high-tech
;
anthropophagy deprived ofimages, and certain films are trying to recover its "disappeared."
ln structural terms, film is undoubtedly the anthropophagic medium par excellence,
though there seem to be no contemporary Brazilian films (Mario Peixoto's Limite (7)) that
exemplifY the vision and cinematic writing ofSerafim ponte grande andJoão Miramar. Like photography, to which it is related, film consists primarily of recording, inveigling, snatching,
appropriating images ofthe world and ofthe other. We are well acquainted with the passion
ofthe first photographers for the most unheard-of, the most "exotic" elements and details
(landscapes, flora, and "savages," whether peasants, marginaIs, ar indigenous peoples) of
the world, remate ar close at hand. ln fact, some indigenous peoples, (the first unwilling ar
coerced mo deIs) worried about the image's power to dispossess them oftheir souls, their
spirits, ar their magicaI powers; even today, certain aboriginal groups in Australia oversee the
use oftheir culture's archives conserved in institutions and are firmly opposed to the publication ofphotographic ar film images oftheir now-dead ancestors in books ar catalogs, ar their
display in museums . The invention of editing techniques, from Dziga Vertov's Man and cam era
to Jean-Luc Godard's Histoire(s) du cínéma [History(histories) offilm], then oftelevision, video,
and the new technologies, later justified the wholesale transport, transfer, and transformation
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ofimages, one's own image and that ofthe other, images both analogic and virtual. It has
reached the point that some people-French critic Serge Daney, for example-predict the
forthcoming defeat: the definitive devouring of"images" and film by the "visual." He describes
the ethical and aesthetic stakes ofthe visual as follows:
"The 'visual' can be defined as the optical verification of a purely technical operation.
There is no reverse shot to the visual, it lacks nothing, it is closed upon itself, somewhat like
the pornographic spectacle, which is simply the ecstatic verification ofthe functioning of
organs and nothing more. As for the image, the very image we loved in film to the point
of obscenity, it is just the opposite. The image always exists on the borderline between two
power fields: it is dedicated to bear witness to a certain otherness and, though it possesses
a hard kernel, it is always lacking something."7
A fewyears late r, after the GulfWar, he stressed in one ofhis last texts: "Today, all power
(economic, military, athletic, religious) has its 'visual'; and what is the visual, ifnot an image
that has been expurgated of all risk of encountering the experience of the other, whatever
that may be?"g
My purpose is not to propose an impossible anthology of anthropophagy ínfílm, taken in
the most immediate and literal sense ofthe termo
There is, of course, a long list of films, both documentary and fictional, that evoke, directly
or symbolically, the consumption ofhuman flesh by man: ritual or nonritual consumption in
certain primitive cultures (Tupi-Guarani or others), or, in rare cases, as a result of extreme
circumstances or gross perversion, in cultures that normally consider the act taboo. There is
also no dearth ofhistorical anecdotes and dramatic news events; fortunately, not all have been
the subject offilms. There is the famous example ofthe survivors of an air disaster lost in the
Andes, who resigned themselves to eating those who had succumbed to their injuries and to
the cold. We know less about the existence ofthe practice among medieval crusaders, a practice reported in certain chronicles but "ignored" by the majority oflater historians (Said); or
the case ofJapanese soldiers ofthe emperor fighting in New Guinea during World War II (and
soon forgotten), who were forced bya sadistic colonel, as a remedy to the lack of supplies, to
eat, at best, "black" meat (from indigenous peoples) and, at worst, "white" meat (that of companions selected by drawing lots). The latter case is documented in Kazuo Hara's The emperor's
naked army marches on. And let us not forget the persistent rumors about the cannibal practices
ofMobutu and his thugs; or the Japanese student in Paris who made the news a few years
ago. A murderer and cannibal for love, he nevertheless failed to reach the sublimity of erotic
anthropophagy evoked in Nagisa Oshima's ln the realm ofthe senses, a film inspired bya news
item recorded in Tokyo in 1936, which the student may have never seen.
What seems to preoccupy authors is less the (rare) residual cases (the last "savages") or
unusual instances of cannibalism strictly speaking than the forms of"modern" anthropophagy
unencumbered byritual but carried out via laws of state and economic rationalism. Hence, the
film that profoundly marked the postwar generation in Europe was undoubtedly Alain Resnais's
Nuít et brouíllard [Night and fog] (its screening on a monitor at the Bienal, like the showing of
Pier Paolo Pasolini's Sala. The 120 days ofSodom, seemed inadequate to me). It is these images
and these bodies that "come back to haunt" the great films ofthis period, in Roberto Rossellini's
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religious films, and, a little late r, in the burles que bodies reinvented by Godard and others. The
"resurrection" ofbodies by film after the Holocaust is obviously of a piece with the "ontology"
of the image so dear to André Bazin, a reflection pursued by Serge Daney and a few others
(think ofKapo's "tracking ethic" defined by Eric Rohmer, ar ofGodard's "image juste"); it is
also of a pie ce with an ethic ofrecording the real, ofwhich Jean-Marie Straub and Daniele
Huillet are today the most radical defenders. It therefore seemed important that, rather than
emphasize certain interpretations, whether literal (Marco Ferreri's La grande bouffe [The great
feast]), verging on the fantastic (Manoel de Oliveira's Os canibais [The cannibals]), ar overly
symbolic (Tomas Gutierrez Alca's La última cena [The last supper]), we privilege works that,
though in very diverse formats, all attest (especially the most recent ofthem) to an original
reflection and observation on current forms of cannibalism, and politicaI, economic and social
"devouring." Thus, Victor Gaviria, João Furtado, Pedro Costa, Adriano Caetano, Bruno Stagnaro,
and Charles Burnett unblinkingly film certain violent forms of urban cannibalism ("calibalism"
is the term used by Colombians to designate the behavior of sicarias, who carry out executions
for drug traffickers), as does Julio Brassane, in a more allegorical but just as radical mode.
The work of memory against oblivion ar programmed erasure is on the agenda in the images
ofJohan Grimonprez, Chris Marker, Elia Suleiman, Thierry Knauff, Artur Omar, and William
Kentridge: the memory ofhistory, of the defeated, of martyrs. Images of others, of all those
others not yet "eaten" ar effaced by the relentless progress of the "visual."
Catherine David . Translatedfrom the French by Jane Marie Todd.
I borrow this term from Beatriz Sarlo, who uses it in
relation to the work ofJorge Luis Borges, and in her book
Una modernidad péríféríca: Buenos Aires, 1920 y 1930, Buenos
Aires: Ariel, 1988.
2. James Clifford, The predicament of culture: twentieth-century
ethnography, líterature and art, Cambridge: Harvard University
Press, 1988.
3. Ed~ard Said, Culture and imperialism, New York: Knopf, 1993 .
4. Haroldo de Campos, "De la raison anthropophage," Lettre
Internationale n.20 (spring 1989).
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Projeto Núcleo Educação Bienal/SESC Evelyn loschpe

As Bienais têm-se constituído, ao longo de sua história
cinqüentenária, numa sucessão (não necessariamente linear) de inovações que atualizaram o pensamento estético
brasileiro, colocando-o em contato com a expressão artística
global muito antes de que a globalização se transformasse
em moeda corrente. Se acima do Trópico de Câncer foi a
elite industrial há mais de um século que fez surgiros
museus de arte americanos, aqui esta mesma elite produziu
a Bienal Internacional de São Paulo, que se sobrepôs aos
demais esforços de constituição de acervos museológicos
pela importância e magnitude da iniciativa.
Nesta XXIV Bienal, a instituição inovou à medida em
que, no dizerde seu presidente, Julio Landmann, ela se
assenta sobre três Es-Exposição, Educação e Edição.
Inovou ainda conceitualmente ao se propor a trabalhar
esse evento de caráter internacional a partirde um tema
constitutivo da história da arte brasileira como é a antropofagia, mas sobretudo por fazê-lo tendo como parâmetro a
densidade que perpassa todo o modo de pensar o evento
pelo curador-chefe Paulo Herkenhoff.
A criação de uma Diretoria de Educação na Fundação
Bienal de São Paulo traduziu em ação concreta os propósitos de adensar a relação com o público, o que não é dizer
pouco num momento em que o próprio conceito de megaexposições rarefaz e distorce este relacionamento. A Bienal
buscou reposicionar sua comunicabilidade com públicos
heterogêneos calculados na base das centenas de milhares,
não aceitando o mero cômputo numérico, mas tratando de
atender-e este é o grande desafio-centenas de milhares
de individualidades.
Ao longo de sua rica experiência a Bienal vem focando sua
ação educativa na formação de monitores em cursos que
concentraram esforços num número relativamente limitado
de alunos, mas que, de outro lado, estão na origem da formação dos principais quadros disponíveis sobretudo na
área de Educação e Crítica de Arte hoje, em São Paulo.
Mesmo sem ter gerado uma ação sistemáticajunto às
redes de ensino foi possível verificar em pesquisa conduzida
pela Profa. Iveta Fernandes em 1997 que a exposiç,ão mais

202 XXIV Bienal Arte Contemporânea Brasileira: Um e/entre Outro/s

visitada pelos professores de São Paulo é a Bienal (75%),
não obstante sua sazonalidade.
Estas duas questões, por si só, justificam o desafio
que a XXIV Bienal de São Paulo se colocou ao criar uma
Diretoria de Educação. Para um esforço que se reconstrói a
cada dois anos, deixando parca memória, era preciso
repensar tudo: do conceito ao método, do recorte à estratégia. Se nos Estados Unidos existe registro de mais de um
século de educação em museus, dando conta do surgimento
de diferentes filosofias de trabalho com ênfase alternadamente em Educação Social, História da Arte, Pensamento
humanitário interdisciplinare ainda em Estética/Apreciação
de Arte, aqui a produção de conhecimento é muito recente
e inapropriado para o fim específico a que se destina.
Metodologias do ensino escolarde arte foram livremente
apropriadas para o Museu, como é o caso do Discipline
Based Art Education aplicado por Ana Mae Barbosa no
MAC-USP nos anos 80.
Ao iniciarem os trabalhos, a Diretoria de Educação
convidou arte-educadores brasileiros e educadores em
museus ativos na cidade de São Paulo para uma construção
solidária deste projeto. A partir das discussões iniciais
sobre a acessibilidade à arte contemporânea, foi composto
um grupo de trabalho que pensou tanto a Monitoria, como
a inserção da Bienal junto à rede pública de ensino em São
Paulo, num desenvolvimento que foi se dando paralelamente ao trabalho das curadorias e à criação das publicações, pela primeira vez na história da instituição.
Os conceitos estabelecidos pela Cu radoria foram o
ponto de partida para a análise da equipe de trabalho que
veio a se denominar Núcleo Educação e que contou com
a coordenação de Ana Helena Curti. O conceito paradigmático de densidade proposto como instrumento de trabalho
para curadores de todos os segmentos da exposição focalizou a atenção do grupo nos níveis de aprofundamento das
articu lações entre idéias/objetos/espaços, tanto do Núcleo
Histórico como das produções artísticas contemporâneas.
Aprofundando a reflexão sobre as questões específicas da contemporaneidade, eixo das maiores dificuldades
dos diversos segmentos do público que é atraído ao evento,

o Núcleo Educação propôs assumira atitude de estranha-

da proposta curatorial e destacando três momentos na

mento frente a obra como ponto de partida para sua atuação.

experiência do indivíduo com a obra. O de estranhamento,

Esta atitude foi reforçada pela curadoria, que ao pensaros

reação primeira do olharao miraro "não eu", instigando a

temas antropofagia e canibalismo, o fez de forma suficiente-

curiosidade e o desejo de compreensão. O de ad-miraçáo,

mente am pia "para não se sancionar como verdade",

evocando o conceito de "odd-miration" e resgatando a re-

incentivando "a emergência de sua vastidão conceituai

velação no encontro com a obra, que adiciona a esta mira-

centrífuga como montagem de um Thesau rus". Assi m foi

da um processo exploratório de identificação e construção

possível lidar com "95 entre 1000 formas de pensar o tema"

de significados, possibilitando assimilações tanto indivi-

que sinalizavam a riqueza a ser garimpada na polissemia.
Considerando a obra de arte um sistema intencional

duais como culturais mais densas. E o das respostas poéticas,
em que se percebe o processo de produção dos discursos

de sentidos variados (plásticos, poéticos, críticos, culturais,

artísticos e o espectador passa a ser participante na

temporais, locais, un iversais), o Núcleo Educação formulou

produção de situações comunicativas de modo poético

seu entendimento de que ela contém enigmas intencio-

e/ou crítico.

nais, que são desafios para a experiência do primeiro olhar.

Na revisão conceituai que o Núcleo Educação realizou

É na experiênciajunto à obra, desenvolvendo um olhar

para enfrentar a complexa tarefa de mediação da XXIV

ativo, uma consciência poética, uma percepção imaginativa

Bienal com seus públicos, assumiu que a ênfase no apren-

unidos a u ma consciência crítica, formadora de j u Igamen-

dizado existencial preconizado por Paulo Freire lastreia a

tos, que entendemos poder atuar para enriquecero indiví-

postura de um contínuo saber-se aprendiz revelado na

duo em termos de sua consciência de pertencer a uma

experiência de estran hamento frente à obra. Esta invoca

coletividade e de ser criador de significados diante da arte,

uma atitude interrogativa mobilizadora de desequilíbrios,

da cultura e de sua vida.

mas gera uma potencialização poética/crítica pelo reco-

Para definir um modo de atuação conduzimos ampla

n heci mento do fru idor como construtor de sign ificados.

reflexão metodológica ao longo do ano de 1998 em seminá-

Nesta medida, falarde arte não é uma questão de acerto ou

rios realizados na própria Fundação Bienal. Os professores,

erro, pois cada forma de olhar tem sua validade. A expe-

que estiveram expostos à ;Metodologia/Proposta/Abordagem

riência única de cada ser diante da obra deve sertomada

Triangulare igualmente aos Parâmetros Curriculares

como o ponto de partida de qualquer aprofundamento, o

Nacionais de Arte que, entre outras proposições, atualizam

que significa priorizar a dúvida como método de trabalho e a

esta metodologia, partiram do consenso que as metas e

formação de uma consciência cultural como ponto de chegada.

ações do ensino de arte contemporânea se ampliaram para

Ad iversidade cu Itu ral é destacada por este encontro

além do processo criativo, do fazer e do experi mentar, i nte-

entre representações das culturas de diversos povos, colo-

grando conhecimentos oriundos do fruir/apreciare do

cando-se como referência para o desenvolvimento de uma

refletir sobre conteúdos da Arte por intermédio de diversos

consciência cultural que sinalize e respeite esta diversidade,

modos de contextualização: histórica, estética, geográfica,

criando as bases para uma cidadania planetária que já não

tecnológica, crítica e social.

se coloca como utopia, mas como um valor a ser interna-

O Prof. Lu iz Guilherme Vergara, a partirde sua expe-

lizado nesta última Bienal do milênio. A mostra pode se r

riência como Diretorde Educação do Museu de Arte Con-

entendida como um processo de "glocalização"-o con-

temporânea de Niteró i e de sua tese de mestrado na New

ceito de G. Benko retomado pelo curador adjunto Adriano

York Unive rsity, elaborou com o Núcleo Educação da XXIV

Pedrosa, buscando promover uma tomada de consciência

Bienal o conceito de antropofagias contínuas, situando as

cultural perante os riscos de pe rda dos valores regionais

leituras sucessivas necessárias para perpassar a densidade

diante do processo de globalização.
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Encontro de diversos locais e fronteiras, a Bienal é um
território de trocas onde se instauram possibilidades de
interações enriquecedoras entre as diversidades culturais
de um local, tempo e pessoa com outro.
Cabe ao Núcleo Educação a tarefa de tornar visível o
discernimento do curador ao efetuaro recorte entre estas
diversidades articulando um discurso dentro da lógica
espacial da exposição, viabilizando assim um ou múltiplos
percursos e propondo leituras de maior densidade.
Porfim, procurando uItrapassaros limites do evento
no tempo e no espaço, o Núcleo Educação investe num
processo que deva ser permanente para subsidiar o desenvolvimento das competências profissionais dos professores,
sempre buscando a formação de uma consciência cultural.
A Educação Pública e a XXIV Bienal

"[... ] observar as relações entre o homem e a realidade
com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, indagando e apreciando a arte de modo sensível."
Parâmetros Curriculares Nacionais, Ministério da Educação
e Desportos, 1997

Tendo assumido compromissos internacionais, tanto na
Conferência Mundial de Educação para Todos (Tailândia),
como na Declaração de Nova Delhi, o Brasil de tantas e"tão
severas limitações educacionais, ~ruza o milênio com um
Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), que
se viabiliza pela aprovação, em 1996, da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela qual o ensino de
Arte passa a ser considerado obrigatório em todos os níveis
do Ensino Básico.
Esta importante conquista é proposta como ação
objetiva para a sala de aula a partir da elaboração dos
Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, que começam a
serveiculados em 1998 e requerem todo um processo de
atualização do professor. Nossa experiência surge com o
projeto do Ministério da Educação que, por meio de um trabalho em parceria com a Rede Arte na Escola, gerenciado
pela Fundação lochpe, realizou a sensibilização para os
Parâmetros de Arte no norte, nordeste e centro-oeste do
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país. O fato de que esta preparação não tivesse ocorrido no
sul e sudeste, abriu uma oportunidade diferenciada para a
Fundação Bienal, que entendeu podervira participar deste
grande esforço nacional, especialmente ao verificar pela
pesquisa citada anteriormente constituir-se na referência
preferencial dos professores de São Paulo.
O histórico da XXIII Bienal informava, ainda, que
metade do público atendido pela monitoria (cerca de
70.000 visitantes) provinha da rede escolar, sem que qualquer esforço sistemático tivesse sido realizado junto às
instâncias oficiais até então pela Fundação. Visando estabelecereste nexo, foi elaborado um projeto específico para
as redes públicas, municipal e estadual de São Paulo com
os seguintes objetivos gerais:
-Desenvolver com professores conceitos sobre Arte e Cultura e aprofundaros conceitos norteadores da XXIV Bienal:
"densidade" e "antropofagia" para que fossem entendidos
e apropriados, refletindo sobre suas presenças nas práticas
culturais e na interação entre a Bienal de São Paulo e a
Rede Pública.
-Possibilitar que a arte (modalidade Artes Visuais) se
fizesse presente e atuante em projetos pedagógicos das
escolas, tendo a Bienal de São Paulo e as Oficinas Pedagógicas das Delegacias de Ensi no do Estado, bem como os
Núcleos de Apoio Pedagógicos das Delegacias Regionais
de Ensino do Município, como pólos dialogantes.
-Contribuir para que reflexões sobre alguns indicadores
básicos referentes a exposições culturais e comunicação
em artes visuais pudessem ajudar nas práticas e idéias
sobre fundamentos em Arte e Educação.
O Projeto A Educação Pública e a XXIV Bienal foi coordenado pela ProP Iveta Fernandes e obteve interlocutores
interessados junto as redes públicas o que permitiu que
conseguisse alcançar a abrangência projetada. Ao longo do
trabalho mais de 3.000 professores foram diretamente
envolvidos, provenientes de 140 municípios paulistas, além
dos professores universitários de diversas regiões do país e
alguns do exterior que receberam atendimento diferenciado.
A sensibiJização foi iniciada por meio de teleconferência: extenso programa de reportagem e debates montados

em colaboração com a TV Cu Itu ra foi recebido pelas escolas via antena parabólica ao vivo, com possibilidade de interação. Cópias do vídeo foram posteriormente distribuídas
gravadas pelo FDE/SE para as escolas e instituições culturais
interessadas, introduzindo a temática da Bienal na escola.
De outro lado foram implementados encontros por
projetos específicos para diversos públicos: o primeiro e
mais extenso voltado ao Assistente Técnico Pedagógico
e/ou Supervisorde Ensino atuante nas Oficinas Pedagógicas do Estado das 143 Delegacias de Ensino, bem como
para as 13 Delegacias Regionais de Ensino do Município e
seus respectivos Núcleos de Apoio Pedagógico.
Ademais foram desenhados cursos específicos com
certificação oficial dos sistemas de ensino respectivamente
para o professor de arte, para representantes da equipe
pedagógica da escola e para profissionais que atuam em
Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental, bem como
para professores de arte que atuam no Centro Específico de
Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) e na
Habilitação Específica do Magistério (HEM).
Outro projeto desenvolvido já durante o período da
exposição foi o que recebeu as lideranças da rede pública,
incluindo Delegados de Ensino, Supervisores de Ensino,
Diretores de Escola e Coordenadores Pedagógicos.
Profissionais destacádos do meio acadêmico e artístico
ministraram os cursos totalizando 250 horas de trabalho de
capacitação, onde foram trabalhados procedimentos específicos para a sala de aula, o que foi possível por meio das
parcerias estabelecidas com o Museu Lasar Sega II , Masp,
MAM, SESC, MAC e Colégio N. Sra. do Rosário. Foi distribuído, ainda, grande número de textos e ampla bibliografia.
Porfim, estratégia adicional de atendimento foi desenhada e implementada pela coordenadora deste projeto:
pela disponibilização de uma sala especialmente preparada
para este fim, a Sala HSBC de Educação, e contando com o
apoio de estagiários do Instituto de Artes da Unesp e da Faculdade de Educação da USP, além de professores das redes
públicas, o público alvo do projeto foi atendido em suas necessidades específicas. Para isto foi montada biblioteca e hemeroteca de apoio, projetados vídeos e prestada assessoria.
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O projeto foi dimensionado para chegar a 120.000
alunos das redes públicas por meio de seus professores,
número este que se confunde com a capacidade de atendimento direto desenhado pela Monitoria que previu 14°.000
pessoas atendidas em grupos. Um dado indicativo da procura que o projeto gerou junto à rede pública é o de que na
segunda semana da Bienal foi totalmente preenchida a
capacidade de atendimento da Monitoria até o final do evento. Outro dado relevante do impacto deste trabalho sobre o
professor foi o número de pedidos e sugestões que a Fundação Bienal recebeu para tornar este projeto permanente.
Os processos de avaliação previstos, que incluem
relatos de experiências da sala de aula, permitirão sedimentaros ensinamentos obtidos deste que foi o maior
trabalho de capacitação já desencadeado no Brasil a partir
de um evento cultural.
Percursos educativos para conhecer arte

O trabalho com o professor foi lastreado na construção de
Materiais de Apoio que reuniram 20 obras selecionadas
entre os quatro segmentos constitutivos da Bienal, representativas das mídias presentes à exposição e da latitude
geográfica encom passada.
Para que estes Materiais de Apoio pudessem ser construídos, o Núcleo Educação convidou arte-educadores de
todo o país integrantes da Rede Arte na Escola, e ainda
outros profissionais vinculados à educação em museus,
para elaborarem percursos educativos a partirdo
arcabouço definido pelo Núcleo.
Cada Material de Apoio consta de uma lâmina em
policromia com a obra que lhe serviu de referência, sendo
que na face anversa constam outras imagens relativas
àquele Percurso Educatiuo para Conhecer Arte. O folder indica o
público-alvo quanto à seriação e responde, numa linguagem que buscou a clareza e acessibilidade, a questões
norteadoras propostas pela consultora do Núcleo, Profa.
Dra. Maria Fusari, que procu ram estabelecer entrelaçamentos numa relação de diálogo entre conteúdo e método, considerando os diversos aspectos da didática como processos
em progressão.

o interesse dos professores e alunos é desperto por
meio de "pistas e atalhos" diagramados em hipertexto, que
mapeiam possibilidades para interagir com a arte. Nos
comentários introdutórios ao material foi recomendado ao
professor que ao experimentá-lo exercesse seu papel crítico
e criativo, no sentido de não só pesquisar mas também
recriar de acordo com o percurso educativo que desejasse
estabelecer com seus alunos, em seu contexto específico.
Outra recomendação foi a de avaliaro processo de acordo
com as indicações de cada um dos materiais, bem como
pela criação de um diário para coletar referências e anotar
novas idéias.
Normatizado pelo Prof. Tarcísio Tatit Sapienza, foram
impressos 15.000 kits, dos quais 7.000 foram distribuidos
nas redes públicas e os demais disponibilizados na Sala
HSBC de Educação.
Monitoria

"A maneira mais produtiva para identificar a Arte Contemporânea é exercitar o julgamento, a desconstrução e a
resposta criativa." -Dauid Thist/ewood
As características de monumentalidade da Bienal de São
Paulo, ao mesmo tempo que atraem público massivo, não
garantem o acesso intelectivo'do público às questões da
Arte, nem a comunicabilidade das obras expostas-o que
pode colocarem risco todo o vultoso investimento realizado.
Desde suas primeiras edições, a Bienal conta com
algum serviço de monitoria. Nos últimos anos, conforme
os eventos de artes plásticas foram se transformando em
mega-eventos cresceu sensivelmente, em âmbito mundial,
a preocupação em estabelecer mecanismos de mediação
capazes de garantir a acessibilidade do público à Arte e
aos objetos/idéias expostos. O SESC São Paulo vem sendo
importante parceiro da Bienal neste propósito, sob a
presidência de Abram Szajman e movido pelo entusiasmo
do Prof. Danilo Santos de Miranda.
O Projeto Monitorias dirigido por Mila Chiovatto percebeu a necessidade de ampliaro número de monitores, tendo
selecionado 160 em mais de 800 currículos analisados.
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Os monitores foram capacitados pelo Curso oferecido em
parceria com as instituições SESC São Paulo, Museu Lasar
Segall, Masp, Sesi, Mube e MAM, ao longo de três meses,
com 3 a 5 encontros semanais. Foi dada ênfase no programa desenv.olvido por exponenciais especialistas aos eixos
de Arte Moderna e Contemporânea, discussão acerca dos
conceitos desta Bienal sob as óticas antropológica, psicológica, estética, e outras, além dos conceitos de arteeducação, com abordagens especialmente desenvolvidas
para uma mediação eventual, sobretudo, em arte contemporânea, que deve potencializaro encontro com a fisicalidade do objeto de arte.
A estratégia de responder às demandas diferenciadas
do público da Bienal frente à Arte, fossem estas de caráter
localizador, informativo ou transformador, incentivando o
aprofu ndamento destas demandas a parti r da ação ed ucativa, foi vista como a oportunidade de propiciar a construção do significado das artes no momento contemporâneo
para cada um dos visitantes. A parceria SESC/Bienal objetivava que o contato sistematizasse vínculos para a vida
cotidiana do fruidor, estimulando a prática de visitação a
mostras de arte.
Além dos palestrantes o curso teve, ainda, dinâmicas
de seminários nos quais os grupos de monitores foram
responsáveis por pesquisas acerca dos artistas e conceitos
curatoriais. A formação prolongou-se ao longo do período
da mostra pela interação com convidados especiais como
os curadores, artistas, arte-educadores e profissionais das
artes que percorreram a Bienal e juntamente com os monitores construíram percursos discutidos na presença das
obras expostas, possibilitando assim a vivência dos conhecimentos teóricos do curso.
Os 160 monitores identificavam-se pelas camisetas
com a logotipia do evento e as palavras "TIRA-DÚVIDAS".
Todos eles graduandos ou pós-graduandos em artes e áreas
correlatas, os monitores trouxeram estampada no peito a
idéia fulcral das propostas do Núcleo Educação: a de que é
válido e fundamental questionar-se e que é a partir destas
dúvidas que se constroem significados em arte. Estimular
as mentes cu riosas dos visitantes, desenvolver aproxi mações

aos objetos e conceitos da XXIV Bienal acabou sendo uma
missão mais ampla e visível do que o planejado, tendo a
mídia utilizado o TIRA-DÚVIDAS como ícone do evento.
A estratégia adotada no sentido de gerar uma situação
de comunicação e desenvolver um contato mais produtivo
entre público e arte foi a de multiplicar as ações tradicionalmente afeitas à Monitoria, que passou a atender grupos
pré-agendados que percorrem um trajeto espaço-temporal
com o monitor volante, mas atendendo também ao público
como um todo, por meio de monitores localizados em
regiões específicas da mostra, especializados naquela
temática pontual (monitores fixos).
O Projeto Monitorias teve dois desdobramentos que
devem ser relatados à parte:
Conversas com arte. Os grupos de monitores reunidos
em seminários ao longo do período de preparação passaram a atuarcomo grupos de estudo e a partirda metade
da Bienal ofereceram o programa Conversas com Arte I no
qual em múltiplos horários pré-determinados na semana
aprofundaram conhecimentos cujo recorte eram quatro linguagens artísticas selecionadas: desenho contemporâneo,
tridimensionalidade, fotografia e multimídia.
O desejo de adensar a experiência gerou, ai nda, o
Conversas com Arte" em que num único período semanal
profissionais de relevo nÓ cenário da arte contemporânea
foram convidados a aprofundaros conteúdos de sua prática em visita comentada para os próprios monitores e o
público que desejasse retornar à exposição.
Projeto Diversidade. A partir da disponibilidade da
museóloga Núria Kello de realizar um projeto-piloto como
voluntária, foi possível concebero atendimento de portadores de necessidades especiais, tais como dificu Idades
visuais, auditivas, mentais, emocionais ou mesmo sociais.
Para este público, cuja sensibilidade especial favorece
amplo aproveitamento do contato com a arte, alguns
cu idados específicos devem ser observados. Incentivo e
segurança abrem portas para o sentimento de satisfação
pela inclusão social. No entanto, cada tipo de limitação
exige um determinado tipo de atendimento: grupos com
limitações auditivas necessitam de um intérprete de lin-
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guagem dos sinais, limitações físicas pedem acessibilidade
no roteiro, limitações mentais significam adequação de
roteiro e linguagem, enquanto limitações visuais pedem
etiquetas em braille.
O projeto que mobilizou o seu grupo específico de
monitores voluntários partiu da preparação conjunta com a
equipe de Monitoria, à qual a coordenadora acrescentou
visitas a diversas instituições e elaboração de roteiros
específicos, bem como orientação em relação ao atend imento diferenciado necessário. O agendamento foi realizado pela visita à instituição para um primeiro contato entre
o grupo e o monitore a definição das necessidades específicas. O roteiro da visita normalmente iniciava com uma
explanação sobre a instituição, conceito curatorial da mostra e esclarecimento em relação aos roteiros, que incluíram
obras como as de Sylvie Fleury, Miroslaw Balka, Johan
Muyle, Antonio Manuel, Valeska Soares, Cildo Meireles,
Tarsila do Amaral (trabalho para cegos com reproduções
em relevo), Hélio Oiticica e Lygia Clark. A equipe do Projeto
Diversidade contou ainda com uma "maleta de artista" que
foi trabalhada nos intervalos da visita, nos períodos de descanso. Ao final foi produzido um catálogo em braille e outro
específico para visão subnormal. A visita foi sempre concluída com o preenchimento dos instrumentos de avaliação,
para perm iti r elaboração posterior. Tam bém este projeto
teve sua capacidade de atendimento esgotado nas primeiras semanas da mostra.
Guia Digital Estadão

A XXIV Bienal contou, ainda, com a possibilidade de realizar
visita individual conduzida por aparelhos de CD que permitem a seleção da faixa, o que não limita o percurso a ser
definido pelo visitante. Trabalho da equipe liderada por
Hélio Ziskind, com consultoria de Lisette Lagnado,articulou-se à Curadoria e ao Núcleo Educação.
O resu Itado fi nancei ro deste programa será retornado
pelo patrocinador para o ensino de Arte: um Projeto
denominado Arte na Escola concederá ao longo de 1999
bolsas para que professores desenvolvam projetos diferenciados no ensino da Arte, em São Paulo.
Evelyn loscnpe, Diretora Núcleo Educação, Projeto Bienal/SESC
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1993 Emblemas do corpo-o nu na arte
brasileira, Centro Cultural Banco
do Brasil, Rio Janeiro

Bibliografia selecionada
Ronaldo Brito, Antonio Manuel, Rio de
Janeiro: Centro de Arte Hélio Oiticica, 1997
Mari Carmen Ramírez (org.), Re-aligi1ing
uision: alternatiue currents in South American
drawing, Austin: ArcherM. Huntington Art
Gallery, The University ofTexas at Austin,
1997
Paulo Venâncio Filho, Antonio Manuel,
São Paulo: Gabinete de Arte Raquel
Arnaud,1990

Bienal de São Paulo

American art in the twentieth
century, Museu Ludwig, Colônia

1993 Latin

Bibliografia selecionada
Helmut Friedel e Ronaldo Brito, Antonio
Dias: arbeiten auf papier/trabalhos sobre papel,
1977-1987, Berlim: Staatliche I<unsthalle,
1988
Catherine Millet, Antonio Dias, Taipei:
Taipei Fine Arts Museum, 1985
Paulo Sergio Duarte, Antonio

Dias, Rio de

Janeiro: Edição FUNARTE, 1979
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Arnaldo Antunes
Nasceu em São Paulo, 1960. Poeta e
músico. Vive e trabalha em São Paulo.
Born in São Paulo, 1960. Poet and musician.
Liues and works in São Paulo.

Exposições selecionadas
1997 VI Bienal de La Habana
1996 Manipulated word-Text and image,
South Florida Arts Center, Miami
1994 A cidade sem janelas,
São Paulo

Arte Cidade 1,

Pub licações selec ionadas
1997 Dois ou mais corpos no mesmo
São Paulo: Perspectiva
1992 As

espaço,

coisas, São Paulo: Iluminuras

1990 Tudos, São Paulo: Iluminuras

Arthur Omar
Nasceu em Poços de Caldas, Minas

Expos ições coletivas se lecionadas
actions: between performance
and the Object, 1949- 1979, Museum
ofContemporary Art, Los Angeles;
Osterreich isches Museu m fü r
Augewande Kunst, Viena; Museum
d'Art Contemporani, Barcelona;
Museum ofContemporary Art,
Tóquio; National Museum of Art,
Osaka

1998 Out of

Gerais, 1948. Vive e trabalha no Rio de
Janeiro.
Born in Poços de Caldas, Minas Gerais,

contemporary
culture, University ofMinnesota

1998 Studies in Latin American

1948.

Lives and works in Rio dejaneiro.

Expos ições se lecionadas
1998 Demônios, espelhos e máscaras celestiais,
Museu de Arte Moderna, São Paulo

Atas do diamante, Instituto Itaú
Cultural, São Paulo
1997 Massakerl, Casa das Rosas,
São Paulo
1995 Antropo log ia I, Museu da Imagem e
do Som, São Paulo
Inferno, Arte Cidade 3, São Paulo

1997 Há Sopa, Ateliê Finep juntamente
com Tunga, Paço Imperial, Rio de
Janeiro

Bib li ografia se lecionada
Lucilla Saccá, Fragmentos, São Paulo:
Galeria de Arte São Paulo, 1997
Lauro Cavalcanti,

Artur Barri o: uma extensão

no tempo, Rio de Janeiro: Paço Imperial,
1995
Mareio Doctors, Situações: Artur Barrio :
Registro, Rio de Janeiro: Centro Cultural
Banco do Brasil, 1996

1994 Passage de I'image, Centre George

Notas do céu e do inferno

1997 Dreams & ghost stories
Bibli og rafia se lecionada
Arth ur Omar, Antropologia da face gloriosa,
São Paulo: Cosac & Naify, 1998

David Moos, Theories ofthe decorative:
abstraction and orn ament in contemporary
pa inting, Edinburgh : Inverleith House,
Royal Botanic Gardens, 1996

Carmela Gross
Nasceu em São Paulo, 1946. Formada pe la
Fundação Armando Álvares Penteado.
Vive e trabalha em São Paulo.
Born in São Paulo, 1946. Graduated at Fundação
Armando Álvares Penteado. Lives and works in

São Paulo.
Exposições ind ividuais se lec ionadas
1997 Carmela Gross, Centro Cultural
São Paulo
1995 Facas, European Ceramics Work
Centre, Holanda; Centro Cultural
Banco do Brasil, RiodeJaneiro;
Museu de Arte Moderna, São Paulo
1993 Hélices, Museu de Arte Moderna,
Rio de Janei ro

Exposições co leti vas se lec ionadas
1997 Intervalos, Paço das Artes, São Paulo

Pompidou, Paris

Videog rafia e fi lmografia se lec ionada
1998 Pânico sutil

Pau lo Herken hoff, Beatriz M ilhazes,
Monterrey: Galeria Ramis Barquet, 1994

Beatriz Milhazes
Nasceu no Rio de Janei ro, 1960. Estudou
comunicação social na FACHA, 1981 e

1994 A cidade sem janelas,
São Paulo

Arte Cidade 1,

do Parque Lage, 1982. Vive e trabalha no

1990 Latin-American drawing today,
San Diego Museum of Art

Rio de Janei roo
Born in Rio de ja neiro, 1960. Studied

Bib li ografia selec ionada
Aracy Amaral, Hélices, Rio de Janeiro:

artes visuais na Escola de Artes Visuais

social
studies at FACHA, 1981 and visual arts at
Escola de Artes Visuais do Parque Lage, 1982.
Lives and works in Rio dejaneiro.

Artur Barrio

Expos ições in dividuais se lec ionadas

Nasceu em Porto, Portugal, 1945. Vive e

1998 Galerie Natalie abadia, Paris

Museu de Arte Moderna, 1993
Rodrigo Naves,

Carmela Gross, São Paulo:

Galeria Luisa Strina, 1986

trabal ha no Rio de Janei roo

Gravuras, Paço Imperial,

Cildo Meireles

Born in Porto, Portugal, 1945.
Lives and works in Rio de janeiro.

Rio de Janei ro

Nasceu no Rio deJaneiro, 1948. Vive e
trabalha no Rio de Janeiro.

Expos ições in dividua is selecionadas
1997 Fragmentos, Galeria de Arte
São Paulo; Galeria Cohn Edelstein,
Rio de Janei ro
1995 Uma

extensão ao tempo, Paço Imperial,

Rio de Janei ro
1993 Galeria Brot und Kãse, Genebra

1997 Edward Thorp Gallery, Nova York

Expos ições colet ivas se lec ionadas
1998 XI Biennale ofSydney
Hanging, Galeria Camargo Vilaça,
São Paulo

Abstract painting, once removed, Contemporary Arts Museum, Houston

Bib li og rafia selecionada
Adriano Pedrosa, "Beatriz Milhazes",
frieze, n. 40 (maio 1998), P.93
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Born in Rio dejaneiro, 1948. Lives
in Rio de janeiro.

and works

Exposições individuais se lec ionadas

1998 Camelô, Galeria Luisa Strina,
São Paulo
1996- 97 Cildo Meireles, Institut Valenciá
d'art modern, Valência; Institute of
Contemporary Art, Boston; Museu
do Porto, Portugal

Exposições coletivas selecionadas

1998 The,garden offorkin,g paths, Kunstforeningen, Copenhague; Edsvik
konst&kultur, Estocolmo; Helsinki
City Art Museum; Nordjyllands
Kunstmuseum, Aalborg
Horizonte reflexivo, Centro Cultural
Light, Rio de janeiro
1997 Así esta la cosa, Centro CulturalJ
Arte Contemporaneo, México
Bibliografia selecionada

Aracy Amaral, Ronaldo Brito, Sônia
Salzstein, Desuio para o uermelho, São Paulo:
Museu de Arte Contemporânea, 1986
Bartolomeu Marí e Nuria Enguita,
Cildo Meireles, Espanha: InstitutValenciá
d'art modern, 1995
Mari Carmen Ramírez (org.), Re-ali,gnin,g
uision: alternatiue currents in South American
drawin,g, Austin: Archer M. Huntington
ArtGallery, The UniversityofTexas at
Au~tin, 1997

janeiro, 1990. Vive e trabalha no
Rio de janei roo
Born in Paris, 1966. Studied frne arts and
comparatiue literature at the Yale Uniuersity,
New Hauen, 1988, and at the Escola de Artes
Visuais do Parque La,ge, Rio de Janeiro, 1990.
Liues and works in Rio de Janeiro.
Exposições individuais selecionadas

1995 Galeria Camargo Vilaça, São Paulo
1994 Galeria Espaço Alternativo
(Fu narte), Rio de janei ro
1993 Galerie Espace Montejoie, Paris
Exposições coletivas selecionadas
1998 O artista/pesquisador, Museu de Arte

Nasce~ em Neuchâtel, Suíça, 1931.
Estud0u no HunterCollege, Nova York.
Vive e trabalha em São Paulo
Born in Neuchâtel, Switzerland, 1931. Studied
at Hunter Colle,ge, New York. Liues and works
in São Paulo.
Exposições individuais selecionadas

1991 Yanomami, Memorial da América
Latina, São Paulo
1989 Genocídio yanomami, morte no Brasil,
Museu de Arte de São Paulo Assis
Chateaubriand
1958 Eastman House, Rochester,
Nova York
Exposições coletivas selecionadas

1997 Exílios tropicais, Adescoberta de um
país, Herten, Alemanha

1996 The history ofwomen photo,graphers,
itinerante nos Estados Unidos
1994 Yanomami, Fotofest, Houston
Bibliografia selecionada

Claudia Andujar, Mitopoemas Yanomami,
São Paulo: Olivetti do Brasil, 1979
Claudia Andujar, Yanomami em frente do
eternô, São Paulo: Práxis, 1979

A arte contemporânea da ,grauura

Brasil-Reflexão 97, Museu Metropolitano de Arte de Curitiba
Bibliografia selecionada

Angélica de Moraes, "Reflexão sobre o feminino", Folha da Tarde (4.8.1992), São Paulo
Ivo Mesquita, Courtney Smith ,Galeria
Camargo Vilaça, 1992

Exposições individuais selecionadas

1993 Thomas Cohn Arte Contemporânea
1990 Thomas Cohn Arte Contemporânea
Exposições coletivas selecionadas

1993 Galeria Springer, Berlim3° workshop Brasil-Alemanha
1992 Acaminho de Niterói. Coleção João Sattamini. Paço Imperial, Rio dejaneiro

Edgard de Souza

Nasceu em São Paulo, 1962. Estudou artes
plásticas na Fundação Armando Álvares
Penteado. Vive e trabalha em São Paulo.
Born in São Paulo, 1962. Studied frne arts at
Fundação Armando Áluares Penteado. Liues and
works in São Paulo.
Exposições individuais selecionadas

1998 Casa da Imagem, Curitiba
1997 Galeria Luisa Strina, São Paulo
1991 Galeria Thomas Cohn,
Rio de janei ro
Exposições coletivas selecionadas

Daniel Senise

Nasceu no Rio de janeiro, 1955. Estudou
na Escola de Artes Visuais do Parque
Lage, Rio dejaneiro, 1981. Vive e trabalha
no Rio de janeiro.
Born in Rio de Janeiro, 1955. Studied at the
Escola de Artes Visuais do Parque La,ge, Rio de
Janeiro, 1981. Liues and works in Rio de Janeiro.
Exposições individuais selecionadas

1997 Galeria Cohn Edelstein, São Paulo
Museu Alfredo Andersen, Curitiba
1995 Charles Cowles Gallery, Nova York
Exposições coletivas selecionadas

1998 Der Brasilianische Blick, Haus der
Kulturen derWelt, Berlim

1997 Materialfimmaterial, The Art Gallery
ofNew South Wales, Sydney
1995 The education ofthe frue senses,
White Columns, Nova York
Bibliografia selecionada

Adriano Pedrosa, "Edgard de Souza",
frieze (out. 1997), Londres, P.103
Felipe Chaimovich, "Edgard de Souza",
Art/Text, (nov. 1997), Sydney, p.86
Ivo Mesquita, "Edgard de Souza:
esculturas", Ed,gard de Souza, São Paulo:
Galeria Luisa Strina, 1997

1998 Terra incó,gnita, Centro Cultural
Banco do Brasil, Rio dejaneiro
Um olhar brasileiro, Haus der
Kulturen derWelt, Berlim
1997 A última fr,guração, Casa da Imagem,
Curitiba
Bibliografia selecionada

Claudia Andujar, "The Amazon", Time/Life
International, Amsterdã, 1973

Adriano Pedrosa, "Daniel Senise",
Art Nexus, Bogotá, n.21, 1996

Courtney Smith

Charles Merewether, "Displacement and
the rei nvention ofidentity", Latin American
artists ofthe twentieth century, Nova York:
Mu~eum ofModern Art, 1993

Nasceu em Paris, 1966. Estudou artes
plásticas e literatura comparada na Yale
University, New Haven, 1988, e na Escola
de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de

Nasceu em Maceió, Alagoas, 1956. Vive e
trabalha em Maceió.
Born in Maceió, Ala,goas, 1956. Liues and works
in Maceió.

Contemporânea de Niterói

1997 Nouos, Galeria Camargo Vilaça,
São Paulo

Adriano Pedrosa, Pinturas uiuas, Casa da
Imagem, 1993
Claudia Andujar

Delson Uchoa

Paulo Herkenhoff, Daniel Senise, Nova York:
Charles Cowles Gallery, 1995
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Emmanuel Nassar

Nasceu em Capanema, Pará, 1949. Vive e
trabalha em Belém, Pará.
Born in Capanema, Pará, 1949. Liues and works
in Belém, Pará.
Exposições individuais selecionadas

1998 Bandeiras, Museu de Arte Moderna,
São Paulo
1997 Galerie Thomas Zander, Colônia
1995 Galeria Luisa Strina, São Paulo
Exposições coletivas selecionadas

1997 Arte Pará, Museu do Estado do Pará,
Belém

1993 XLV Biennale di Venezia
1989 UAB-C Stedelijk Museum, Amsterdã
Bibliografia selecionada
Paulo Herkenhoff, "Emmanuel Nassar",
XLV Bienal Internacional de Veneza, Belém:
Cosi par, 1993
Nelson Aguilar, "Brasile", XLV Esposizione
Internazionale d'Arte, La Biennale di Venezia,

1993 Bienal Brasil século XX, Fundação
Bienal de São Paulo

1967 Noua Objetiuidade Brasileira, Museu de
Arte Moderna, Rio de Janei ro
Bibliografia selecionada
Aspiro ao grande labirinto, Paris: Jeu de
Paume, 1992
Celso Favaretto, A inuenção de Hélio Oiticica,

Veneza: Marsilio Editori, 1993

São Paulo: Edusp,1992

Stella Teixeira de Barros, "Emmanuel Nassar", Reuista Galeria (n. 28), São Pau lo, 1992

Mario Pedrosa, "Arte ambiental, arte
pós-moderna, Hélio Oiticica (1965)",
Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília,

Exposições coletivas selecionadas

1993 Bienal Brasil século XX, Fundação
Bienal de São Paulo
1987 XIX Bienal Internacional de
São Paulo
1985 XIII Bienal de Paris
Bibliografia selecionada
Fernando Cocchiarale, "Ivens Machado",
Guia das Artes (n.11), Rio de Janeiro, 1988

Situações encontradas, Rio de Janei ro:
Espaço Cultural Sergio Porto, 1993

São Paulo: Perspectiva, 1981

José Resende

Ernesto Neto
Nasceu no Rio de Janei ro, 1964. Vive e
trabal ha no Rio de Janeiro.
Born in Rio de janeiro, 1964. Liues and works
in Rio dejaneiro.
Exposições individuais selecionadas
1998 Museo de Arte Contemporaneo
Carrillo Gil, México
Tanya BonakdarGallery, Nova York
Cor, Centro Cu Itu ral da Light,
Rio de Janei ro
Exposições coletivas selecionadas
1998 Puntos cardinales, Fundación Museo
Alejandro Otero, Caracas
XI Biennale ofSydney
1997 A arte contemporânea da grauura
Brasil-ReRexão 97, Museu Metropolitano de Arte de Curitiba
Bibliografia selecionada
Adriano Pedrosa, "Ernesto Neto"',
frieze, n. 39, (1997)

lole de Freitas
Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais,
1945. Estudou design na Escola Superior
de Desenho Industrial no Rio de Janeiro.
Vive e trabal ha no Rio de Janei ro o
Born in Belo Horizonte, Minas Gerais, 1945.
Studied industrial design at the Escola Superior
de Desenho Industrial in Rio dejaneiro.
Liues and works in Rio de janeiro.
Exposições individuais selecionadas
1997 Museu de Arte Moderna, São Paulo
1994 Casa de Cultura Mário Quintana,
Porto Alegre

Paulo Herkenhoff, "Ernesto Neto-Galeria
Camargo Vilaça", Poliéster (i nverno 1995)

Hélio Oiticica

1994 Bienal Brasil século XX, Fundação
Bienal de São Paulo
1993 Cartographies, Winnipeg Art Gallery
1978 Biennale di Venezia
Bibliografia selecionada
Ricardo Ribenboim (apres.), Tridimensionalidade na arte brasileira do século XX,
São Paulo: Instituto Itaú Cultural, 1997
Tadeu Chiarelli, "Artista coreografa formas
espaciais: lole de Freitas", O Estado de S.

Bienal de São Paulo

1988 XLIII Biennale di Venezia
Bibliografia selecionada
Ronaldo Brito,josé Resende, Rio de Janeiro:
Demibold
Documenta 9, catálogo de exposição, 1992.
Sheila Leirner, "José Resende e o retrato
fiel de uma ação", i n Arte e seu tempo,
São Paulo: Perspectiva: Secretaria de
Estado da Cultura, 1991

Paulo, São Paulo, 15 set., 1994, Caderno 2

Gabinete de Arte Raquel Arnaud, 1994

Exposições individuais selecionadas

Ivens Machado
Nasceu em Florianópolis, Santa Catarina,
1942. Vive e trabal ha no Rio de Janei roo
Born in Florianópolis, Santa Catarina, 1942.
Liues and works in Rio dejaneiro.
Exposições individuais selecionadas
1991 Galeria Luisa Strina, São Paulo

Exposições coletivas selecionadas

1990 Galeria Thomas Cohn,
Rio de Janeiro

1994 XXII Bienal Internacional de
São Paulo

1986 Galeria Piero Cavellini, Milão
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Exposições coletivas selecionadas

1992 Documenta 9, Kassel, Alemanha

ja.neiro, 1980.

1969 Whitechapel Gallery, Londres

Gabinete de Arte Raquel Arnaud,
São Paulo

Exposições coletivas selecionadas

Paulo Venâncio Filho e Rodrigo Naves
(textos), lole de Freitas, São Paulo:

1986 Galeria São Paulo

1991 JoseloffGallery, University of
Hartford, Connecticut

1994 Bienal Brasil século XX, Fundação

Nasceu no Rio deJaneiro, 1937. Faleceu
no Rio de Janei ro, 1980.
Born in Rio dejaneiro, 1937. Died in Rio de

1992-94 Aspiro ao grande labirinto, Centro
de Arte Contemporânea Witte de
With, Roterdã;Jeu de Paume, Paris;
Fundació Antoni Tapies, Barcelona;
Fundação Calouste Gulbenkian , Lisboa; Walker Art Center, Minneapolis

Exposições individuais selecionadas
1998 Centro de Arte Hélio Oiticica,
Rio de Janeiro

1993 Galeria Anna Maria Niemeyer,
Rio de Janei ro

Carlos Basualdo, "Ernesto Neto-Galeria
Camargo Vi laça", Artforum (jan. 1995)

Nasceu em São Paulo, 1945. Formou-se em
Arquitetura na Universidade Mackenzie,
em 1967. Vive e trabalha em São Paulo.
Born in São Paulo, 1945. Graduated in Architecture at the U niuersidade Mackenzie, in 1967.
Liues and works in São Paulo.

Katie van Scherpenberg
Nasceu em São Paulo, 1940. Estudou na
Academia de Belas Artes de Munique.
Vive e trabal ha no Rio de Janei ro o
Born in São Paulo, 1940. Studied atthe
Academy ofFine Arts in Munich . Liues and
works in Rio de janeiro.
Exposições individuais selecionadas
1982 Museu de Arte Moderna,
Rio de Janei ro
Expos ições coletivas selecionadas
1985 Seis artistas, Museu de Arte Contemporânea da USP, São Paulo
1989 XX Bienal de São Paulo

Bibliografia selecionada

Lenora de Barros

Exposições individuais selecionadas

Paulo Herkenhoff, Kosmos, Rio de janeiro:
Museu de Arte Moderna, 1982

Nasceu em São Paulo, 1953. Formada em
Linguística pela Universidade de São
Paulo. Vive e trabalha em São Paulo.
Born in São Paulo, 1953. Graduated in Lin9uistics atthe University ofSão Paulo. Lives and
works in São Paulo.

1997 Galeria Camargo Vilaça, São Paulo

Artistas brasileiros na XX Bienal Internacional
de São Paulo, São Paulo: Fundação Bienal,
1989

Exposições selecionadas

Laura Lima

Nasceu em GovernadorValadares, Minas
Gerais, 1961. Estudou filosofia e ciências
humanas na Universidade Estadual do
Rio de janeiro. Vive e trabalha no Rio de
janeiro.
Born in Governador Valadares, Minas Gerais,
1961. Studied philosophy and humanities
at Universidade Estadual do Rio de janeiro.
Lives and works in Rio de janeiro.
Exposições individuais selecionadas

1998 Centro Cultural São Paulo,
São Paulo

1995 Biennale internationale des poetes,
Val-de-Marne, França

1994 Arte Cidade 2: Acidade e seus ~uxos,
São Paulo
1990 Transfutur-visuelle poesie, I<assel
Galeria Mercato dei Sale, Milão

Exposições coletivas selecionadas

1996 Antártica artes com a Folha, Pavi Ihão
Manoel de Nóbrega, São Paulo

1994 Novos noventa, Paço Imperial,
Rio dejaneiro

Tadeu Chiarelli, "La mirada contaminada:
otras fotografias", Poliester, 1994
Lisette Lagnado, "Arte/Cidade 2: A cidade
e seus fluxos", Trans, 1995

Lygia Clark

Nasceu em Belo Horizonte, 1920. Estudou
com Burle Marx, Arpad Szenes e Fernand
Léger. Morreu no Rio de janeiro, 1988.
Born in Belo Horizonte, 1920. Studied under
Burle Marx, Arpad Szenes e Fernand Lé9er.
Died in Rio de janeiro, 1988.
Exposições individuais selecionadas

Leonilson
(José Leonilson Bezerra Dias)

Nasceu em Fortaleza, 1957. Faleceu em
São Paulo, 1993.
.
Born in Fortaleza, 1957. Died in São Paulo, 1993.

1997-98 LY9ia Clark, Fundació Antoni
Tàpies, Barcelona; Palais de
Beaux-Arts, Bruxelas; Paço Imperial,
Rio de janei ro
Exposições coletivas selecionadas

Exposições individuais selecionadas

1997 Documenta 10, /(assel

1996 São tantas as verdades, Centro Cu Itural Banco do Brasil, Rio de janeiro

1994 XXII Bienal Internacional de
São Paulo

1993 Capela do Morumbi, São Paulo

1968 Biennale di Venezia

1990 Pulitzer Art Gallery, Amsterdã

Bibliografia selecionada

Exposições coletivas selecionadas

LY9ia Clark, Barcelona: Fundació Antoni
Tapies, 1997

1997 On /ife, beauty, translations and other
difficulties, 5th Internationallstanbu I
Biennal
1996 Projects: 53, Oliver Herrin9 andjosé
Leonilson, The Museum ofModern
Art, Nova York

Suely Rolnik, "Um estado de arte:
a obra de Lygia Clark", Trans>Arts. Cu/tures.
Media, Nova York, n. 2,1996
Maria Alice Milliet, LY9ia Clark: obra-trajeto,
São Paulo: Edusp, 1992

1993 Carto9raphies, Winnipeg Art Gallery
Bibliografia selecionada

Adriano Pedrosa, "(Intertexto: (1)j.L. (2))",
Trans<Arts. Culture. Media, vol. 2,1996

Ivo Mesquita, Leonilson: Use, é lindo,
eu 9aranto, São Paulo: Projeto Leonilson/
Cosac & Naify, 1997
Lisette Lagnado, Leonilson: são tantas as
verdades, São Paulo: Projeto Leonilson/
Sesi,1995

1996 Tteias, Centro de Artes Calouste
Gulbenkian, Rio dejaneiro
Exposições coletivas selecionadas

1998 Teoria dos valores, Museu de Arte
Moderna, São Paulo
Trinta anos de 68, Centro Cultural
Banco do Brasil, Rio de janeiro
1997 Tropicá/ia, Museu de Arte Moderna
da Bahia, Salvador
Bibliografia selecionada

Bibliografia selecionada

Casa Triângulo, São Paulo

1997 Intervalos, Paço das Artes, São Paulo

LY9ia Pape-Instalações,
Casajoaquim Nabuco, Recife

Lygia Pape

Nasceu no Rio de janeiro. Estudou filosofia e estética filosófica na Universidade
Federal do Rio de janei roo Vive e trabal ha
no Rio de janeiro.
Born in Rio de janeiro. Studied philosophy,
and philosophical aesthetics atthe Universidade
Federal do Rio de janeiro. Lives and works in
Rio de janeiro.
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Mário Pedrosa, LY9ia Pape, Rio de janeiro:
Funarte, 1983
Frederico de Morais, "Lygia Pape: erotização dos espaços urbanos, a arte à flor da
pele", OGlobo, Rio de janeiro, 19 dez., 1983
Aracy Amaral (org.), Projeto construtivo
brasileiro na arte: 1950-1962, São Paulo:
Pinacoteca do Estado, 1977

Maurício Dias & Walter Riedweg
Maurício de Mello Dias

Nasceu no Rio de janeiro, 1964.
Estudou na Universidade Federal do
Rio de janei ro, na Sch ule fuer Gestaltu ng
Basel, Suíça e no NewYorkCity P.M.
Workshop, EUA.
Born in Rio dejaneiro, 196+ Studied atthe
Universidade Federal do Rio de janeiro, at the
Schule fuer Gestaltun9 Basel, Switzerland, and
at the New York City P.M. Workshop, USA.
Walter Stephan Riedweg

Nasceu em Lucerna, 1955. Estudou na
Musik-Akademie Luzern, na Scuola di
Teatro Dimitri, Verscio, Suíça e workshops
no Performance Studies Department,
NewYork University, EUA.
Born in Lucerne, 1955. Studied at MusikAkademie Luzern, at the Scuola di Teatro
Dimitri, Verscio, Switzerland, and workshops
at the Performance Studies Department,
New York University, USA.
Exposições individuais selecionadas

1998 Inside & outside the tube, ruas e trens
de Adliswil, Zurique; Merian Platz
e I<ünstler-haus Mousonturm,
Frankfurt, Alemanha
Pontos de interro9ação, Galeria de
Arte c.c. Candido Mendes,
Rio de janei rOi /(u nsthalle Bern

1995 Innendienst/Serviços Internos,
Shedhalle Zürich
Exposições coletivas selecionadas

1997 Conversations at the Castle,
Atlanta Art Festival

O.T. Ausstellungsraum Fuer
Aktuelle Kunst, Lucerna; Stroom,
Haags Centrum vor Beeldende
Kunst, Haia

1996 Deuotionalia, Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro; Musée d'Art
Moderne et Contemporain, Genebra;
Kaskaden kondensator, Basiléia

Bibliografia se lec ionada
Mary Jane Jacob (ed.), Conuersations at the

castle-changing audiences and contemporary
art; Massachussetts/Londres: MIT Press,

Mira Schendel

Ivo Mesquita, "The body underconstruc-

Nasceu em Zurique, 1919. Faleceu em
São Paulo, 1988.
Bom in Zurich, 1919. Died in São Paulo, 1988.

tion", Poliéster, n·9 (1994)

Exposições individuais selecionadas
1996 No uazio do mundo, Galeria de
Arte do SESI, São Paulo
1990 Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo
1966 Signals Gallery, Londres

Exposi ções coletivas selecionadas
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1998
Sebastian López, Maureen Sherlock,
Martina Wohlthat (vários autores), Maurício
Dias & Walter Riedweg-Collection Cahier
d'Artistes, Suíça: PRO HELVETIA/Lars MYller
Verlag, 1997

currents in South American drawing,
EI Museo dei Barrio, Nova York;
Arkansas Art Center, Little Rock;
Archer M. Huntington Art Gallery,
Austin; Museo de Bellas Artes,
Caracas

Paolo Bianchi, Maurício Dias & Walter
Riedweg: Querschnitte Durch die Realitat,
Lebenskunstwerke (LKW), Berlim: Kunstforum

1994 XXII Bienal Internacional de
São Paulo

International, Bd.142/1998

1993 Latin American artists ofthe twentieth

century, The Museum ofModern Art,
Nova York

Miguel Rio Branco
Nasceu em Las Palmas de Gran Canaria,
Espan ha, 1946. Estudou no New York
Institute ofPhotography, 1966 e Escola
Superiorde Desenho Industrial,
Rio de Janeiro, 1968. Vive e trabalha
no Rio de Janei roo
Bom in Las Palmas de Gran Canaria, Spain,
1946. Studied in New York Institute ofPhotography, 1966 and Escola Superior de Desenho
Industrial, Rio deJaneiro, 1968. Liue? and
works in Rio deJaneiro.
'

Exposições individuais selecionadas
1998 Galeria Camargo Vilaça, São Paulo

1997 Nakta, D'Amelio Terras Gallery,
Nova York
1996 Out of nowhere 2, Museu de Arte
Moderna, Rio de Janeiro

Exposições co letivas selecionadas
1997 Between the eyes, the desert, I nSite 97,
San Diego
1994 Out of nowhere, Castillo dei Morro,
Bienal de la Habana

Bibliografia selec ionada
Sonia Salzstein (org.), No uazio do mundo,
São Paulo: Galeria de Arte do SESI, 1996
Agnaldo Farias, Mira Schendel-o mouimento
das margens, São Paulo: Museu de Arte
Contemporânea da USP, 1990
Aracy Amaral, "Retrospectiva Mira Schendei", Reuista Galeria (n. 9), São Paulo, 1988

Nazareth Pacheco
Nasceu em São Pau 10,1961. Estudou artes
plásticas na Universidade Mackenzie,
1983. Vive e trabalha em São Paulo.
Bom in São Paulo, 1961. Studied fine arts at
Uniuersidade Mackenzie, 1983. Liues and
works in São Paulo.

1993 Gabinete de Arte Raquel Arnaud,
São Paulo
1990 Centro Cultural São Paulo

Exposiçõe s coletivas se lecionadas
1998 III Bienal Barro de América, Maracaibo,
Venezuela

Bibliografia selec ionada
David Levi Strauss, "Smoking mi rro rs" ,

1997 Panorama de Arte Brasileira, Museu de
Arte Moderna, São Paulo

Artforum, 1997

1994 Espelhos e sombras, Museu de Arte
Moderna, São Paulo

beziehungen, 1995
Ligia Canongia, Out of nowhere, Rio de
Janeiro: Museu de Arte Moderna, 1996
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Exposições individuais se lecionadas
1997 To be continued, N.I.U. Art Gallery,
Chicago, Illinois

1996 Grafias, Museu de Arte de São Paulo
Assis Chateaubriand
1987 Fundação Calouste Gulbenkian,
Lisboa

Exposições coletivas selecionadas

1997- 98 Re-aligning uision: altematiue

currents in South American drawing,
EI Museo dei Barrio, Nova York;
Arkansas Art Center, Little Rock;
Archer M. Huntington Art Gallery,
Austin; Museo de Bellas Artes,
Caracas

1997 Diuersidade da escultura brasileira

contemporânea, Instituto Cultural
Itaú, São Paulo

1994 Recouering popular culture, EI Museo
dei Barrio, Nova York

Bibliografia selecionada
Angélica Moraes, Regina Silueira, Cartografias da Sombra, São Paulo: Edusp, 1996.
Carlos Basualdo, Regina Silveira,
Artforum (nov. 93)
Ivo Mesquita, "Brazil", Latin American Art in
the twentieth century , ed. Edward J. Sullivan,
Londres: Phaidon Press, 1996

Exposições individuais selecionadas
1997 Valu Oria Galeria de Arte, São Paulo

1983 XVII Bienal Internacional de
São Paulo

Iris Lens e Karin Stempel, Von Nirgendwoher,
Alemanha: IFA, Institut für Auslands-

Regina Silveira

Nasceu em Porto Alegre, 1939. Estudou
na Escola de Comunicações e Artes,
Universidade de São Paulo. Vive e trabalha em São Paulo.
Bom in Porto Alegre, 1939. Studied at Escola
de Comunicações e Artes, U niuersidade de São
Paulo. Liues and works in São Paulo.

Bibliografia selec ionada
Annateresa Fabris, "II corpo come spetacolo dei dolore", Esteticanews, n. 9 (1994)
Estrella de Diego, "De la muerte, los
demás y otras parábolas modernas",
Reuista de Ocidente, n. 201 (fev. 1998)

Rivane Neuenschwander
Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais,
1967. Especialização em escultura,
Royal College of Art, Londres. Vive e
trabalha em trânsito.
Bom in Belo Horizonte, 1967. Specialized
in sculpture, Royal College of Art, London.
Liues and works in transito

Exposições individuais selecionadas
1997 Stephen Friedman Gallery,
Londres
1996 Casa Triângulo, São Paulo
1992 Itau Galeria, Belo Horizonte e
São Paulo

Exposições coletivas selecionadas

Rosângela Rennó

Exposições coletivas selecionadas

1998 Bi/i Bidjoka, los carpinteros, Riuane
Neuenschwander, New Museum of
Contemporary Art, Nova York

Nasceu em Belo Horizonte,1962. Estudou
na Escola de Arquitetura, Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
1986; Escola Guignard, Belo Horizonte;
1987; Pós-graduação na Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São
Paulo. Vive e trabalha no Rio de Janeiro.
Born in Belo Horizonte, 1962. Studied at the
Escola de Arquitetura, Uniuersidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, 1986; Escola
Guignard, Belo Horizonte,1987; Postgraduation
course at Escola de Comunicações e Artes,
Uniuersidade de São Paulo. Liues and works in
Rio de Janeiro.

1995 Premio Internazionale Biella per
L'incisione, Biella, Itália

The garden of forking paths, I<u nstforeningen, Copenhague; Edsvik
konst&kultur, Estocolmo; Helsinki
City Art Museum; Nordjyllands
I<unstmuseum, Aalborg
1997 On life, beauty, translations and other
difficulties, 5th Internationallstanbul
Biennal
II Johannesburg

Biennial

Bibliografia selecionada

Cao Guimarães, Riuane Neuenschwander,
São Paulo: Casa Triângulo, 1996
Lisette Lagnado, "Immersion in time",
VBienal Internacional de Istambul, 1997
Martin Herbert, "Rivane Neuenschwander",
Art: Preview, Time out london (maio-junho
1997), Londres

Rochelle Costi

Nasceu em Caxias do Sul, Rio Grande do
Sul, 1961. Estudou comunicação social
na Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul. Vive e trabalha em
São Paulo.
Born in Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 1961.
Studied social studies at Pontifícia Uniuersidade
Católica do Rio Grande do Sul. Liues and works
in São Paulo.
Exposições individuais seleciçmadas

1998 Galeria Brito Cimino, São Paulo
1994-95 Oportunidades opticas, Galeria

Sérgio Milliet, Funarte, Rio de
Janeiro; Galeria Uff, Niterói
1984-86 Vi uendo re trato, Centro Municipal
de Cultura, Porto Alegre; Museu da
Imagem e do Som, Rio de Janei rOi
Funarte, São Paulo; Itaú Galeria,
Belo Horizonte

Exposições individuais selecionadas

1998 Vulgo [Alias], Lombard Freid Gallery,
Nova York

Exposições coletivas selecionadas

1998 Thegarden offorking paths, I<unstforeningen, Copenhague; Edsvik
konst&kultur, Estocolmo; Helsinki
City Art Museum; Nordjyllands
I<unstmuseum, Aalborg
1997 ln Site 97, San Diego

Desde eI cuerpo: alegorias de lo feminino,
Museo de Bellas Artes, Caracas
Bibliografia selecionada

Bibliografia selecionada

Paulo Herkenhoff, "Rubem Grilo, caminhos da razão", Rubem Grilo, arte menor,
Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do
Brasil,1996
George I<ornis, "Paixão e fé, faca amolada:
a obra xilográfica de Rubem Grilo", Grilo,
xilogravuras, São Paulo: Circo Editorial,
1985

Sandra Cinto

Nasceu em Santo André, 1968. Estudou
artes plásticas nas Faculdades Integradas
Teresa d'Ávila. Vive e trabalha em
São Paulo.
Bom in Santo André, 1968. Studied fine arts at
Faculdades Integradas Teresa d'Áuila. Liues and
works in São Paulo.
Exposições individuais selecionadas

1998 Galeria Casa Triângulo, São Paulo
1997 Capela do Morumbi, São Paulo

Adriano Pedrosa, "Developing identities",
Poliester, n.11, vaI. 4 (inverno 1995), México

1992 Projeto Macunaíma, Galeria Espaço
Alternativo, Instituto Brasileiro de
Arte e Cultura, Rio deJaneiro

Paulo Herkenhoff, "Rosângela Rennó e as
últimas fronteiras do olhar", EI Urogallo,
(agosto 1995), Madri

1996 Antárctica artes com a Folha, Pavilhão
Manoel da Nóbrega, São Paulo

Tadeu Chiarelli, "Among projections and
rejections. The works ofRosângela
Rennó", Turning the map-images from the
Americas, Lond res: Camerawork/Arts,
Council Funded, 1992

Exposições coletivas selecionadas

1992 Programa anual de exposições do
Centro Cultural São Paulo
1991 Laboratório de estudos e criação,
Pinacoteca do Estado, São Paulo
Bibliografia selecionada

Exposições coletivas selecionadas

Rubem Grilo

Nasceu em Pouso Alegre, Minas Gerais,
1946. Formado em Agronomia pela Universidade Federal do Rio de Janei ro, 1969.
Vive e trabal ha no Rio de Janeiro.
Born in Pouso Alegre, Minas Gerais, 1946.
Graduated in Agronomy at the Uniuersidade
Federal do Rio deJaneiro, 1969. Liues and
works in Rio de Janeiro.

1985 VIII Salão Nacional de Artes
Plásticas, Museu de Arte Moderna,
Rio de Janei ro

1993 Graphica Creativa 93, 7th International Pri nt Trien nial, Alvar Aalto
Museum, Finlândia

1997 Galeria Luis Adelantado, Valência
1996 Cicatriz, The Museum ofContemporary Art, Los Angeles

1997 VI Bienal de la Habana
1995 Panorama da Arte Brasileira, Museu
de Arte Moderna, São Paulo; Museu
de Arte Moderna, Rio de Janei ro

1994 The 3rd Print Biennial, Belgrado,
Iugoslávia

Angélica de Moraes, "Sandra Cinto cria
arte com a dor do mundo", O Estado de
São Paulo (11 out.), São Paulo, 1997
Felipe Chaimovich, "Sandra CintoCapela do Morumbi", catálogo de
exposição, São Paulo, 1997
Lisette Lagnado, Sandra Cinto, São Paulo:
Galeria Casa Triângulo, 1998

Bibliografia selecionada

Exposições individuais selecionadas

Felipe Chaimovich, "Rochelle Costi,
fragmentos de imagens", Paparazzi
(março 1996)

Tunga

1995 Sala Imagem Gráfica, Escola de
Artes Visuais do Parque Lage,
RiodeJaneiro

Maria Ester Martinho, "Quarto,
seu retrato", A&D (outu bro 1998)

1995 Sala Cândido Portinari, UERJ,
Rio de Janei ro

Nasceu em Palmares, 1952. Vive e trabalha
no Rio de Janeiro.
Bom in Palmares, 1952. Liues and works in
Rio de Janeiro.

Maria Luiza Melo Carvalho, "Novas travessias", Brazilian contemporary photography,
Londres, 1996

1992 Museu de Arte de São Paulo,
São Paulo
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Exposições Individuais selecionadas

1997 Bard College, CenterforCuratorial
Studies, Annandale-on-Hudson,
Nova York

Galeria Cohn Edelstein, Rio de

Vik Muniz

Exposições coletivas selecionadas

Janeiro

Nasceu em São Paulo, 1961 . Vive e trabalha
em Nova York.
Born in São Paulo, 1961. Liues and works in
New York.

1998 Teoria do ualor, Museu de Arte

Museum ofContemporary Art,
Miami

Exposi ções co leti vas selecionadas

1997-98 Re-aligning uision: alternatiue
currents in South American drawing,
EI Museo dei Barrio, Nova York;
Arkansas Art Center, Little Rock;
ArcherM. Huntington ArtGallery,
Austin; Museo de Bellas Artes,
Caracas

1997 Documenta X, Kassel

Exposições in dividuais selecionadas
1998 Seeing is belieuing, International
CenterofPhotography, Nova York
1997 Galeria Camargo Vilaça, São Paulo

1996 The best of life, Wooster Gardens,
Nova York

Exposições coletivas selecionadas

1998 Thegarden offorking paths, Kunst-

1993 Bienal Brasil século XX, Fundação

foren i ngen , Copen hague; Edsvi k
konst&kultur, Estocolmo; Helsinki
City Art Museum; Nordjyllands
Kunstmuseum; Aalborg

Bienal de São Paulo

Bibliografia selecionada
Guy Brett, Paulo Venâncio Filho e
Catherine David, Lezarts and through:Tunga
and Cildo Meireles, Kortrijk, Belgium:
Kanaal Art Foundation, 1989
Paulo Herkenhoff e Geri Smith, "Latin
American Art", Art Nexus, n. 90, 1991
Mari Carmen Ramírez (org.), Re-aligning
uision, alternatiue currents in South American
drawing , Austin: Archer M. Huntington Art
Gallery, The University ofTexas at Austin,
1997

1997 New photography XIII, The Museum
ofModern Art, Nova York

1996 The photographic condition , San Francisco Museum ofModern Art

Bibliografia selecionada
AndyGrumberg, "Sweet illusion ",
Artforum (set. 1997)
Charles Ashley Steinbach, MarkAlice
Durand, Seeing is belieuing, Novo México:
Arena Editions Santa Fe, 1998

Valeska Soares

Vince Alleti, "Organized confusion" ,
The Vil/age Voice (2 dez.), 1997

Walter Silveira

Exposições individuais selecionadas
1998 Galeria Camargo Vilaça, São Paulo

Born in São Paulo, 1955. Liues and works in

Christopher G ri mes Gallery,
Santa Monica, Califórnia

Exposi ções coletivas selecionadas
1997 Art foundry editions Santa Fe at Knoedler
New York, Knoed ler & Com pany,
Nova York

Desde el cuerpo: alegorias de lo feminino ,
Museo de Bellas Artes, Caracas
1996 Pequenas mãos, Paço Imperial, Rio de
Janeiro, Centro Cultural Alumni,
São Paulo

Biblio grafia selecionada
Adriano Pedrosa, Valeska Soares , São Paulo:
Galeria Camargo Vi laça, 1996
Lisette Lagnado, A presença do ready-made
nos anos 80, São Paulo: MAC, 1993
Paulo Herkenhoff, Valeska Soares ,
São Paulo: Gale ria Camargo Vilaça, 1994

Nasceu em São Paulo, 1955. Vive e trabaI ha em São Pau lo.

São Paulo.
Expos ições selecionadas
1998 Um lance de dados , Galeria Milan,
São Paulo

1994 Guanabara HW1, Arte Cidade,
São Paulo
1991

Poesia uisual nomuque, Museu de Arte
de São Paulo Assis Chateaubriand

Publicaç ão selecionada
Mein Kal/i Graphycs, São Paulo: Entretempo,
1995

Waltercio Caldas
Nasceu no Rio de Janei ro , 1946. Vive e
trabalha no Rio de Janeiro.
Born in Rio de Janeiro, 1946. Liues and works
in Rio de Janeiro .

Expos ições individuais selecionadas
1998 Centro Cultural da Light,
Rio de Janei ro
1997 GaleríaJavier López, Madri

1996 Anotações 1969/1996, Paço Imperial,
Rio de Janeiro
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1997 XLVII Biennale di Venezia

Re-aligning uision: alternatiue currents
in South American drawing, EI Museo
dei Barrio, Nova York; Arkansas Art
Center, Little Rock; Archer M.
Huntington Art Gallery, Austin;
Museo de Bellas Artes , Caracas
Bibliografia selecionada
XLVII Bienal de Veneza, Catálogo da
Representação Brasileira, São Paulo:
Fundação Bienal de São Paulo, 1997
Ilse Kuijken, Paulo Venâncio Filho,
Sônia Salzstein, Waltercio Caldas , Kassel:
Neue Gallery, 1992
Mari Carmen Ramírez (org.), Re-aligning
uision: alternatiue currents in South American
drawing , Austin: Archer M. Huntington
Art Gallery, The University ofTexas at
Austin, 1997

Wesley Duke Lee
N asceu em São Paulo, 1931. Vive e
traba lha em São Paulo.
Born in São Paulo, 1931 . Liues and works in

São Paulo .
Exposições individuais selecionadas
1992 Museu de Arte de São Paulo Assis
Chateaubriand; Centro Cultural

Nasceu em Belo Horizonte, 1957. Vive e
trabalha em Nova York.
Born in Belo Horizonte, 1957. Liues and works
in New York.

Portland Institute ofContemporary
Art, Portland, Oregon

Moderna, São Paulo

Banco do Brasil, Rio de Janeiro

1980 Cartografia anímica, Galeria Luisa
Strina, São Paulo

Expos ições coletivas selecionadas
1993 Bienal Brasil século XX, Fundação
Bienal de São Paulo
1990 XLIV Biennale di Venezia
1987 XIX Bienal Internacional de
São Paulo

Bibliog rafia selecionada
Cacilda Teixe ira da Costa, Retrospectiua
Wesley Duke Lee, São Paulo: Museu de
Arte de São Paulo, 1993
Olívio Tavares de Araújo, "Conjunto
revela vitalidade e urgência" , O Estado de
São Paulo (15 dez.), São Paulo, 1992

Nota do editor

Estes são livros (e não catálogos) estranhos. Não refletem perfeitamente a exposição, mas há naturalmente muitas
sobreposições. Imagens, textos, projetos e parte gráfica foram seleciona,dos, encomendados e criados com o intuito
de compor uma presença e significado autônomos. Os livros não seguem o tradicional formato de catálogos de
exposição (exceto talvez Representações Nacionais, mas mesmo naquele volume tentamos subverter algumas normas e
costumes encontrados em catálogos de exposições internacionais onde os artistas "representam" suas "nações"),
com seus ordenamentos alfabéticos, mesmo número de páginas e textos por artista e outras convenções. O consumidor freqüente de catálogos de exposição é demandado a passar mais tempo com estes livros para que possa compreender seu sistema e formato. Não se trata tanto de uma questão de design. Na realidade, usamos deliberadamente
uma das tipografias mais tradicionais e "transparentes" para nossos títulos-helvética-levando em conta a
tipografia original da Fundação Bienal de São Paulo. Design aqui não é bem uma "taça de cristal", mas trabalhamos
de fato com a noção de leitura e manuseio confortáveis, justapostos ou entrecruzados com estranhos elementos pontuais-o formato e localização de nossas legendas, para citar um exemplo. Tais elementos estranhos e pontuais
foram também considerados no plano editorial-a política da língua marcada pelo uso prevalente do português, por
exemplo. Neste contexto, Arte Contemporânea Brasileira: Um elentre Outrols, o último livro a ser produzido pela XXIV Bienal
de São Paulo, marca uma nova orientação da Fundação Bienal no que diz respeito a suas publicações. Desta vez, tivemos o privilégio de finalizaro livro e ao mesmo tempo olhar a exposição e assim incluir imagens de obras que foram
especial mente feitas para ela.
A Bienal deve transformar-se numa pequena editora para produzir quatro livros bilíngues com um total de mais
de 1500páginas em menos de seis meses-outras editoras provavelmente não se submeteriam a um cronograma tão
apertado. Entretanto, mesmo seis meses antes da exposição, há grande número de incertezas a respeito de muitos de
seus componentes (obras, artistas, representações), o que torna ainda mais difícil trabalhar com um plano editorial
definitivo. Num certo sentido, parece que estamos fadados a trabalharcom um cronograma exíguo e constantemente
tentar ajustaros livros aos projetos e planos da exposição. Após essa experiência, precisamos sobretudo agradecer a
todos os que trabalharam na produção destes livros, especialmente os designers, assistentes editoriais e revisores de
texto que freqüentemente foram demandados a correr com o trabalho além dos níveis razoáveis para finalizar nossas
publicações. Como Paulo Herkenhoff e eu muitas vezes escrevemos em correspondências a nossos diversos colaboradores no último ano e meio, o maior inimigo da Bienal é o tempo. Na noite do dia 13 de dezembro, me previne
sabiamente o curador geral, um silêncio pavoroso atravessa todo o Pavilhão. O que fica, porfim, é o conjunto de livros.

Infelizmente, devido a limitações impostas pelo cronograma das publicações, não foi possível incluir neste livro a versão inglês do ensaio
de Paulo Herkenhof(.
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Editor's note

These are strange books (not catalogs). They don't quite match the exhibition, yet there are naturally many overlaps.
Images, texts, projects, and graphics were selected, commissioned and created aiming at an autonomous presence
and meaning. The books do not follow the traditional format of exhibition catalogs (except perhaps Representações
Nacionaís, yet even in that volume we attempted to subvert certain standards found in catalogs ofinternational shows
where artists "represent" their "nations"), with their alphabetical orders, sarne amount ofpages and texts per artist,
and other conventions. The regular consumer of art catalogs is asked to spend more time with these books in arder
to uhderstand their system and format. It' s not so much a question of designo ln fact, we deliberately worked with one
ofthe most traditional, "transparent" fonts for our titles-helvetica-taking into consideration the original typography ofthe Fundação Bienal de São Paulo. Design here is not quite a "crystal goblet," yetwe did workwith the notion
of comfortable reading and handling, juxtaposed ar crossed with strange punctual elements-the format and location ofthe photo captions, to cite one example. Such strange and punctual elements were also considered in the editorial stance-the politics oflanguage marked by the prevalent use ofPortuguese, for instance. ln this context, Arte
Contemporânea Brasíleíra: Um e/entre Outro/s [One and/among OtherlsJ, the last book to be produced by the XXIV Bienal
de São Paulo, marks a new orientation of the Fundação Bienal in respect to its publications. This time we had the privilege to finalize the book while looking at the exhibition and thus include images of works which were especially
made for the XXIV Bienal.
The Bienal must beco me a small publishing house to produce four bilingual books and over 1,500 pages in six
months- other publishing houses would unlikely submit to such a tight schedule. Six months before the exhibition
there is still a lot ofuncertainty about many ofits components (works, artists, representations), which makes it even
more difficult to work wlth a definite editorial plano ln a sense, it seems we are doomed to work with an exiguous
schedule and constantly try to adjust the books to the exhibition's projects and plans. After this experience, we must
thank above all those who worked in the production ofthese books, especially the designers, editorial assistants, and
proofreaders who were often asked to rush and run beyond reasonable terms in arder to finalize our publications. As
Paulo Herkenhoff and myself many times wrote to our numerous contributors and collaborators ove r the past year and
half, time is the Bienal's worst enemy. ln the evening ofDecember 13th, the chief curator has wisely warned me, a
dreadful silence crosses the entire Pavilhão. What remains are the books.
Adríano Pedrosa

Unfortunately, due to límítatíons ímposed by our schedule of publícatíons, ít was not possíble to ínclude ín thís book the Englísh versíon
ofpaulo Herkenholf's essay.
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Intercâmbio de Informações sobre a XXIV Bienal de São Paulo

o Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo desenvolveu o Projeto de
Intercâmbio de Informações com a finalidade de propiciar informação, através de catálogos, livros
e textos diversos, a cinqüenta cidades brasileiras, contemplando todas as unidades da Federação.
Como contrapartida, o Arquivo Wanda Svevo solicitou às bibliotecas o processamento técnico, a
divulgação e a disponibilização do material ao público. Em cada cidade foi selecionada a biblioteca
que seria depositária de informação sobre a XXIV Bienal de São Paulo, que são as seguintes:
Bibioteca Municipal de Londrina,
Londrina
Biblioteca Central Municipal Gabriela
Mitral, Petrópolis
Biblioteca Central, Fundação Universidade
Federal de Porto Velho, Porto Velho
Biblioteca Central, Universidade de
Brasília, Brasília
Biblioteca Central, Universidade de
Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes
Biblioteca Central, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas
Biblioteca Central, Universidade
Federal da Bah ia, Salvador
Biblioteca Central, Universidade
Federal da Paraiba, João Pessoa
Biblioteca Central, Universidade
Federal de Alagoas, Maceió
Biblioteca Central, Universidade
Federal de Goiás, Goiânia
Biblioteca Central, Universidade Federal
de Juiz de Fora, Juiz de Fora
Biblioteca Central, Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul, Campo Grande
Biblioteca Central, Universidade Federal
de Pernambuco, Recife
Biblioteca Central, Universidade
Federal de Roraima, Boa Vista
Biblioteca Central, Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis
Biblioteca Central, Universidade Federal
de Santa Maria, Santa Maria
Biblioteca Central, Universidade
Federal de São Carlos, São Carlos
Biblioteca Central, Universidade
Federal de Sergipe, Aracaju
Biblioteca Central, Universidade
Federal de Uberlândia, Uberlândia
Biblioteca Central, Universidade
Federal do Acre, Rio Branco
Biblioteca Central, Universidade
Federal do Amazonas, Manaus
Biblioteca Central, Universidade
Federal do Espírito Santo, Vitória
Biblioteca Central, Universidade
Federal do Maranhão, São Luiz

Biblioteca Central, Universidade
Federal do Mato Grosso, Cuiabá
Biblioteca Central, Universidade
Federal do Piauí, Teresina
Biblioteca Central, Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, Natal
Biblioteca Central, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul/Instituto de Artes,
Porto Alegre
Biblioteca Central, Universidade Regional
de Blumenau, Blumenau
Biblioteca da Comarca, Universidade
do Tocantins, Tocantins
Biblioteca da Escola de Comunicação e
Artes, Universidade de São Paulo
Biblioteca Estadual do Ceará, Fortaleza
Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo
Biblioteca Municipal Alberto Souza,
Santos
Biblioteca Municipal de Araçatuba,
Araçatuba
Biblioteca Municipal de Botucatu, Botucatu
Biblioteca Municipal de Campina Grande,
Campina Grande
Biblioteca Municipal de Feira de Santana,
Feira de Santana
Biblioteca Municipal de Maringá, Maringá
Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, Campos
Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz
de Arruda Pinto, Piracicaba
Biblioteca Publica do Pará, Belém
Biblioteca Pública Elcy Lacerda, Macapá
Bibloteca Central, Universidade Federal
de Caxias do Sul, Caxias do Sul
Fundação Cultural de Curitiba, Curitiba
Museu de Arte Contemporânea de Niterói,
Niterói
Museu de Arte da Pampulha,
Belo Horizonte
Museu de Arte de Joinville, Joinville
Museu de Arte de Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro

o Arquivo Wanda Svevo apoiou a curadoria da XXIV Bienal de São Paulo, através de pesquisa
bibliográfica e documental, como a elaboração do índice de artistas por países na Bienal de
São Paulo 1951-1998.
Silvia Castelo Branco, Supervisora, Arquivo Histórico Wanda Svevo
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