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LU IZ A M E L LO

APRESENTAÇÃO

casa árvore rua
Esta publicação apresenta a obra do artista Raul Mourão
por meio de uma seleção de textos e imagens produzidos
desde o início de sua carreira, nos anos 1990, até os dias
de hoje.
Paulo Herkenhoff foi convidado a refletir sobre o conjunto da obra e analisou trabalhos referenciais, tais como
Luladepelúcia, A grande área e a série Grades. Os textos
“Os signos ásperos”, de Agnaldo Farias, e “Pequenas frações”, de Paulo Venancio Filho, interpretam diferentes momentos da produção do artista e compõem um panorama
de leitura crítica sobre sua obra.
A entrevista, realizada no ateliê de Mourão em dezembro de 2006, contou com a participação do artista Carlos
Vergara, da crítica de arte Luisa Duarte e da arquiteta Ana
Paula Pontes. A presença de três gerações de profissionais
ligados às artes enriqueceu o debate sobre questões importantes para o trabalho do artista: o humor, os processos
de criação, o público e a circulação da arte.
O caderno do artista é composto por imagens inéditas
dos vídeos Cão/Leão e Nova Capela. A publicação conta
ainda com uma seleção de textos do artista, escritos entre
1992 e 2003.
A cronologia, organizada por Débora Monnerat, apresenta os principais acontecimentos de sua trajetória.
9

PRESENTATION
LUIZA MELLO

This publication presents the works
of the artist Raul Mourão through a
selection of texts and images produced
from the beginning of his career in the
90’s until the present day.
Paulo Herkenhoff was invited to
reflect upon the work and analysed
his most outstanding pieces such as
Luladepelúcia (CuddlyLula), A grande
área (The big area) and the series
Grades (Fences). “Signos ásperos”
(“The rough signs”) by Agnaldo Farias
and “Pequenas frações” (“Small
fractions”) by Paulo Venancio Filho
interpret different periods of the
artist’s production and compose a
panorama of critical readings about
his work.
The interview, that took place
in the artist’s studio in December
2006, counted with the participation
of the artist Carlos Vergara, the art
critic Luisa Duarte and the architect
Ana Paula Pontes. The presence of
three generations of professionals
connected to the arts enriched the
debate concerning important issues
about Mourão’s work: humour, creative

processes and artistic procedures,
the public and art circuit.
The artist’s notepad is composed
of previously unpublished frames
from the videos Cão/Leão (Dog/Lion)
and Nova Capela (New Chapel). The
publication counts as well with a
selection of texts by the artist between
1992 and 2003.
The chronology, organized by
Débora Monnerat, presents the most
important events of his trajectory.
The quotations, illustrations, images
of works from different phases of his
career and photographs will offer
the reader an opportunity to better
understand the artist’s multidisciplinary
trajectory.
ARTE BRA presents in a dynamic
form the works of contemporary
Brazilian artists and its intention is to
broaden the scope of reflection about
such production in our country. Raul
Mourão says in one of his texts that in
order to understand contemporary art
he was obliged to experiment with it;
and after that there was no turning back.
This book is an invitation to experience.

P 6-7
AUTO-RETRATO COM
MAÇÃ, 1996
[SELF-PORTRAIT WITH
APPLE]

imagem digital
[DIGITAL IMAGE]

dimensões variáveis
[VARIABLE DIMENSIONS]

P8
CASA/ÁRVORE/RUA,

1996
[HOUSE/TREE/STREET]

chapas de ferro
e árvore
[IRON SHEETS AND TREES]

dimensões variáveis
[VARIABLE DIMENSIONS]

intervenção
[INTERVENTION]

Praia do Flamengo,
Rio de Janeiro
P 11
ANIMAL MENOR 9,

2006
série Boxer
[MINOR ANIMAL 9]
[BOXER SERIES]

granito [GRANITE]
90 x 15 x 75cm

RIO DE JANEIRO | FEBRUARY 2007

As citações, imagens de obras de diferentes fases da carreira e fotografias darão ao leitor a oportunidade de conhecer
melhor o percurso multidisciplinar do artista.
A Coleção ARTE BRA apresenta de forma dinâmica obras
de artistas contemporâneos brasileiros e pretende ampliar
a reflexão sobre esta produção no país. Raul Mourão diz
em um de seus textos que, para compreender a arte contemporânea, foi obrigado a experimentá-la e que, depois, não
pôde mais voltar atrás. Este livro é um convite à experiência.
RIO DE JANEIRO | FEVEREIRO DE 2007
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PAU LO H E R K E N H O F F

A GENTIL ARTE
DE BURLAR
PAULO
HERKENHOFF

é crítico de
arte e curador
independente.

P 12

Sem título,
1995
[UNTITLED]

fotografia

Um conjunto heterogêneo de obras de Raul Mourão enlaça o
olhar com ironia. Mourão opera com a subtração da regra e
formas gentis de sua transgressão. O artista desestabiliza.
Tudo será objeto de ironia, do poder ao medo. Cada obra
parece querer atuar como um aparelho para a prática dessa
perversidade. Em seu repertório, existe o confronto com a
ordem jurídica, leis da Física, estruturas comportamentais,
normas e mores, cânone estético, regras do jogo, grade, malha ou a grid cubista. Para a transgressão, o artista aborda
a física da maciez, a elasticidade, a geometria do medo, o
desenho sólido, a cultura da sobrevivência nas ruas do Rio
de Janeiro e a política da forma.
Desenhos em
Malgrado o domínio da linguagem do desenho, Mourão realizou algumas obras que são textos executados por um pintorletrista (1997). Na expressão jurídica, como no crime em que se
utiliza da ação física de terceiros, o artista usa uma longa manus para o desenho. A vontade matérica, modo bachelardiano
de organizar o mundo, está transferida a um terceiro, anônimo
e alienado na divisão do trabalho na produção artística:
“Tenho dois filhos e ninguém sabe.
Ninguém conhece.
(...) Poesia come tudo.
Aguardando sol para lavagem”1.
Alguns são uma escritura da suspeita. Já não é do artista que se suspeita (uma hipotética falta de virtuosismo resol-

[PHOTOGRAPHY]

14 x 19cm
cada [EACH]

1 Frases do livro RUA, de Raul Mourão, 1997.
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THE GENTLE ART
OF TRICKING

vida com o convite a um outro para operar a artesania), mas
da agenda de significados: os filhos mantidos em segredo, a
devoração pela poética, a lavagem. Há um teor de desregulamentação infiltrado no desenho.

PAULO HERKENHOFF

A heterogeneous group of Raul
Mourão’s works involves our glance
with irony. Mourão operates with the
subtraction of rules and with gentle
ways of transgressing them. The artist
destabilizes. Everything is an object
for irony, from power to fear. Every
work seems to aim to act as a device
for the practice of such perversity. In
his repertoire, there is a confrontation
with juridical order, the law of Physics,
structures of behavior, norms and mores,
the aesthetical canon, the rules of the
games, the fence, the network or the
Cubist grid. For transgressing, the artist
deals with physical softness, elasticity,
the geometry of fear, solid drawings, the
culture of survival in Rio de Janeiro’s
streets and the politics of form.
Drawings in longa manus
Despite his control of drawing, Mourão
made some works that are texts done
by a painter of popular posters. Using
a legal term for the crime in which one
employs the physical actions of a third
party, the artist uses a longa manus
for his drawing. The material drive, a
Bachelardian way of organizing the
world, is transferred to a third party
who is anonymous to and alienated of
the work division in artistic production:
“I have two children and nobody
knows.
Nobody knows anything.
(...) Poetry eats everything.
Waiting the sun for washing-up” 1.
Some are writings of suspicion.
One is no longer suspicious of the
artist (a supposed lack of ability
resolved by inviting someone else
to do the artisanal job) but of an
agenda of meanings: the children kept
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in secret, the poetical consumption,
the washing-up. There is a content
of deregulamentation implicit in the
drawing.
90 minutes of sculpture
Raul Mourão produced sculptures and
objects for a predetermined temporal
space: the 90 minutes of the regular
time of a football game. In 1863, the
Football Association established the
rules that define the space of the field,
the free kick and the penalty kick, the
off side and the prohibition of touching
the ball with the hands as well as the
exceptions. The game’s rules and
discipline are subverted in the sensitive
investigation. It is in this 90minute
field that Mourão establishes a poetics
of space in which the elements that
order football undergo a permanent
deregulamentation.
Cartões (Cards) (2000) are two
flat surfaces (rectangular solid acrylic
sheets) inside a box. The monochromatic
surfaces form a Concretist play.

PAULO HERKENHOFF

is an art critic and
independent curator.

1 Phrases from the
book STREET,
by Raul Mourão,
Rio de Janeiro,
1997.
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CARTÕES, 2001
[CARDS]

acrílico, madeira
e vidro
[ACRYLIC, WOOD
AND GLASS]

26 x 30cm

90 minutos de escultura
Raul Mourão produziu esculturas e objetos para um espaço
temporal determinado: os 90 minutos do tempo regulamentar
de um jogo de futebol. Em 1863, a Football Association estabeleceu as regras que definem o espaço do campo, os tiros
de meta e pênalti, o impedimento e a proibição de toque da
mão na bola, as exceções. A regra e a disciplina do jogo
subvertem-se na investigação sensível. É nesse campo com
duração de 90 minutos que Mourão estabelece uma poética
do espaço em que os elementos da ordem do futebol são
permanentemente submetidos a uma desregulamentação.
Cartões (2001) são dois planos (placas retangulares em
acrílico sólido) em amarelo ou vermelho, numa caixa. Os planos monocromáticos formam um jogo concretista. O lúdico
nesta obra se aproxima de alguns objetos com partes móveis
de Abraham Palatnik, Osmar Dillon ou Paulo Roberto Leal na
tradição construtiva brasileira. Vermelho e amarelo, com a
solaridade dos acordes cromáticos de Hélio Oiticica, são as
cores protocolares da advertência e da expulsão de campo
num jogo de futebol. Na caixa, os movimentos planares da cor
teimam em não ajustar os “cartões” de cor, mantendo dada
indisciplina geométrica, uma instabilidade e certo descontrole.
É o espectador que se depara com a hipótese da sanção, símbolos de censura e castração, do domínio da regra.
Nesse jogo entre dimensões, o desenho de Mourão pode
ser um corpo sólido. Como certo desenho linear de Franz Weissmann no início da década de 1950, que dava corporeidade de
escultura à imagem virtual dos sólidos, Mourão constituiu uma
geometria de sólidos do futebol. A grande área (2001) conforma,
em tubo de aço, um desenho do campo do jogo. Outra grande
escultura tem as mesmas dimensões da situação do pênalti,
entre a marca e os extremos da trave. Há duas linhas oblíquas
à linha de meta a 16,5 m de distância. O desenho final será
dado pelo pé, pelo chute. A bola descreve o desenho. A estrutura única e contínua que põe a nu a unidade entre os opositores.
15
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Their ludic quality of this work nears
them to other objects with moveable
parts made by Abraham Palatnik, Osmar
Dillon or Paulo Roberto Leal in Brazilian
Constructive tradition. Red and yellow,
with the solar quality of Hélio Oiticica’s
chromatic tones, are the protocol
colors for advertence and expulsion in
a football game. In the box, the planar
movements of color stubbornly are not
adjustable to the color “cards”, keeping
some geometric indiscipline, instability
and a certain lack of control. The
spectator is faced with the hypothesis
of sanction, symbols of censure and
castration, of the control of rules.
In this interplay between
dimensions, Mourão’s drawing may
be a solid body. Like the kind of linear
drawing produced by Franz Weissmann
in the beginning of the 1950’s, which
granted a sculptural corporeity to the
virtual image of solid objects, Mourão
constituted a geometry of football
solids. A grande área (The big area)
(2001) shapes a drawing of the football
field within a stainless steel tube.
Another large sculpture has the same
dimensions of a penalty kick situation,
between the penalty mark and the
extremes of the two goal poles. There
are two oblique lines in relation to the
goal area line 18 yards of distance. The
foot – the kick – will make the final
drawing. The ball describes the drawing.
The single and continuous structure
that unmasks the unity between the
adversaries. We are talking of a device
that measures tension: around the ball,
the goal-keeper and the player who will
kick the penalty there are the antagonist
One, face to face. Mourão exhibits the
unavoidable opposition between Two
that are merged and divided in the
attraction of the opposites. The eye-ball
is now blind. It goes without looking.
To look is not to see, but to perceive
beyond the five senses and to calculate
with precision.
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Defense and attack are related with
absurd exaggeration. “Half-goal” in
Esporte (Sport) (1994) is a hypothesis.
A hundred and thirty four (134) is the
number for strangeness. It refers to
“almost”. “Half-goal is the expression used
to convey the situation in which a player
gives a pass to a companion that is almost
a goal”, says Mourão2. This is the height
(134 cm) of a sculpture corresponding to
half the total height of the goal poles (268
cm). In Mourão’s work, the width remains
the same: 768 cm. Mourão’s drawing
of the football field is not built through
perturbing relations between architecture
and anamorphosis, like the ones
introduced by Cildo Meireles in Brazilian
art, but through strangeness and humor.
In the space of the lawn, a solid is
unable to roll. An iron ball is on the field:
Bolas 1 e 2 (Balls 1 and 2) (1999). It weights
dozens of pounds (much more than the
14 or 15 ounces established by FIFA). It
is there to confuse our glance before
which is not apprehensible by our retina:
weight. Here, the historical reference is
Cildo Meireles’ Eurekablindhotland, with
its balls of identical materials and shapes
but diversified weights. Nevertheless, the
crucial difference is the dynamics. While
in Meireles’ installation sounds function
as reading index of speed, in Mourão’s
sculpture the sphere is pure immobility.
Which means, in this case, that football
is not about a rolling ball. This invisible
different transforms ball into eye, with
its double phallacy: the spectator’s
optical illusion and the unpredictable
trajectories of the not rolling ball. An
eye in the state of magic is required,
since art is kept between the Logos (the
Cartesian reasoning, including the sport’s
techniques and the rules of the FIFA)
and Sobrenatural de Almeida, which is
the name of the Imponderable given by
Nelson Rodrigues 3. Let’s say that at some
point the work pursues the ‘dry leaf’4
geometry, that is, an exact imprecision of
an accurate and tricky excessiveness.

2 Interview with the
author on October
21st, 2004. All Mourão
quotes, except when
noticed, were taken
from this interview.
3 The Brazilian
play-writer Nelson
Rodrigues also
wrote several
chronicles on football.
Sobrenatural de
Almeida (something
like Supernatural
Smith) was a name
he created to refer to
the extraordinary and
inexplicable events
that sometimes take
place during a game.
(Translator’s note).
4 The ‘dry leaf’ is a
particular kind of
bending kick invented
and mastered by
the great Brazilian
football player Didi.
(Translator’s note).
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A GRANDE ÁREA,

2001
[THE BIG AREA]

ferro pintado

Trata-se de um aparelho para demarcar tensão: em torno da
bola, goleiro e cobrador do pênalti são o Um antagônico, frente
a frente. Mourão expõe a incontornável oposição entre Dois
que se fundem e se dividem na atração dos opostos. A bolaolho é, agora, cega. Vai sem ver. Ver não será enxergar, mas
perceber para além dos cinco sentidos e calcular com exatidão.
Defesa ou ataque relacionam-se com um exagero absurdo.
“Meio gol” (Esporte, 1994) é uma hipótese. Cento e trinta e quatro (134) é número para o estranhamento. Refere-se ao “quase”.
“Meio gol é a expressão para quando o jogador dá um passe
ao seu companheiro que é quase um gol”, diz Mourão2. Essa
é a altura (134 cm) de uma escultura correspondente à metade da altura total das traves (268 cm). Na obra de Mourão, a
largura mantém-se idêntica: 768 cm. O desenho do campo de
futebol de Mourão não se constrói por relações perturbadoras
entre arquitetura e anamorfose, como Cildo Meireles introduziu
na arte brasileira, mas pelo estranhamento e pelo humor.
No espaço da grama, um sólido não rola. Uma bola em
ferro fundido está no campo (Bolas 1 e 2, 1999). Pesa dezenas
de quilos (bem mais que os 410 a 450 gramas previstos pela
FIFA). Está ali para confundir o olhar diante do inapreensível
pela retina: o peso. Aqui, a referência histórica é Eurekablindhotland, de Cildo Meireles, com suas bolas com forma e
material idênticos, mas pesos diversos. No entanto, a diferença crucial é a dinâmica. Enquanto os sons na instalação de
Meireles são índices de leitura de velocidade, na escultura
de Mourão, a esfera é pura imobilidade. Isto é, neste caso,
futebol não é bola rolando. A invisível diferença transforma a
bola em olho, com sua dupla falácia: a ilusão de ótica do espectador e as trajetórias imprevisíveis da bola que não rola.
Pede-se um olho em estado de magia, pois a arte permanece
entre o Logos (a razão cartesiana, inclusive a técnica do esporte e as regras da FIFA) e Sobrenatural de Almeida, que é
o nome do Imponderável encontrado por Nelson Rodrigues.
Digamos que em algum momento o trabalho perseguisse a
geometria da folha seca, isto é, uma exata imprecisão de
uma desmedida enganosa e certeira.

[PAINTED IRON]

2.040 x 41.900 x 260cm

III Bienal do Mercosul,
Porto Alegre

2 Em entrevista com o autor em 21 de outubro de 2004. Todas as citações de Mourão, salvo
indicação, foram extraídas desta entrevista.
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Active (i)mmobility
To grow a garden inside a car and to
transport it through the city: Carro/
Árvore/Rua 1 e 2 (Car/Tree/Street 1 and
2) (1999). It is the mobility of that which
is immovable. We would have here, then,
a metaphor on the very metaphor as a
semantic displacement (the Medieval
usurpata translatio). Mourão displaces
the verbal code to a condition of an
inconstant locus. With its unfixed space/
time relation, the ambulant garden could
be a chapter of Jorge Luis Borges’
A history of eternity.
In the work Surdo-mudo (Deafmute) (1999), a large stone smothers a
surdo, a Brazilian percussion instrument.
The surdo is a key musical instrument
in the percussion group of Rio de
Janeiro’s school of sambas, introduced
by the musician Bidê in the school of
samba Estácio de Sá in the end of the
1920’s and beginning of the 1930’s. It
is the instrument that gives rhythm,
determines the progress of the school
of samba, conducts the carnival. In
Surdo-mudo (Deaf-mute), Mourão
performs a double antithetical operation
of meaning alteration, keeping the
signifier “surdo” (“deaf”). The noun
(the musical instrument) becomes and
adjective (“deaf”, unable to hear its
own impossible music). It is proper of
Mourão’s art to take the glance towards
a settlement on the dysfunctionality of
known objects. If the surdo defines the
carnival tempo, in Mourão’s work there
is a frozen process of time/tempo itself,
and its imprisonment in muteness.
In the video Cão/Leão (Dog/Lion)
(2002), a video camera uninterruptedly
followed a stray dog during twelve hours,
from 6am to 6pm, from dawn to sunset,
without end. The film is almost a parody
of a reality show. In a world where civil
rights are more than ever threatened
by State control and surveillance, the
reality shows are the inverted proposal
of the mass communication companies:
20

to celebrate the alienating desire of
being permanently watched in search
of the fifteen minutes of Warholian
fame in exchange of the judge and
the censor’s aim – the consuming
public. It is the desire of a fascist state
of being produced by the channels of
communication in the perfect game of
the voyeur/exhibitionist. The electronic
eye of Cão/Leão (Dog/Lion), in an
omniscient filming, is the superego of
this human dog, like the dog in Albert
Camus’ The plague and Baleia (Whale),
the she-dog of Graciliano Ramos’ Dry
lives, were indexes for the subject’s
misery and greatness. Man, says
Louise Bourgeois about her symbolic
vocabulary, is “like an inventory of

5 Interview with
Deborah Wye
on July 2nd, 1979.
Louise Bourgeois
Archives.
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SURDO-MUDO, 1999
[DEAF-MUTE]

instrumento de
percussão
e granito
[PERCUSSION
INSTRUMENT AND
GRANITE]

95 x ø 60cm
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CARRO/ÁRVORE/
RUA 1 E 2, 1999
[HOUSE/TREE/STREET
1 AND 2]

caixa de luz e
imagem digital sobre
duratrans
[LIGHT BOX AND DIGITAL
IMAGE ON DURATRANS]

29 x 38 x 10,5cm
cada [EACH]

(I)mobilidade ativa
Plantar um jardim num carro e transportá-lo pela cidade
(Carro/Árvore/Rua 1 e 2, 1999). É a mobilidade do imóvel. Teríamos aqui, então, uma metáfora sobre a própria metáfora
como deslocamento semântico (a usurpata translatio medieval). Mourão desloca o código verbal para a condição de um
locus inconstante. Com sua relação espaço/tempo infixa, o
jardim deambulante poderia ser um capítulo de A história
da eternidade, de Jorge Luis Borges.
Na obra Surdo-mudo (1999), uma grande pedra abafa o
surdo, instrumento musical de percussão. O surdo é peçachave na bateria das escolas de samba cariocas, introduzida por Bidê na Estácio de Sá na virada dos anos 1920 para
1930. É o instrumento de marcação, que determina todo o
andamento da escola, conduz o carnaval. Em Surdo-mudo,
Mourão realiza uma dupla operação antitética de alteração
do significado, mantido o significante “surdo”. O substantivo (o instrumento musical) converte-se em adjetivo (“surdo”,
como a incapacidade de ouvir sua música impossível). É da
arte de Mourão levar o olhar a calçar-se na disfuncionalidade de objetos conhecidos. Se o surdo define o tempo no
carnaval, no trabalho de Mourão ocorre um congelamento do
próprio tempo, seu aprisionamento na mudez.
No vídeo Cão/Leão (2002), uma câmera acompanhou
ininterruptamente um vira-lata na rua por doze horas, das
6 da manhã às 6 da tarde, do amanhecer ao anoitecer, sem
fim. O filme é mais que uma paródia de um reality show.
Num mundo em que as liberdades civis estão mais que nunca ameaçadas pelo controle e vigilância do Estado, os reality shows são a proposta ao revés das companhias de comunicação de massa: celebrar o desejo alienante de ser vigiado
permanentemente em busca dos quinze minutos de fama
warholianos em troca da busca do juiz e do censor – o público
21

P 22
CÃO/LEÃO, 2002

the animals”5 of a place. The friction
between the dog and the camera,
produced by Cão/Leão (Dog/Lion), opens
the eye of consciousness. “Today we feel
it is no longer necessary a war in order
to kill the reality of the world”, says Paul
Virilio in The information bomb6. The dog
of the Lapa neighborhood knows it. Raul
Mourão says it only needs the struggle
between a dog and a video camera.
Almost
The unsettling political agenda of
Luladepelúcia (CuddlyLula) (2005) and
its numerical or modal variations place
this production by Raul Mourão in the
limits of tri-dimensional caricatureg7.
If it were a caricature, Luladepelúcia
(CuddlyLula) would join the family of
the reduction and the sharp humor’s
geometry of J. Carlos, Nássara and
Cássio Loredano in Brazilian culture.
The function of humor, a
psycho-economic phenomenon, is to
distend tensions. The unconscious in
manifestations of laughter was studied
by Freud in Jokes and their relation to
the unconscious (1905) and in Humor
(1927). Mourão objects break social
conventions and inquire into the logic
of the senses. Glance and touch are at
the service of the sexual or aggressive
impulses involved in the humor about
the puffy – the materiality of the stuffed
toy is an essential part of the work’s
character. In Laughter: an essay on the
meaning of the comic (1900), Henri
Bergson notes that “matters resists
and becomes obstinate”, exactly in the
chapter where he analyzes the “the
comic of forms”8. By displacing his irony
in Luladepelúcia (CuddlyLula) to the very
instance of the object’s material (and
less to the instance of form), Mourão
established his focus on the materiality
of the plush with acid irony. He settled
a direct paradox in order to install
an intimate strangeness. His haptic
invitation to puffiness, in a pulsion
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exercise of touch and laughter, is the key
to the work’s erotic dispositive.
The artist merged two characters
of the struggle for political
transformation in Latin America: Lula
and Guevara. Lula resignifies “El Che”
in a historical aggiornamento. There is
another “almost”, now physiognomic,
that displaces toward a fusion by
ambivalence. Still being one and already
being the other. In parallel to the
merging of two images/personalities
in the individual portrait Luiz Inácio
Guevara da Silva (2006) by Raul Mourão,
Douglas Gordon created the diptych
Louise Duchamp and Marcel Bourgeois,
a pair of portraits that alternates the
faces of the two transgressive artists
in their most well-known photos. For
Mourão, nevertheless, Lula is not
worthy of Guevara’s work.9 His gesture
was to merge two communication
phenomena, converted into T-shirts
illustrations. Lula is inscribed in the
new war operation of the telemarketing

6 VIRILIO, Paul.
The information bomb.
Translated by Chris
Turner. London:
Verso, 2000. p. 36.
7 The author nurtures
no hierarchical
prejudices in relation
to the aesthetical value
of caricature.
8 BERGSON , Henri.
Le rire. Paris:
PUF, 1978. p. 22.
9 Conversation
with the author on
March 26th 2007.

consumidor. É um desejo de um estado fascista de existência produzido pelos meios de comunicação no jogo perfeito
de voyeur-exibicionista. O olho eletrônico de Cão/Leão, em
filmagem onisciente, é o superego deste cão humano, como
o cão em A peste de Albert Camus e Baleia, a cachorra de
Vidas secas de Graciliano Ramos, foram índices da miséria
e grandeza do sujeito. O homem, diz Louise Bourgeois sobre
seu vocabulário simbólico, é “como um inventário dos animais”3 de um lugar . O embate do cachorro contra a câmara,
produzido por Cão/Leão, abre o olho da consciência. “Hoje,
sente-se que não é mais necessário uma guerra para matar
a realidade do mundo”, diz Paul Virilio em La bombe informatique4. O cão da Lapa sabe disso. Raul Mourão diz que
basta o confronto entre um cão e uma câmera.
Quase
A desconcertante agenda política de Luladepelúcia (2005)
e suas variantes numéricas ou modais colocam esta produção de Raul Mourão no limite da caricatura tridimensional5.
Se fosse caricatura, o Luladepelúcia seria da família da
redução e da geometria do humor fino de J. Carlos, Nássara
e Cássio Loredano na cultura brasileira.
A função do humor, fenômeno econômico psíquico, é
distender tensões. O inconsciente em manifestações de riso
foi abordado por Freud em Os chistes e sua relação com o
inconsciente (1905) e O humor (1927). Os objetos de Mourão
rompem a norma social e recorrem à lógica dos sentidos.
Olho e tato estão a serviço dos impulsos agressivos ou sexuais envolvidos no humor sobre o fofo – a materialidade
da pelúcia estofada é constitutiva do caráter da obra. Em
Le rire (1899), Henri Bergson nota que “a matéria resiste e se
obstina”, justamente no capítulo em que analisa o “cômico
das formas”6. Ao deslocar sua ironia em Luladepelúcia
para a própria instância material do objeto (e menos para a
instância da forma), Mourão estabeleceu seu foco na

3 Entrevista com Deborah Wye em 2 de julho de 1979. Arquivo Louise Bourgeois.
4 VIRILIO, Paul. The information bomb. Trad. Chris Turner. Londres: Verso, 2000. p. 36.
5 O autor não tem preconceitos hierárquicos com relação ao valor estético da caricatura.
6 BERGSON, Henri. Le rire. Paris: PUF, 1978. p. 22.
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materialidade de pelúcia com ácida ironia. Montou um paradoxo direto para instalar um estranhamento intimista. Seu
convite háptico ao fofo, em exercício das pulsões do toque e
do riso, é a chave do dispositivo erótico da obra.
O artista fundiu dois personagens das lutas de transformação política da América Latina: Lula e Guevara. Lula
ressignifica o Che num aggiornamento histórico. Há um outro
“quase”, agora fisionômico, que desloca para a fusão por ambivalência. Ainda sendo um e já sendo o outro. Paralelamente
à fusão de duas imagens/personalidades no retrato individual Luiz Inácio Guevara da Silva (2006) de Raul Mourão,
Douglas Gordon realizou o díptico Louise Duchamp et Marcel
Bourgeois, um par de retratos que alterna os rostos dos dois
artistas transgressores nas fotos mais conhecidas de cada
um. Para Mourão, no entanto, Lula não está à altura da obra
de Guevara7. Seu movimento foi fundir dois fenômenos da comunicação, convertidos em ilustração de camisetas. Lula
inscreve-se na nova operação de guerra das campanhas de
telemarketing das eleições presidenciais, com a commodification do ideário (conversão do candidato em produto), enquanto Che Guevara, desde a década de 1960, é o único símbolo
pop de circulação mundial produzido pela América Latina.
História elástica da arte
Luladepelúcia corresponde àquela área da Física que estuda
as propriedades dos materiais elásticos. Sobre elas, Mourão
projeta significados, deslocando-as do comentário político
para fenômenos propriamente visuais, plásticos e perceptivos.
O objeto de pelúcia é elástico porque se deforma sob pressão
externa, mas depois retorna à sua forma original terminada a
pressão. É uma lei da Física (Lei de Hooke) com a qual Mourão constitui o regime poético do objeto. É como o hímen complacente. Pressão externa pode ser indiferentemente um afago
de criança ou um murro na boca do estômago. O boneco
sempre volta à forma original. É então que a obra pede uma
fenomenologia dos sentidos, pois é tão visual quanto tátil.
É na história da arte que Luladepelúcia simula pertencer à ordem da maleabilidade de O dentro é o fora (1963) e
7 Em conversa com o autor em 26 de março de 2007.
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campaigns of presidential elections, with
the commodification of the ideary (the
conversion of the elector into a product),
while Che Guevara, since the 1960’s, is
the single pop symbol of international
circulation produced in Latin America.
Elastic history of art
Luladepelúcia (CuddlyLula) corresponds
to that discipline in Physics that studies
the properties of elastic materials.
Mourão projects meanings on them,
displacing them from the political
commentary to more properly visual,
plastic and perceptive phenomena. The
soft plush object is elastic because it is
deformed by outer pressure, but once
the pressure is gone it returns to the
original shape. It is a law of Physics
(Hooke’s law) with which Mourão
constitutes the poetical regime of the
object. It is like a complacent man. It
is like a complacent hymen. An outer
pressure may indifferently be a child’s
caress or a punch on the stomach.
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The doll always returns to its original
shape. And here the work demands a
phenomelogy of the senses, since it is
both visual and tactile.
It is in art history that Luladepelúcia
(CuddlyLula) simulates belonging to the
order of malleability of Lygia Clark’s
works O dentro é o fora (The inside
is the outside) (1963) and Obra mole
(Soft work) (1964). If Clark’s rubberish
Obra mole (Soft work) is related to the
movements of Baroque shapes, but
above all with the notion of the “soul’s
enfoldment” in the geometry of the
interiority of being – Luladepelúcia
(CuddlyLula) deliberately unknown
reference is Gilles Deleuze’s The fold:
Leibniz and the baroque – here the
body is squeezed and its fold is on
the outside. One can see it clearly
in the transparency of the box for
Lulacaixa2 (Lulabox2) (2006). The title
denotes the double and the countable
deregulamentation. Armored inside its
box – there – is impossible to touch the
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bonecos de pelúcia,
madeira e vidro
[PLUSH DOLLS, WOOD
AND GLASS]

44 x 49 x 14cm

da Obra mole (1964) de Lygia Clark. Se a Obra mole emborrachada de Clark tem relações com o movimento da forma
barroca, mas sobretudo com a noção de “dobra da alma” na
geometria da interioridade do ser (a referência deliberadamente desconhecida por Luladepelúcia é A dobra, Leibniz
e o barroco, de Gilles Deleuze), aqui, o que se amassa é o
corpo e sua dobra será externa. Vê-se com clareza na transparência do estojo de Lulacaixa2 (2006). O título denota o
duplo e a desregulamentação contábil. Blindado em sua caixa, aí, não se pode tocar o intocável. Depois da experiência
háptica, sabe-se que o objeto Luladepelúcia só tem recheio.
Não é a monada que é cada indivíduo barroco em sua singularidade. As malas-estojos Lulacaixa1 (2005), Lulacaixa2 e
Lulacaixa10 (2005) deixam tudo às claras. Só cabe o boneco.
Em duas obras de Antonio Dias, Um pouco de prata para
você (1965) e Cabeças (1968), um bando de cubos-cofres proliferados, as relações entre capitalismo e esquizofrenia estão
evisceradas para quem quiser ver.
Na apreensão pelo aparato perceptivo, Luladepelúcia
permite o reconhecimento de uma forma conhecida no cotidiano, como nos caso dos volumes estofados de Claes Oldenbourg, Jorge de la Vega e Antonio Dias. O Telefone macio (Soft
pay-telephone, 1963), a Privada macia (Soft toilet, 1966) e a
Bateria musical macia (Grand soft drum set, 1967) de Oldenbourg são simulacros pop de um som inexistente. Cada um
é a antítese de si mesmo: a bateria é o som que não se toca.
O Luladepelúcia abafa. É, tecnicamente, um equipamento
acústico com a propriedade de abafar sons, inclusive vozes
e rumores. Esta é a propriedade acústica do volume elástico
estofado. No campo da percussão, Luladepelúcia é tão mudo
como o Surdo-mudo de Mourão. Ambos são significantes dotados da capacidade de anular qualquer ruído. A capacidade
de deformação é uma qualidade física do objeto Luladepelúcia. É do caráter de sua plasticidade. Na arte latino-americana, a proximidade de Luladepelúcia seria com a ironia de
La indecisión, quadro de Jorge de la Vega (1963, col. MAM-RJ). O
estofamento no bestiário do argentino produz a visceralidade
pungente, própria da estética do grupo Otra Figuración nos
anos 1960. A elasticidade do Luladepelúcia deve ser justaposta às distorções anamórficas de La indecisión. O sentido
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untouchable. After the haptic experience, of Luladepelúcia (CuddlyLula) must
one learns that the object Luladepelúcia
be juxtaposed to the anamorphous
(CuddlyLula) is nothing but stuffing. It
distortions of La indecision (Indecision).
is not the monad that each Baroque
The ambivalent sense of this
individual is in his/her singularity. The
Esquizobestia (Schizobeast) formulates
luggage-boxes of Lulacaixa1 (Lulabox1)
a critical view of the subject. In Jorge de
(2005), Lulacaixa2 (Lulabox2) and
la Vega’s work, according to Mercedes
Lulacaixa10 (Lulabox10) (2005) make
Casanegra, anamorphosis are molded
it very clear. There is only room for the
according to an inner attitude of vitality:
doll. In two of Antonio Dias’ works Um
fright, deflation, tension, reception of
pouco de prata para você (A little bit
shocks, surprise10.
of silver for you) (1965) and Cabeças
(Heads) (1968), a set of proliferated cubesafes, the relations between capitalism
and schizophrenia are stripped for
everyone to see.
In the apprehension of the
perceptive apparatus, Luladepelúcia
(CuddlyLula) allows the recognition of a
form known in daily life, as it happens
in the cases of the stuffed volumes of
Claes Oldenbourg, Jorge de la Vega
and Antonio Dias. Oldenbourg’s Soft
pay-telephone (1963), Soft toilet (1966)
and Grand soft drum set (1967) are
pop simulacra of a non-existing sound.
Each one works as an antithesis of
itself: percussion is a non-played sound.
Luladepelúcia (CuddlyLula) stifles.
Technically it is an acoustical equipment
with the property of stifling sounds,
including voices and rumors. This is
the acoustical property of the stuffed
elastic volume. In the field of percussion,
Luladepelúcia (CuddlyLula) is as mute as
Mourão’s Surdo-mudo (Deaf-mute). Both
are signifiers equipped with the ability
to annul any kind of noise. The capacity
of deformation is a physical quality of
the object Luladepelúcia (CuddlyLula).
It belongs to its plastic character. In
Latin American art, Luladepelúcia
(CuddlyLula) would be near to La
indecision (Indecision), a canvas by
Jorge de la Vega (1963, collection
MAM-RJ). Stuffing in the Argentinean’s
bestiary produces a poignant viscerality,
peculiar to the aesthetics of the 1960’s
group Otra Figuración. The elasticity
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10 CASANEGRA ,
Mercedes. Jorge de la
Vega. Buenos Aires:
Alba, 1990. p. 104.
Jorge de la Vega,
along with the group
Otra Figuración, held
two exhibitions in Rio
de Janeiro, in 1963
and 1965.

ambivalente dessa Esquizobestia formula uma visão crítica
do sujeito. Na obra de Jorge de la Vega, segundo Mercedes Casanegra, as anamorfoses moldam-se conforme uma
atitude de vitalidade interior: estremecimento, abatimento,
tensão, recepção do choque, surpresa8. Em Luladepelúcia,
a elasticidade estofada não cria tensões e dissolve toda
energia do choque. Está próxima da impotência. Vingança
antecipada de artista contra o corintiano pé-frio da seleção
canarinho, o personagem Luladejardim (2006) de Mourão
está vestido com uniforme azul e branco, cores da Argentina. No jogador da pelada, falta o desejo que está investido
nos objetos parciais – língua e falo – de Dans mon jardin
(1967), o corpo sem órgãos de Dias.
A violência erótica da obra de Antonio Dias nos anos
1960 está nas vísceras e volumes fálicos, alguns como restos
organizados de um banquete canibal. Luladepelúcia parece
estar em condições de dispensar a lei do pai, transferindo-o
para seu duplo: o Luladegeladeira (2006) (o duplo de Luladepelúcia não é, definitivamente, o igual na produção industrial em série). Por uma distorção ontogenética, o bico deste
pingüim lustroso cresceu distorcidamente como o nariz do
Pinóquio. Luladegeladeira não mente. É o que se vê – como
na regra do mercado: “what you see is what you get”. Sua
matéria dura insiste em restaurar a elasticidade. A verdade
é que agora ele aponta como um falo assanhado. A inadequação simbólica do objeto kitsch é patente, mas o sexo
cabe no sistema de arte, como o índice onanista Solitário
(1967) de Dias. Sexo explícito não cabe sobre a geladeira moral da classe média, ainda que o Luladegeladeira se esforce
por restaurar dissimuladamente a ordem fálica adormecida
em Luladepelúcia.
Deu na
Talvez desde Juscelino que presidentes não se interessaram
tão genuinamente por uma obra de arte como o LuladepelúP 28
LULADEGELADEIRA,

2006
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8 CASANEGRA, Mercedes. Jorge de la Vega. Buenos Aires: Alba, 1990. p. 104. Jorge de la
Vega, com o grupo Otra Figuración, realizou duas exposições no Rio de Janeiro, em 1963 e
1965. Ver: HERKENH OFF, Paulo. Nova Figuração Rio/Buenos Aires. Rio de Janeiro: Museu
de Arte Moderna, 1967.
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In Luladepelúcia (CuddlyLula), the
stuffed elasticity does not create
tensions and dissolves all shock energy.
It borders impotency. An anticipated
vengeance of the artist against the
Corinthians rooter and bearer of bad
luck for the Brazilian national football
team, Mourão’s character Luladejardim
(Lulaforgarden) (2006) wears the white
and light blue colors of the Argentinean
national team11. The amateur players
lacks the desire invested on the partial
objects – tongue and phallus – of Dans
mon jardin (On my garden) (1967), Dias’
body without organs.
The erotic violence of Antonio
Dias’ work from the 1960’s is found
in the viscera and phallic volumes,
some displayed as organized leftovers
of a cannibal banquet. Luladepelúcia
(CuddlyLula) seems to be in conditions
to dispense the father’s law, transferring
it to its double: Luladegeladeira
(Lulaforthefridge) (2006) – definitely,
Luladepelúcia (CuddlyLula)’s double
is not the same in a serial industrial
production). Through an ontogenetic
distortion, the beak of this lustrous
penguin grew crocked as Pinocchio’s
nose. Luladegeladeira (Lulaforthefridge)
does not lie. It is what it looks – like the
known market rule: “what you see is
what you get”. Its hard matter insists
on restoring elasticity. The true is that
now it points to a restless fact. The
symbolic inadequateness of the kitsch
object is patent, but sex falls within
the art system, like Dias’ onanist index
Solitário (Solitary) (1967). Explicit
sex is not appropriate for the moral
fridge of the middle-class, even though
Luladegeladeira (Lulaforthefridge)
struggles for inconspicuously restoring
the phallic order asleep in Luladepelúcia
(CuddlyLula).
It was published in Playboy magazine
Since perhaps Juscelino presidents were
not so genuinely interested by a work of
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art as Luladepelúcia (CuddlyLula).
“I liked the doll a lot because it is like the
real Lula: it adapts to anything” 12, said
the former president Fernando Henrique
Cardoso in a political-phenomenological
analysis of Mourão’s work, in an interview
for the magazine Playboy during a period
of electoral campaign.
Narcissism
Why did the model want to have the
Luladepelúcia (CuddlyLula)? Why
didn’t he choose the Luladegeladeira
(Lulaforthefridge)? Along with Lacan,
could we be, in the specific case of
Luladepelúcia (CuddlyLula), in the mirror
stage as formative of the function of
the I (Je) as revealed in psychoanalytic
experience? 13
Equation: if it were a mirror,
Luladepelúcia (CuddlyLula) would be loyal
to one only. What this one would be? Its
model or the voter?
Theory of representation
In the political and constitutional theory of
representation, Luladepelúcia (CuddlyLula)
represents the “cuddlyvoter”?
Toys
The elasticity of Luladepelúcia (CuddlyLula)
results in a similitude closer to Bob Bag
than to Luladegeladeira (Lulaforthefridge),
since it always return to its original
position. There is a double reason for this:
both volumes are dynamized by Physical
laws and both look like toys.
Luladepelúcia (CuddlyLula) seems
to have escaped from Jean Baudrillard’s
system of objects. The destiny of
many plush toys, a displaced target for
affectivity, is to become fetish. In Fetishism
(1927), Freud explains fetish as a substitute
for the maternal phallus. Its function
is to maintain the child’s believe in the
existence of a mother’s penis.
Walter Benjamin, not ignoring the
conditions of both artisanal and industrial
production, points out, along with other

11 Brazilian president
Luiz Inácio Lula da
Silva, or simply Lula,
the object of the artist’s
stuffed dolls, is an
eager rooter of the
São Paulo’s football
team Corinthians.
In Luladejardim
(Lulaforgarden) he
appears wearing the
colors of the Argentinean
national football
team, white and blue.
(Translator’s note).

cia. “Gostei muito do boneco porque ele é como o Lula real:
se amolda a tudo”9, disse Fernando Henrique Cardoso, numa
análise político-fenomenológica da obra de Mourão, em entrevista na revista Playboy em período da campanha eleitoral.
Narcisismo
Por que o retratado quis ter o Luladepelúcia? Por que não quis
o Luladegeladeira? Poderíamos, com Lacan, estar no caso específico do estágio do Luladepelúcia como formador da função
do eu (Je), tal como nos foi revelado na experiência analítica?10
Equação: se fosse um espelho, Luladepelúcia só seria
fiel a um. O que seria esse um? O modelo ou o eleitor?
Teoria da representação
Na teoria política e constitucional da representação, Luladepelúcia representa o “eleitordepelúcia”?
Brinquedos
A elasticidade de Luladepelúcia resulta numa similitude
maior com o João Teimoso do que com o Luladegeladeira, já
que sempre volta à situação original. A razão é dupla: ambos os volumes são dinamizados pelas leis da Física e os
dois têm a aparência de brinquedo.
Luladepelúcia parece ter escapado do sistema de objetos de Jean Baudrillard. O destino de muitos brinquedos de
pelúcia, alvo deslocado da afetividade, é se converterem em
fetiche. Em O fetichismo (1927), Freud explica o fetiche como
um substituto do falo materno. Sua função é sustentar a
crença infantil na existência do pênis da mãe.
Walter Benjamin, sem desconsiderar as condições de
produção artesanal e industrial, assinala com outro Freud
(Para além do princípio do prazer) que os brinquedos, por
um lado, tendem a certas realizações da libido; por outro,
tendem a absorver projeções dos adultos, inclusive ideológicas. Nesse sentido, “as crianças são duras e estão afastadas do mundo”, raciocina Benjamin em Historia cultural del
9 PLAYBOY. São Paulo: Editora Abril, n. 374, p. 74, ago. 2006.
10 Paráfrase do ensaio de Lacan, “O estádio do espelho como formador da função do eu
(Je), tal como nos foi revelado na experiência analítica” (1949, depois de outras versões).
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Freudian text (Beyond the principle of
pleasure) that toys, on one hand, tend
to certain realizations of libido and, on
the other hand, tend to absorb adult
projections, including ideological ones.
In this sense, “children are hard and
are distant from the world”, ponders
Benjamin in The cultural history of toys
(1928)14. In the cognitive and psychic
field, a toy fulfills some tasks that
Luladepelúcia (CuddlyLula) could, though,
volunteer to perform. Nevertheless,
Luladepelúcia (CuddlyLula) is not a toy.
Being an “imitation”, acting on the field
of political representation, it belongs to
the field of “games”, not of toys, in an
interpretation still based on Benjamin. 15
Pair
Raul Mourão’s Luladepelúcia (Cuddly
Lula) and Piotr Uklanski’s Portrait of
Lula (2005, collection MNBA, Rio de
Janeiro) indicate how a work of art may
welcome a conjectural signification.
In 2005, the same day that Brazilian
newspapers highlighted the first news
about the scandal of Post Office bribes
involving congressmen, the Polish
artist Piotr Uklanski had a meeting with
the president Luiz Inácio Lula da Silva
in order to take his picture. When the
scandal of the monthly bribe payment
(known as “mensalão”) is at its peak,
Uklanski’s finished portrait depicted an
evanescent Lula in the air, but his image
reflected on the glass covering of his
working table was precise. It was a diving,
almost like a playing card in an unfaithful
mirroring. The link between the two
specular images was the juxtaposed
strong hands, which didn’t hide the loss
of a finger due to a work accident. It is an
ethical sign. Luladepelúcia (CuddlyLula)
can only arrive at perplexity.
Absurd
Raul Mourão thinks a kind of theory of
strangeness from mass culture. He is not
so interested in this Freudian unheimlich
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in an individual level as he is in a
proposition of ample social impact. Hence,
his work on football (“the most practiced
sport in the world”), on the image of a
specific president of the Republic or on
property.
In a new graphic syntax, Mourão
started to produce computer drawings
with technical software, grating to a series
of serigraphies a finishing-up similar to the
graphic representation of architectural
projects. There is no nonsense in these
works; they are exercises of architectural
perversion. Neither they are distortions
of Ernest Neufert’s Architects’ data,
which regulates a great deal of Western
professional architecture. The rules are
not broken, but expectations are tricked.
Maracanã enterrado (Buried Maracanã)
still is a football field, but without the noise
of the rooters, without the etymological
meaning of the word “maracanã”, in
the sense of the hectic noise produced
by a gathering of parrots. Raul creates
a delirious architecture. In a project of
monument made of stone blocks inside the
sea for Waly Salomão, his head is an island:
EsculturaparaWaly (SculptureforWaly)
(2003). The poet is an island. It may be the
very delirium of language.
In the extreme of architectural
perversions, Mata-mata (Kill-kill) (2003),
whose homicide title is taken from the
slang used by billiard players, proposes
a leisure area for a building. Mata-mata
(Kill-kill) can be related to the issues of art
and melancholy found in the drawings of
the Austrian artist Werner Reiterer. With
his Viennese psychoanalytical humor, a
Reiterer drawing proposes two jumpingboards for the terrace of the former
Kunsthallewien pavilion: “If you’re sad,
jump; if you’re happy, fly”. For the first
hypothesis, there is a net so one could
have fun; for the second, the certainty
of suicide. It is a work of institutional
criticism. Mourão’s irony is to propose
therapeutic advantages in the fashion of
advertising releases of residential real

12 PLAYBOY. São Paulo:
Editora Abril, n. 374,
p. 74, aug. 2006.
13 Paraphrase of
Lacan’s essay “The
mirror stage as
formative of the
function of the
I as revealed in
psychoanalytic
experience” (1949,
after other versions).
14 BENJAMIN , Walter.
Reflexiones sobre
niños, juguetes,
libros infantiles,
jovenes y educación.
Translated by Juan
J. Thomas. Buenos Aires:
Ediciones Nueva Vision,
1974, p. 66.
15 BENJAMIN , Walter.
Reflexiones sobre
niños, juguetes,
libros infantiles,
jovenes y educación.
Translated by Juan
J. Thomas. Buenos Aires:
Ediciones Nueva Vision,
1974, p. 71.

juguete (1928)11. No campo lúdico e psíquico, o brinquedo
cumpre tarefas que Luladepelúcia poderia, pois, se dispor
a executar. No entanto, Luladepelúcia não é um brinquedo.
Sendo uma “imitação”, atando no campo da representação
política, está no campo do “jogo”, não do brinquedo, numa
interpretação calçada ainda em Benjamin12.
Par
O Luladepelúcia de Raul Mourão e o Retrato de Lula (2005,
coleção MNBA, Rio de Janeiro) de Piotr Uklanski indicam como
uma obra de arte pode acolher uma significação conjuntural.
Em 2005, no dia em que os jornais brasileiros destacavam as
primeiras notícias do escândalo das propinas dos Correios
envolvendo congressistas, o artista polonês Piotr Uklanski
tinha um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fotografá-lo. O olhar de Uklanski fazia as conexões
Lula/Lech Walesa, o operário que acedera à Presidência de
seu país. Quando estoura o mensalão, o retrato já pronto por
Uklanski mostrava um Lula evanescente no ar, mas precisa
era sua imagem espelhada sobre o vidro do tampo da mesa
de trabalho. Era um mergulho, quase como uma carta de baralho num espelhamento infiel. O elo entre as duas imagens
de Lula especulares era as mãos firmes, sobrepostas, que
não escondiam a falta de um dedo perdido no trabalho. É um
signo ético. O Luladepelúcia só pode aportar perplexidade.
Absurdos
Raul Mourão pensa uma espécie de teoria do estranhamento
da cultura de massa. Não lhe interessa tanto esse unheimlich
freudiano no plano individual quanto a proposição de impacto social amplo. Daí, trabalhar com o futebol (“o esporte mais
praticado no mundo”), com a imagem de um presidente da
República específico ou com a segurança da propriedade.
Em nova sintaxe gráfica, Mourão passou a desenhar no
computador em softwares de desenho técnico, conferindo a
11 BENJAMIN, Walter. Reflexiones sobre niños, juguetes, libros infantiles, jovenes y
educación. Trad. Juan J. Thomas. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1974. p. 66.
12 BENJAMIN, Walter. Reflexiones sobre niños, juguetes, libros infantiles, jovenes y
educación. Trad. Juan J. Thomas. Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1974. p. 71.
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uma série de serigrafias um acabamento semelhante à representação gráfica dos projetos de arquitetura. Não há nonsense nessas obras de Mourão, mas exercícios de perversão arquitetônica. Tampouco seriam distorções do manual Arte de
projetar em arquitetura, de Ernest Neufert, que regula grande
parte da arquitetura profissional ocidental. A regra não é
rompida; são as expectativas que se burlam. Maracanã enterrado só mostra a cobertura, continua sendo um campo de
futebol, mas sem o ruído da torcida, sem o maracanã etimológico em seu sentido de barulheira produzido em reunião de
papagaios. Raul cria uma arquitetura delirante. No projeto
de um monumento de blocos de pedra para Waly Salomão no
mar, a cabeça é uma ilha (EsculturaparaWaly, 2003). O poeta
é uma ilha. Pode ser o próprio delírio da linguagem.
No extremo das perversões arquitetônicas, Mata-mata
(2003), cujo título homicida sai do linguajar das mesas de
sinuca, propõe uma área de lazer para um edifício. Matamata tem relação com as questões de arte e melancolia
no desenho do artista austríaco Werner Reiterer. Com um
humor psicanalítico vienense, um desenho de Reiterer
propõe dois trampolins para o terraço do antigo pavilhão
do Kunsthallewien: “Se está triste, pule; se está feliz, voe”.
Para a primeira hipótese, há uma rede para se divertir;
para a segunda, a certeza do suicídio. É um trabalho de
crítica institucional. A ironia de Mourão é propor vantagens
terapêuticas à moda de anúncio de lançamentos imobiliários. Os equipamentos de seu edifício se propõem a curar
depressão de um modo radical. Há um trampolim para o
abismo no corredor do sexto andar e um escorrega no terraço do prédio que lança o morador diretamente para o térreo
em queda livre. É sua sutil crítica ao capital imobiliário.
Entropia do documento
“Fiz mais de mil fotos. Fazem parte de uma pesquisa. Elas
não eram originalmente em preto-e-branco. Um dia digitalizei imagens em baixa resolução, imprimi também em
baixa, fiz uma xerox da imagem numa máquina ordinária e
depois levei ao Photoshop para manipular” – é o processo
tecnológico do grupo de imagens da série de fotografias drama.doc (2003). O arquivo documental das cenas de grades
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state developers. The equipment of his
building intends to cure depression in a
radical way. There is a jumping-board in
the sixth-floor hallway and a slide on the
building’s terrace that sends the resident
in free-fall straight to the patio. It is his
subtle criticism to real state capital.
Entropy of the document
“I took over a thousand photos. They
are part of a research. They were not
originally black and white. One day I
digitalized the images in low-resolution,
printed them also in low-resolution, make
a Xerox copy in a simple machine and then
brought it to handle in the Photoshop”
– this is the technological process of the
group of images of the photo series drama.
doc (2003). The documental archive of
the grid scenes was not produced for a
mere consignation of existence, the step
just before its immediate disappearance
into forgetfulness. We don’t fi nd here
Derrida’s “mal d’archives” 16. The
artist created a process of image
transmigration between reproduction
techniques in order to produce an
ambivalent point of identity of the place
and the objects. They were insistently
activated in the process of transmigration.
In the limit, the final image is almost a
fence and almost the Cubist grid. The
legibility of the photos borders the
anatomy of architectural phantasms.
The resolution and the definition of
the image were violated. With the
result of the semiological operation
(each image technique offers its visual
“grain”), Mourão’s fi nal photos requalify
the entropic results of technological
perversion as a critic quality of the image.
Geometry of fear
From certain angles, Raul Mourão’s
studio looks like a locksmith workshop.
There are dozens of iron structures of
different shapes. Each one is singular.
Mourão’s structures, nevertheless, avoid
36

the Minimalist precision of Sol LeWitt’s
geometry of perception. For Mourão, a
dose of unpredictableness is crucial in
order to keep the depth of the social
fabric from where these geometrical
paradigms come.
“Often no longer there is an
air-conditioner device. There is only
emptiness”, says Raul Mourão about
the situation of rails in the houses. The
lack, states the artist, is emptiness and
not warmth. There are melancholic
phantasms that insist on molding an
absence. Melancholy is not having the
household device, the propriety of the
object. The bastard emptiness – another
perversity by Mourão – distances itself
from the psychological frame of Lygia

não foi produzido para a mera consignação de existência, o
passo anterior a seu imediato esquecimento. Não existe aqui
o “mal d’archives” da análise de Derrida13. O artista criou um
processo de transmigração da imagem entre técnicas vulgarizadoras para produzir um ponto ambivalente da identidade
do lugar e dos objetos. Elas foram insistentemente ativadas
no processo das passagens. No limite, a imagem final ainda é
quase grade e já é quase grid cubista (malha). A legibilidade
das fotografias beira à anatomia de fantasmas arquitetônicos. A definição e a resolução da imagem foram violentadas.
Com o resultado da operação semiológica (cada técnica da
imagem oferece seu “grão” visual), as fotografias finais de
Mourão requalificaram os resultados entrópicos da perversão
tecnológica como uma qualidade crítica da imagem.

16 DERRIDA , Jacques.
Archive fever: a
freudian impression.
Translated by Eric
Prenowitz. Chicago:
The University of
Chicago Press, 1996.
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Geometria do medo
De certos ângulos, o ateliê de Raul Mourão parece uma serralheria. São dezenas de estruturas de ferro, de diferentes
formatos. Cada uma é uma. As estruturas de Mourão, no
entanto, evitam a precisão minimalista da geometria da percepção de Sol LeWitt. Para Mourão, uma dose de improviso
é fundamental para manter a espessura do tecido social de
onde provêem estes paradigmas geométricos.
“Muitas vezes já não tem mais o aparelho de ar condicionado. Só tem o vazio”, diz Raul Mourão sobre a situação de
grades nas casas. A falta, assinala o artista, é vazio e não
calor. São melancólicos fantasmas que teimam em moldar
uma ausência. A melancolia é não ter o eletrodoméstico, a propriedade do objeto. O vazio bastardo – mais uma perversidade
de Mourão – afasta-se do viés psicológico do “vazio interior” e
do “vazio pleno” de Lygia Clark ou da metafísica do vazio do
mundo (“vuoto del mondo”) de Mira Schendel.
Raul Mourão trata de uma geometria do medo em contexto histórico preciso. O medo é o sintoma da violência social
brasileira, da exclusão social e da miséria surgido como reação psíquica ao furto, ao roubo e ao latrocínio. As esculturas
são monumentos do tempo presente. Nesse sentido, a escul13 DERRIDA, Jacques. Árchive Fever. Trad. Eric Prenowitz. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
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Clark’s “inner emptiness” or “fulfilled
emptiness” and from Mira Schendel’s
metaphysics of the emptiness of the
world (“vuoto del mondo”).
Raul Mourão deals with a geometry
of fear in a precise historical context.
Fear is the symptom of Brazilian
social violence, of social exclusion and
poverty, as a psychical reaction against
theft, burglary and armed robbery.
The sculptures are monuments of our
present time. In this sense, Mourão’s
sculpture accuses History. Decades
of absence of a social project for the
incorporation of large masses to

the work market and consumerism
generated social tension, partially
resolved by a diffuse social violence,
especially crimes against property.
These structures by Raul Mourão are
co-related to Ivens Machado’s walls and
objects with broken glass by Machado
and Bispo do Rosário. In the exhibition
Obstáculos/Medidas (Obstacles/
Measures) in the Área Experimental
(Experimental Field)17 in 1975, Ivens
Machado displayed an installation
composed by the rebuilding, in crescent
height, of the city’s walls. A vertical
column of photographs presented

17 Established with the
curatorhship of Roberto
Pontual in 1975, it was the
most important program
of individual exhibitions of
Brazilian contemporary art.
Today, the history of the
Experimental Field remains
proscribed by certain
sectors of history and
criticism. The Experimental
Field inspired Funarte’s
Coleção ABC (ABC
Collection) and Projeto ABC
(ABC Project), and its model
resonates until today in the
Centro Universitário Maria
Antonia (Maria Antonia
University Center).
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tura de Mourão indicia a História. Décadas de ausência de
um projeto social de incorporação de grandes massas ao
mercado de trabalho e consumo geraram uma tensão social,
em parte resolvida por uma violência civil difusa, sobretudo
com crimes contra a propriedade. Essas estruturas de Raul
Mourão têm correlação com os muros de Ivens Machado e
objetos com cacos de vidro de Machado e Bispo do Rosário.
Na exposição Obstáculos/Medidas, na Área Experimental14
em 1975, Ivens Machado apresentou uma instalação composta pela remontagem, em altura crescente, de muros na cidade. Uma coluna vertical de fotografias apresentava, na altura de cada um, os muros originais. Para Bispo do Rosário, o
desejo de ter uma casa se fixa num longo objeto de madeira
coberto por cimento com cacos de vidros, com uma legenda:
“434 – como é que eu devo fazer um muro no fundo da minha
casa”. Cobrir muros com cacos de vidro pontiagudos é uma
técnica construtiva popular que impede a intrusão. Na divisão entre o público e o privado, nas obras dos três inscrevese a defesa da propriedade. Mourão, Machado e Bispo do
Rosário produzem objetos aflitos.
O trabalho de Raul Mourão desloca a malha cubista
para a experiência de poder e a lógica da arquitetura vernacular da classe média, incluindo seus mecanismos de
proteção do capital, símbolos de status, instrumentos de
trabalho e aparelhos domésticos contra o roubo e o vandalismo. De imediato, é necessário admitir que o trabalho segue uma lógica de relações periféricas do capital. Mourão
refere-se a essas esculturas como “acontecimentos das grades”. “São estruturas lineares de segurança. Escapei disso
para outros objetos que se espalham pela cidade, como
barracas de camelô. (...) Algumas estruturas eu reproduzo.
Outras, transformo”, conclui. Raul Mourão produziu um conjunto de esculturas do medo (e da previdência). Outra escultura proposta por Mourão é a barraca de um vendedor de

154 x 168 x 475cm
exposição
[EXHIBITION]

Panorama da Arte
Brasileira,
Museu de Arte
Moderna,
São Paulo
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14 Estabelecida com curadoria de Roberto Pontual em 1975, foi o mais importante programa
de exposições individuais de arte contemporânea brasileira. Hoje, a história da Área Experimental permanece proscrita por certos setores da crítica e da história. A Área Experimental inspirou a Coleção ABC e o Projeto ABC da Funarte, e seu modelo tem ressonâncias
ainda hoje no Centro Universitário Maria Antonia.
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– against each one’s height – the
original walls. For Bispo do Rosário,
the desire of owning a house is fixed
on a long wooden object covered
by cement and pieces of broken
glass, with the legend: “434 – how
should I build a wall in the back of my
house”. To cover walls with pointy
pieces of broken glass is a popular
construction technique that prevents
intrusion. A defense of property is
inscribed in the division between
public and private in the works of the
three artists. Mourão, Machado and
Bispo do Rosário produce afflictive
objects.
Raul Mourão’s work dislodges
the Cubist grid to the middle-class
experience of power and vernacular
architectural logic, including its
mechanisms for the protection of
capital, symbols of status, working
tools and household devices against
robbery and vandalism. To begin
with, it is necessary to acknowledge
that the work follows a logic of
peripherycal capital relations.
Mourão refers to these sculptures
as “happenings of the fences”. “They
are linear security structures. From
these I went to other objects that are
spread throughout the city, like streetvendors tents. (...) I reproduce some
of these structures and transform
others”, he concludes. Raul Mourão
produced a collection of sculptures of
fear (and caution). Another sculpture
proposed by Mourão is a tent of a
street-vendor, an emblem of informal
economy, an indicative of another
marginal activity in peripherycal
capitalism.
There is a kind of symmetrical
fear, which implies an opposition of
alterities. Departing from it, Mourão
constructs his grid. Ivens Machado’s
Obstáculos/Medidas (Obstacles/
Measures) dealt with this confusion
between dominance and prison.
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18 The project was
Always straight to the point, Bispo
curated by Mary Jane
do Rosário didn’t allow the entrance
Jacobs and sponsored
of anyone in his psychiatric hospital
by Sculpture Chicago.
cell. He segregated the world outside
19 Paço Imperial, Rio de
his room. In 1993, Iñigo ManglanoJaneiro and Institute
Ovalle developed the project Video
Tomie Ohtake, São Paulo
neighbors’ network with the juvenile
(2004).
gangs that divide the city of Chicago
20 DELEUZE, Gilles;
in territories, in order to use video for
GUATTARI , Felix. L’anti
building a neighborhood collective
oedipe, capitalisme et
identity 18. The iron-fenced structures
schizophrénie. Paris:
in which the videos were exhibited
Les Éditions de Minuit,
worked as the transparent metaphor
1995. Chapter 1.
for the very territories of each group.
The work exposed the territory both
as dominance and prison of the gang.
Extraterritoriality was annulled.
Mourão’s sculptures are constituted
as fear apparatus, triggers of
paranoia. Some of his works are
defined by the logics of the object’s
form, such as the car-fence and the
air-conditioner-fence.
If the object is confined by
form, the final result builds a grid of
fear. In their brutal harshness, the
fences, in the instance of art, shape
another volume. From the work with
the absence of the protected objects,
it ends up creating a sculpture of
air and the impalpable. In the studio,
the sculptures are mingled. They
integrate one another, as if they
followed the plan of the installation
Entonces19. More than this, they
search each other as desiring
machines20. They form alleatory
groupings. In the limit of formal
saturation, these sculptures revert
their regulamentory and mechanicist
purpose and become partial objects.
In the psychic level, that which is
symbolically condensed in a body
without organs is no longer emptiness,
but lack (manque). The sculptures are
piled, articulated, interpenetrated,
juxtaposed. The spectator faces
absence fluxes. And should place
RIO DE JANEIRO | FEBRUARY 2007
his/her regard on them.
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rua, um emblema da economia informal, indicativo de outra
atividade marginal no capitalismo periférico.
Há um medo que é simétrico, implica numa oposição de
alteridades. É a partir dele que Mourão monta a malha. Os
Obstáculos/Medidas de Ivens Machado tratavam dessa confusão entre domínio e prisão. Sempre direto, Bispo do Rosário
não permitia a entrada de qualquer pessoa em sua cela no
hospital psiquiátrico. Segregou o mundo fora de sua cela.
Em 1993, Iñigo Manglano-Ovalle desenvolveu o projeto Video
neighbors’ network com as gangues juvenis, que dividem a
cidade de Chicago em territórios, a fim de utilizar o vídeo
para a construção da identidade coletiva da vizinhança15. As
estruturas em grades de ferro, nas quais os vídeos eram exibidos, eram a metáfora transparente dos próprios territórios
de cada grupo. A obra expunha o território como domínio e
prisão da gangue. A extraterritorialmente estava cassada. As
esculturas de Mourão se constituim como aparatos do medo,
disparadores de paranóia. Algumas de suas obras são definidas pela lógica da forma do objeto, como o carro-grade e o
ar-condicionado-grade.
Se o objeto está confinado por uma forma, o resultado final
monta uma malha do medo. Em sua dureza brutalista, as grades, na instância da arte, enformam um outro volume. Do trabalho com a ausência dos objetos protegidos, acaba por criar
uma escultura do ar e do impalpável. No ateliê, as esculturas
se misturam. Integram-se umas nas outras, como se seguissem
o plano da instalação Entonces16. Mais que isso, buscam-se
como máquinas desejantes17. Formam conjuntos aleatórios.
No limite da saturação formal, essas esculturas revertem seu
sentido mecanicista regulamentador e se convertem em objetos
parciais. No plano psíquico, o que se condensa simbolicamente no corpo sem órgãos já não é o vazio, mas a falta (manque).
As esculturas estão empilhadas, articuladas, interpenetradas,
justapostas. O espectador defronta-se com fluxos de ausências.
É neles que deve situar seu olhar. RIO DE JANEIRO | FEVEREIRO DE 2007
15 O projeto teve curadoria de Mary Jane Jacobs, com patrocínio de Sculpture Chicago.
16 Paço Imperial, Rio de Janeiro, e Instituto Tomie Ohtake, São Paulo (2004).
17 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. L’anti oedipe, capitalisme et schizophrénie.
Paris: Les Éditions de Minuit, 1995. Capítulo 1.
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Pensemos no jogo de futebol, esporte que o artista cultua e
pratica com denodada bravura, na alegria antecipada da
carona, na fila do ingresso, no alarido da turba abalroando-se, apressada em descobrir os lugares correspondentes,
nos olhares excitados convergindo para o gramado, na entrada dos jogadores enfileirados, nos estrondos, nas luzes
e na fumaça dos fogos e flashes, nas vozes estridentes irradiadas pelos radinhos colados aos ouvidos, na dispersão
dos exercícios de aquecimento seguida da pausa ordenada
e marcial, no apito do juiz e na bola que finalmente rola.
Pensemos agora no estádio vazio, nas linhas imaculadamente brancas que demarcam o gramado verde em
porções regulares, nas longas linhas retas que definem
aos combatentes os limites exteriores e interiores da área
da porfia; na linha circular que consagra o meio de campo,
ponto de partida de tudo e região central onde, calculada
ou estabanadamente, são montadas as estratégias de ataque; e nas duas meias-luas, dois arcos que se distendem a
partir das traves, talvez por efeito das unidades basculantes que os compõem, os goleiros, cujos movimentos são por
elas balizados. Pensemos nas traves, nesses retângulos
que se erguem abruptos, graves e sólidos nas duas extremidades do campo, na qualidade de materializações das
linhas desenhadas com exatidão sobre a extensa superfície
verde. Pensemos, por fim, em como elas emolduram o vazio,
dois vazios, dois limbos, metas e destinos da bola, esta que
talvez só não desapareça dentro das traves porque fica
retida nas redes, essas teias delicadas – há quem se refira
a elas como véus – que estremecem para em seguida
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THE ROUGH SIGNS
AGNALDO FARIAS

Consider soccer, a sport the artist
worships and practices with undaunted
boldness, the anticipated joy of the
ride, the ticket line, the roar of the
crowd as people rush to find their seats,
excited gazes converging towards the
field, the players entering in Indian
line, the thunderous noise, the smoke
of fireworks and flashes, harsh voices
broadcasting over radios glued to ears,
the dispersion of warm up exercises
followed by the methodical, martial
pause, the referee’s whistle and the ball
that finally rolls.
Consider the empty stadium,
immaculately white lines demarcating
the green playing field into regular
portions, long straight lines that define
for the combatants the exterior and
interior limits of the match; the circular
line that consecrates the center-fi eld,
the starting point of everything and the
central region where offensive strategies
are calculated carefully or recklessly;
and the two penalty box arcs, two
arches that distend themselves from the
goalposts, perhaps because of the effect
of the coordinated units that compose
them – the goalies – whose movements
are delimited by them. Consider the
goal posts, those grave, solid rectangles
rising abruptly at both extremities of
the field, the materialization of lines
precisely drawn across the vast green
surface; finally, consider how they
frame the void, two voids, two limbos,
the targets and destinations of a ball
that may not disappear into them only
because it might get caught in the
delicate webs – there are those who
refer to them as veils – in the nets that
shudder in order to shelter the ball
sweetly, allowing it to rest for a few
seconds before someone picks it up that
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the game may begin anew. The goal
posts are the incarnation of the diagram
spilled across the ground, the moment in
which the idea materializes and emerges
into the world, the gateway to victory
which, for this very reason, justifies all
the energy expended.
As with all games, there is
something incomprehensible about
soccer, about the way it entrances the
quarrelsome, noisy little ants as though
their lives depended on it; about our
tacit acceptance of rules as arbitrary
as they are subtle, and which translate
themselves in soccer into things like
offside, obstruction, and the indirect
free kick. However, this charisma resides
in a profound identification between us
as spectators and our immanent need
for rules. With its ritual, strict rules,
its constraints and penalties, with the
repertoire of gestures it propitiates and
whose continued practice it eventually
expands, like any other game soccer
says something about our tendency to
creating rules and living by them. We
can already see how this is no different
from interpersonal relationships and
everything we create that is based on
them – from cities to houses, from things
to words. And although the subject
of soccer elicits sympathy and even
enthusiasm, the question of the games
we create only to become entangled
in them, as the artist teaches us in his
oscillation from humor to perversity,
is much more complex, implying, as
it does, the nature of boundaries and
the punishments derived from their
transgression.
Raul Mourão leads the sport to a
transcendent dimension. Everything
is a game to him. And for better or for
worse, with greater or lesser agility, we
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abrigar com docilidade a bola, deixando-a repousar por
alguns segundos até que alguém a pegue para que o jogo
possa recomeçar. As traves são a encarnação do diagrama
derramado sobre o chão, o momento em que a idéia se corporifica e aflora no mundo, pórtico para a vitória e que, por
isso mesmo, justifica toda a energia despendida.
Há algo de incompreensível no futebol, como em qualquer jogo, no modo como arrebata as formiguinhas arreliadas e barulhentas como se suas vidas dependessem daquilo; em nosso aceitar tácito de regras tão arbitrárias quanto
sutis, e que no futebol se traduz em coisas como impedimento, obstrução, falta em dois toques... No entanto, esse carisma repousa na profunda identificação entre nós, espectadores, e nossa imanente necessidade de regras. Com seus rituais, suas normas rígidas, seus limites e penalidades, com o
elenco de gestos que ele propicia e cuja prática continuada
termina por ampliar, o jogo de futebol, como outro jogo qualquer, diz da nossa disposição em criar regras e viver por
meio delas. Nada diferente, já se vê, das relações interpessoais e de tudo que é criado a partir delas, das cidades às
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are all practicing athletes. The game
begins with words, moving across
everything there is to emerge in the
territory of art. And his role as an artist
consists in making the density of this
fact noticeable by transporting it to the
universe of art, likewise understood
as a proponent instance of games and,
therefore, prodigiously malicious and
cunning. Mourão, dysfunctionalizes (so
to speak) the elements that make up
some of the games, starting with soccer
itself, the subject of a work presented at
the third edition of the Mercosul Biennial
in 2001, which consisted in the creation
of a penalty box, the official dimensions
of which – dividing lines, penalty box
arcs, penalty spots and goal posts
– were entirely executed in metallic
tubes painted white. The beauty of the
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white geometry on the green fl oor is
maintained except that, transformed
into a captious obstacle, it prevents the
fluency of the game.
Instead of behaving docilely, instead
of disappearing within us impregnated
and forgotten, the signs displaced by
the artist and embodied in various
materials take on a roughness; lose
transparency, the univocal meaning that
they possessed up to now. And even the
most prosaic domestic utensils, as well
as some of the most familiar symbols,
no longer respond to the desired
functionality. They sound muffled and
when they do not frustrate us because
they have been de-activated, they
occasionally respond to our appeals with
humor and, at other times, with violence.
Created by us, they rebel against us and
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casas, das coisas às palavras. E embora o tema do futebol
enseje simpatia e até entusiasmo, a questão dos jogos que
criamos para neles nos enredarmos, como nos ensina o artista variando entre o humor e a perversidade, é muito mais
complexa, implicada que está com a natureza dos limites e
com as punições derivadas de sua transgressão.
Raul Mourão leva o esporte a uma dimensão transcendente. Para ele, tudo é jogo. E todos nós, bem ou mal, com
maior ou menor desenvoltura, atletas praticantes. O jogo
começa já nas palavras, atravessa tudo o que há para
desembocar no território da arte. E seu papel como artista
consiste em fazer notar a espessura desse fato, transportálo para o universo da arte, igualmente entendido como uma
instância proponente de jogos e, portanto, pródigo em malícias e ardilosidades. Mourão, por assim dizer, desfuncionaliza os elementos que compõem alguns dos jogos, a começar pelo próprio futebol, tema de um trabalho apresentado
na terceira edição da Bienal do Mercosul, em 2001, e que
consiste na confecção de uma “grande área” com as dimensões oficiais integralmente realizadas – linhas divisórias,
meias-luas, marca do pênalti e traves – com a mesma tubulação metálica pintada de branco. Mantém-se a beleza da
geometria em branco sobre o piso verde, que, transformada
em obstáculo capcioso, apenas impede a fluência do jogo.
Ao invés de se comportarem com docilidade, ao invés
de desaparecerem impregnados e esquecidos dentro de
nós, os signos deslocados pelo artista e corporificados em
materiais variados adquirem aspereza, perdem a transparência, a univocidade de sentido que até ali possuíam. E
mesmo o mais prosaico dos utensílios domésticos, assim
como alguns dos símbolos mais familiares, já não respondem à desejada funcionalidade. Soam surdos e, quando
não nos frustram por terem sido inviabilizados, retrucam
aos nossos apelos às vezes com humor, outras vezes com
violência. Criados por nós, insurgem-se contra nós, rompem
a relação doméstica e subserviente que havíamos estabelecidos com eles. Desse circuito, sequer a figura romântica do
artista, cultuada por todos como modelo do indivíduo liberto, recheado de sonho, escapa. Em um trabalho devidamente intitulado 7 Artistas, Raul Mourão convidou seus colegas
59

60

61

break with the domestic, subservient
essential position. It is only natural that
relationship we had established with
Raul should have moved toward it.
them. Not even the romantic figure of
Comprising countless hollow
the artist, worshipped by all and sundry
sculptures made out of raw iron bars,
as a model for individual freedom, can
welded and filed smooth at their points
escape from this circuit. In a work
of convergence, an early version of
duly titled 7 Artistas (7 Artists), Raul
Entonces, an undefined number of
Mourão invited his artist colleagues
hollow sculptures, was presented at
to wear climbing harnesses fixed to
the Tomie Ohtake Institute. Entonces,
walls. Uncomfortably suspended, their
a work that belongs within a greater
movements restricted, this time it was
logic – the Grades (Fences) series
the artists who were on display. And why, – involving sculpture, installations, silk
after all, should they escape? What could screens, video and photography, was
lead them to imagine that the rules and
apparently born from an awareness of
constraints did not apply to them? What
the advancing systems and structures of
could lead them to think the sorcerers
control under the body of large Brazilian
were safe from the sorcery?
cities, which occurs both through
The city – locus of all games,
imperceptible devices like the one that
seedbed of signs and of the
is only denounced by the sign that
imprisonment and illusions towards
cynically requests us to “Smile, you are
which they lead us – occupies an
on camera”, literally caging houses and
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artistas a vestirem cintos de alpinismo fixados nas paredes.
Suspensos, desconfortáveis, com os movimentos tolhidos,
dessa vez os artistas é que eram expostos. E, afinal, por
que deveriam eles escapar? O que os levaria a pensar que
as regras e limites não se aplicariam a eles? O que os levaria a pensar que os feiticeiros estariam a salvo dos feitiços?
Na lógica dos signos, a cidade, lócus de todos os jogos,
sementeira de signos, do aprisionamento e das ilusões a
que eles nos levam, ocupa uma posição essencial. Vai daí
ter sido muito natural que Raul rumasse para ela.
Apresentado em primeira versão no Instituto Tomie
Ohtake, Entonces compreende um sem número de esculturas ocas, realizadas a partir de vergalhões de ferro cru,
soldados e limados nos pontos de encontro. Entonces, trabalho pertencente a um raciocínio maior – a série Grades
–, que envolve esculturas, instalações, serigrafias, vídeos e
fotografias, nasceu aparentemente da constatação do avanço dos sistemas e estruturas de controle sob o corpo da
grande cidade brasileira, o que é o mesmo que dizer sobre
o cidadão, e que tanto acontece a partir de dispositivos
imperceptíveis, como aquele só denunciado pelo aviso que
cinicamente nos solicita “Sorria, você está sendo filmado”,
quanto por elementos muito mais palpáveis e agressivos,
como as grades que hoje literalmente engaiolam as casas
e pequenos edifícios suburbanos ou situados em área de
alta periculosidade. Enquanto antigamente essas grades se
comportavam quase como signos de segurança e de afirmação do caráter privado de um terreno e da casa situada
dentro dele, só eventualmente se estendendo até as janelas
das suas fachadas, hoje se proliferaram não só sob a forma
de planos, mas de volumes, verdadeiras proto-arquiteturas
vazadas na hostilidade que recobrem tudo quanto é área
de serviço, recuos frontais e laterais, fortificando vedações
já existentes, incorporadas não só pelas habitações como
também largamente adotado pelo comércio miúdo das farmácias, mercados, bares e dos armazéns de secos e molhados cujos donos e empregados atendem do lado de lá, como
prisioneiros em regime domiciliar.
Separadas umas das outras por pequenos corredores,
o corpo do visitante transita lento e cauteloso por entre as
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small buildings in suburbs or extremely
dangerous neighborhoods. While these
fences formerly functioned almost as
signs of security and affirmation of the
private nature of a plot of land and the
house located on it, only occasionally
extending themselves to the windows
in their façades, they have recently
proliferated not only as planes but as
masses, a veritable proto-architecture
hollowed out of the hostility that covers
every manner of service area, frontal
and lateral recesses, fortifying existing
enclosures, and incorporated not only
by residences but also widely adopted
by small businesses such as drugstores,
markets, taverns and dry goods stores
whose owners and employees wait on us
from the other side, like prisoners under
house arrest.
The visitor’s body moves slowly
and cautiously through the variouslysized iron cells of Entonces, separated
from one another by small corridors,
as if he were walking through the
streets of a small-scale, hostile city.
Thus diminished, the buildings are
immediately converted into ciphers of
violence in a sort of x-ray that reveals
how efficient they are at controlling
the bodies of their inhabitants and at
constraining those who dare to circulate
through their streets. The artist has
not even forgotten the lighting effects
that spill onto this city of metallic traps
– the sun that sets in the opaque grids
spreading across the floor, the walls and
the visitors. A dramatic atmosphere to
better remind us of the strict boundaries
of the lives we live.
But if familiarity with the work does
not slowly undo the aggressiveness of
the grid, it at least demonstrates its
ambiguous and even amusing nature. In
the dense shadow areas we recognize
(or think we recognize) chairs, couches,
trashcans and other objects, the echoes
of familiar objects. From an abstraction,
supported as it is by a certain schematic
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vision of cities, the agglomeration of
iron sheaves takes on the contours
of a narrative, a brutal landscape
whose characters have disappeared.
Who inhabited these vacant, silent
constructions? The atmosphere
contributes to a heightened sense
of the absurd and the extraordinary.
Homologous to the soccer field, the
starting point of this text which
proposes to demonstrate the artist’s
special fondness for considering our
ability to engender games, signs which
vary from the intangibility of words
to the materiality of metallic bars,
Entonces also winds up revealing to
us the vain attempt at control and
order, the failure of rules that should
be obeyed in order for our life in
society to be a constant, organized flow
but which, at least in our experience,
never, not even Brasília, succeeded
in being. The latent mobility of these
open structures piled up against one
another alludes to a city perpetually in
the process of becoming – one which
grows up, down and into the remains of
a previous city, starting, for instance,
with emphatic white lines drawn on new,
black asphalt with which departments
of water and power, sewer systems,
telephone companies and their ilk
signal the imminent construction of
trenches. Details such as these make it
clear enough that the existence of any
one of our cities, in consonance with
their precariousness will, in turn, be
ephemeral. The desire for durability
latent in the solidity of the material
used in Entonces provides a contrast
with the conspicuously unfinished
quality of those parts of this city which,
like an outsized dice game with variable
configurations, would appear to exist
as the work of a lesser god, one who,
faced with eternity’s idle afternoons,
found nothing better to do than to hurl
them at random onto the territory,
waiting for us to make use of them.
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celas de ferro de dimensões variadas de Entonces como se
caminhasse pelas ruas de uma cidade em escala reduzida
e hostil. Assim, diminuídos os edifícios, de imediato se convertem em cifras da violência, em espécie de raio x que descortina o modo como tais edifícios são eficazes no controle
do corpo de quem os habita e no constrangimento daqueles
que ousam circular pelas ruas. Ao artista, não escapa sequer o efeito da iluminação que incide sobre essa urbe de
arapucas metálicas: o sol que se eclipsa nas malhas opacas, derramando-as no chão, nas paredes e nos visitantes.
Uma atmosfera dramática para melhor lembrar os limites
estritos da vida que vivemos.
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Mas eis que o convívio com o trabalho vai aos poucos,
senão desfazendo a agressividade da malha, ao menos
demonstrando sua natureza ambígua e até mesmo divertida. Do hachurado denso, reconhecemos ou pensamos
reconhecer cadeiras, sofás, lixeiras, outros objetos, ecos de
objetos familiares. De abstrato, escorado que é numa certa
visão esquemática das cidades, o aglomerado de feixes de
ferro ganha os contornos de uma narrativa, uma paisagem
abrutalhada cujos personagens sumiram. Quem habitava
essas construções deixadas vazias e em silêncio? O clima
contribui para que se eleve a sensação de absurdo e insolitude. Homologamente ao campo de futebol, ponto de partida deste texto em que se pretende demonstrar a especial
afeição do artista em pensar nossa capacidade em engendrar jogos, signos que variam do intangível das palavras à
materialidade das grades metálicas, Entonces termina por
nos revelar também a vã tentativa do controle e da ordem,
o fracasso das normas que deveriam ser obedecidas para
que a vida em sociedade fosse um fluxo constante e organizado, mas que, ao menos nas nossas experiências, nunca,
sequer Brasília, logrou ser. A mobilidade latente dessas
estruturas abertas atulhadas entre si alude a uma cidade
perpetuamente em processo, que cresce para cima, para
baixo e por dentro das sobras de uma cidade anterior, a começar, por exemplo, com as enfáticas linhas tracejadas em
branco sobre o asfalto novo e negro com que os serviços
de água, esgotos, telefonia ou congêneres, avisam sobre a
construção iminente de uma trincheira. Detalhes como este
são suficientes para deixar claro que a existência de qualquer uma das nossas cidades, consoante sua precariedade,
será por sua vez efêmera. O desejo de durabilidade, que
em Entonces está latente na dureza do material, esbarra
no ostensivo inacabamento das partes dessa cidade que,
como um enorme jogo de dados composto por peças de
conformações variáveis, parece existir por uma obra de um
deus menor. Um deus que, diante das desocupadas tardes
da eternidade, não encontrou nada melhor a fazer a não ser
arremessá-las ao acaso sobre o território, à espera de que
fizéssemos uso delas.
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O que está nesta exposição de Raul Mourão provém, com
certeza, de um sensor em movimento constante pelo ambiente social altamente saturado que, após captar determinado objeto ou situação, e inspecionar detidamente materiais, dimensões, formas, localizações etc., procede imediatamente a uma sintética apreensão global do visado. Coloca-o numa espécie de programa de reestruturação plástica.
O raciocínio aplicado é elástico, flexível, irônico e forma um
conjunto de instruções sobre a visualidade urbana atual. O
tempo é o presente imediato. A intimidade conspícua com a
cidade fixa a cada instante uma fração qualquer e a equaliza à estrutura contemporânea da imagem. A legibilidade
está socialmente dada; é o mundo pop, ou pós. A pretensão
do trabalho não é, contudo, reproduzir este mundo, mas
traduzi-lo num padrão conciso de apresentação. Raul mede
o ritmo de emissão informacional do objeto e equaciona
sua aleatoriedade numa forma icônica. Seu método, essencialmente democrático, aplica-se a qualquer coisa – placas,
sinais, grades, futebol, arquitetura – e, ainda que esbanje
uma versão própria da espirituosidade local, tem um compromisso “científico” com o resultado final. Imprescindível é
a clara definição técnica do trabalho que aceita o improviso, mas não o improvisado.
Raul institui a mobilidade como programa aberto e
coletivo: todos circulam pelo espaço da cidade, que é ao
mesmo tempo sensorial e mental. Ela é o conjunto de todas
as frações disponíveis que, articuladas, formam a vivência
cotidiana. Profundamente engajada, a relação, diríamos
intimamente recreativa, que se estabelece entre artista e
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What we find in this exhibition by Raul
Mourão is a sensor constantly on the
move through a highly saturated social
environment. After capturing a given
object or situation and inspecting at
length materials, dimensions, forms,
locations, etc., the sensor immediately
proceeds to a synthetic global grasp
of the target and puts it into a sort
of plastic restructuring program.
The logic applied is elastic, flexible,
and ironic, and comprises a set of
instructions on current urban visuality.
The time is the immediate present.
A conspicuous intimacy with the city
fixes a fraction an instant, equating it
with the contemporary structure of the
image. Legibility is a social given; this
is the world of pop (or post-pop). The
work does not, however, propose to
reproduce such a world but to translate
it into a concise pattern of presentation.
Raul measures the object’s rhythm of
transmitting information and equates
its randomness ironically. His essentially
democratic method can be applied to
anything – signs, signals, railing, soccer
or architecture – and though it may be
saturated with a particular version of
local wit, it is “scientifically” committed
to the final result. What is indispensable
is a clear technical definition of the work
which accepts improvisation but nothing
improvised slapdash.
Raul sets mobility up as an open,
collective program: everybody circulates
through city spaces that are both
sensory and mental, the city space being
the set of all available fractions which,
when articulated, make up everyday
lived experience. The intimately
recreational and deeply committed
relationship established between artist
and city is a constantly renewed total
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game. So each work reveals itself
as a possible way through which the
spontaneous leisure and intelligence
of everyday life can be recreated – an
entertainment which articulates criticism
and humor in opposition to the insipid
alienation of routine. The constructive
visual economy precisely locates the
humor subjugated by chaos and delivers
it, at no cost, to the detachment of
collective everyday life.
This active observer constantly
fractions the local/global city so that the
work must necessarily be multiple and
the plastic vocabulary a program equally
applicable to drawing, sculpture, video,
objects, photographs and installations
– to fractions large and small alike.

cidade é um jogo total e constantemente renovado. E assim
cada trabalho se revela um modo possível de recriar o lazer
espontâneo e a inteligência do cotidiano – um entretenimento que articula crítica e humor, opondo-se à insipidez
alienada da rotina. A economia visual construtiva localiza
nitidamente no caótico o humor subjugado e o entrega, sem
custo, ao desprendimento do dia-a-dia da vida coletiva.
Esse observador ativo fraciona a cidade local/global
sem parar, de modo que o trabalho só pode ser múltiplo e
o vocabulário plástico, um programa que se aplica igualmente a desenhos, esculturas, vídeos, objetos, fotografias e
instalações. Igualmente às grandes e pequenas frações.
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Sem título
Na tentativa de compreender a arte contemporânea, fui obrigado a experimentá-la, agora e sempre não se volta atrás.
Desenho que aponta os problemas e dificuldades de sua
existência, que se afasta para chegar mais próximo, para
voltar com força. Contar uma história a partir de uma idéia.
Braço inchado, água morna, corrida de cavalos. Arte como
força. Ambiente hostil. O pensamento deve ser importante.
Anzol e rede. Dois vasos ou duas cabeças. Integridade com
o trabalho. Idéias-problema que poderiam estar numa escultura, filme, conto etc. para nos conhecermos ou para não
nos conhecermos. Água sai, sangue vira um mel. Não são
mistérios para serem decifrados. Talvez problemas e dúvidas, mistério nunca. Um homem se alimentando. Desenhos
sem título. O campo de futebol, duas traves brancas e o gramado verde. Pequenas esculturas, somadas a uma grande,
formam um conjunto ou uma outra escultura. Compromisso
com a música. Reflexão, especulação. Esclarecimento: os
desenhos são tentativas de auto-retrato em escala real, as
três figuras humanas sou eu.
RUA
Ver algo sobre o trabalho das jóias. | 28 frases prontas.
O material é entregue finalmente. | Agora aguardo pelos
desenhos. 1 semana é suficiente. | Mudança de pobre. | Cerveja no balcão. | No espelho do bar, a cabeça de um policial.
| De costas para a rua. Drogado. Droga leve. | Droga leve
bem pesada. | Se chegar depois das 18h, o dono já foi embora e ele (Miltom) pode fazer outro preço. | 2 irmãos gêmeos
numa sala. Um chupa o pau do outro. | Andava pensando. |
Homem pede copo. | Sonho. Para comer rãs, o que é mais
importante: penetração ou ejaculação? Ou o contrário? |
Diálogo entre um casal em volta de uma piscina. | Uma
minissaia com muito pouco pano. | Figura negra e fundo
bastante escuro. | Uma idéia a partir da borracha. | Poesia
come tudo. | Agradece: muito obrigado. | Tenho dois filhos
e ninguém sabe. | Ninguém conhece. | A mulher da loja que
vende canos. | Ele precisa dela. | 5 minutos. | Acordo de paz.
| Viajando pelo mundo. Jogando a vida fora. | Não comeu
ninguém. | Bebeu todas. | Aguardando sol para lavagem.
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ARTIST’S TEXTS
Untitled
Text published in the Jornal Rio Artes e
Literatura n. 2 (Newspaper Rio Artes and
Literature, n. 2), Rio de Janeiro, 1992.

A man asks for a glass. | Dream. To fuck
a she-frog, what is more important:
penetration or ejaculation. Or the other
way around? | Dialogue of a couple
around a swimming-poll. | A mini-skirt
with very little fabric. | Black figure
and quite dark background. | An idea
departing from an eraser. | Poetry
eats it all. | He shows gratitude: thank
you. | I have two children and nobody
knows. | Nobody knows. | The woman
at the store sells tubes. | He needs her.
| 5 minutes. | Peace treaty. | Traveling
around the world. Wasting life. | Fucked
nobody. | Drunk it all. | Waiting the sun
to wash it up.

Attempting to understand contemporary
art, I was obliged to experience it;
now and always there is no turn back.
Drawing that points to the problems
and difficulties of its existence, that
distances itself in order to reach
closer, to return with vigor. To tell a
story from an idea. Swelled arm, warm
water, horse run. Art as strength.
Hostile environment. Thought must be
important. Hook and net. Two vases or
two heads. Integrity at work. Challenging
ideas that could be in a sculpture, a film,
a short-story, etc so we would know each
other or not know each other. Water
Marked Vehicle
Text published in the folder of the Portable
leaves, blood becomes honey. There are
not mysteries to be deciphered. Perhaps – 98/02 (Portátil – 98/02), Raquel Arnaud Art
Bureau, São Paulo, 2002.
problems and doubts, never mystery. A
Nothing else is needed. Nobody else is
man feeding himself. Untitled drawings.
needed. Computer lines. Five images
A soccer field, two white poles and the
on the screen in front of the nose. Two
green lawn. Small sculptures, added to
cards inside the left back pocket: one
a large one, form a group or another
red and the other yellow. | Termites eat
sculpture. Commitment with music.
wood. Music with holes. | Precocious
Reflection, speculation. Clarification:
talents mature slowly, when they do. |
drawings are attempts to self-portraits
in real scale. I’m the three human figures. Few friends. Lousy fishing. Bad temper.
| He said he would not say it again.
Everything annoys. The skin burns.
STREET
RUA (STREET) . Artist book, 100 copies.
Turns the TV on twice. The soldier who
Rio de Janeiro: [unpaged], 1997.
never fought, the athlete who never
See something about jewelry work. |
competed. | Will be there again when I
28 ready phrases. | The material is
return. Thirty days, six different cities.
easily delivered. | Now I wait for the
| Wakes up near Central do Brasil with
drawings. 1 week is enough. | Poor
no documents and dirty. Returns to last
people moving. | Beer on the counter.
night’s movie theater. A bus and then
| On the bar’s mirror, the head of a
the boat to Niterói. Finds his mother
policeman. | With his back to the
dead. Stops and thinks. Has no money.
street. Drugged. Light drugs. | Heavy
Not a penny. | On the wall, the floor. At
light drugs. | If you come after 6pm,
the window, the light post. Says will
the owner is already gone and him
have a haircut and loves the apprentice.
(Milton) can make another price. | 2 twin
Bought a photo machine. New idea
brothers in the room. One does a blow
(zero). | Armchair of the living-room.
job on the other. | He wandered. |
The memory of a child. At home, I still
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Texto publicado no
folder da exposição
Portátil – 98/02,
Gabinete de Arte
Raquel Arnaud,
São Paulo, 2002.

Texto publicado
no site super11.net,
Rio de Janeiro, 2001.

Veículo rastreado
Não precisa de mais nada. Não precisa de ninguém. Linhas
no computador. Cinco imagens na tela em frente ao nariz.
Dois cartões no bolso traseiro esquerdo: um vermelho e o outro amarelo. | Cupim come a madeira. Música com buracos. |
Os talentos precoces amadurecem lentamente, quando amadurecem. | Poucos amigos. Péssima pescaria. Sangue ruim. |
Disse que não vai se repetir. Tudo irrita. A pele queima. Liga
a televisão duas vezes. O soldado que nunca lutou, o atleta
que nunca competiu. | Estará lá novamente quando voltar.
Trinta dias, seis cidades diferentes. | Acorda perto da Central
do Brasil sem documentos e sujo. Volta até o cinema da noite
anterior. Ônibus e depois barca até Niterói. Encontra a mãe
morta. Pára e pensa. Não tem dinheiro. Nenhum. | Na parede,
o chão. Na janela, o poste. Vai cortar o cabelo e diz que ama
o aprendiz. Comprou uma máquina fotográfica. Idéia nova
(zero). | Poltrona da sala de estar. A lembrança de uma criança. Em casa, permaneço lendo o campo, o campo de futebol. |
Ruído. Segura minha mão. Tudo vai explodir. Alguém desce
pelas escadas correndo. O dia está amanhecendo. As estrelas
vão embora. Ninguém se importa. Existe diferença. | Banco do
bar. Banco do assalto. | Pais olham seus filhos. Nervosos. Vão
descobrir um caminho melhor, longe das drogas. As boates
de sacanagem não prestam mais. Tudo vai melhorar no ano
que vem. | Tristes e tortos, todos foram feitos de borracha.
Tragédia-tédio, ética-titica
Segunda
A reunião de trabalho do AGORA acontecia no bar Aurora, em
Botafogo. Na televisão, as imagens do bandido que tomou
conta do ônibus na Rua Jardim Botânico. Depois ligaram o
som. Primeiro, na Rede Globo e, em seguida, na Rede Record (com narração do ex-repórter esportivo Datena e trilha
sonora original). Mais uma vez, a violência vira espetáculo
ao vivo para todo Brasil. Mais tarde, para o mundo inteiro.
Ao lado, o garçom resmungava: todo dia tem cano de revólver na boca, todo dia morre alguém estupidamente, todo dia
matam um inocente. A reunião andava mal. A TV dominou o
ambiente. Todos ligados. A exposição de Tatiana Grinberg,
na Lapa, foi adiada para 8 de julho.
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O medo e mais um sujeito tocando o terror.
Quem vai transformar a brutalidade em arte? Vai ficar
só no noticiário?
Alguém vai subir o morro como Hélio Oiticica?, perguntou Eduardo.
Basbaum interrompe dizendo que precisa se retirar.
Afirma ter sido uma das melhores reuniões do grupo.
Tenho minhas dúvidas.

read the field, the soccer field. | Noise.
Hold my hand. Everything will explode.
Someone climbs down the stairs running.
The new day is breaking. The stars
are leaving. Nobody cares. There is a
difference. | Bar’s bench. Assault bank. |
Parents observer they children. They are
nervous. They will find out a better way,
far from drugs. Sexual nightclubs are
no longer Ok. Everything will get better
next year. | Sad and thorn, they all were
made from rubber.
Tragedy-tedium, shit-ethics
Text published on the website super11.net,
Rio de Janeiro, 2001.

Monday
The working meeting of AGORA was
taking place in the bar Aurora, in
Botafogo. On the TV screen, the images
of the outlaw who took a whole bus as
hostage on Jardim Botânico St. Later
they turned on the sound. First on
TV Globo and, soon after on Record
Network (narrated by the former
sports reporter Datena and original
soundtrack). Once again, violence
becomes live show for the whole country.
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Later, for the whole world. Next to us,
the waiter complained: every day there
is a gun on someone’s mouth, everyday
someone dies in a stupid way, every
day an innocent is killed. The meeting
was not working. The TV controlled
the environment. Everyone was paying
attention. Tatiana Grinberg’s exhibition
in Lapa was postponed to July 8th.
Fear and a guy inciting terror.
Who’s going to transform brutality
into art? Is it gong to stay just in the
news?
Is anyone going up the favela with
Hélio Oiticica? asked Eduardo.
Basbaum interrupts saying he needs
to leave.
He affirms it has been one of the
best meetings of the group. I have my
doubts.
Tuesday
The governor Garotinho recognizes the
stupidity of his police force.
In São Paulo there is the return of
Celso Pitta. Guaranteed fun.
On page 16 of the first section of O
Globo the text accompanying the photo
said: “With the gun pointed at the head of
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BANCO, 2002
[BENCH]

alumínio e
madeira
[ALUMINUM AND
WOOD]

115 x 25 x 85cm

Terça
O governador Garotinho reconhece a estupidez de sua polícia.
Em São Paulo, há a volta de Celso Pitta. Diversão
garantida. Na página 16 do primeiro caderno do Globo, a
legenda da foto dizia: “Com a arma na cabeça da refém
ajoelhada, o bandido ameaça atirar”. Ele cantava música
funk, aparentemente drogado ou enlouquecido.
No canto inferior, um quadro destacava SAIBA COMO AGIR.
Evitar pânico. Relembre as crises. Rezar. Conversar. Voltar
à realidade. Reação. Gestos bruscos. Ajuda. Tiros.
Até quando os veículos de comunicação, autoridades
e empresas vão ficar nos passando instruções de como se
comportar em seqüestros, caixas de banco 24h e sinais de
trânsito na madrugada?
O bandido era um dos sobreviventes da Candelária.
“Boa gente”, alguns vão dizer. Cresceu nas ruas, sem pai
nem mãe, nem educação. A maioria lamenta que ele não
tenha morrido em cima da banca de jornal.
Por telefone, a conversa com Eduardo foi mais ou menos
assim: “Entre uma escola de arte e um clube militar, a violência atacou a sociedade. Os militares falharam: faltou olho
(mira), ouvido (comunicação), garganta (voz de comando) e
cérebro (estratégia de ação e eficiência). Da arte se espera
uma lucidez, além da interpretação dos fatos. O que fazer
com esse material, esse monte de realidade que temos que
driblar para não parar no trânsito? No trânsito das armas,
apropriadas ou não, no momento certo ou não… João Moreira
é um artista condenado, enquanto no Quintal do Garotinho os
mocinhos treinam dar tiros. Balas fazem mal aos dentes.
E nesse olho por olho temos uma responsabilidade enorme:
o inimigo não tem cara, nem corpo, nem nome. Ele aparece
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dos sentidos que damos às coisas, pelo que extraímos da
realidade e afirmamos como indagação. É papel do artista
fazer do chão um instável caminhar. A arte não tem a ver
nem com um lado nem com o outro da moeda, mas sim com
seu peso.
Na tragédia, todos saíram perdendo: bandido, polícia,
imprensa, população, políticos, eleitores e especialmente a
professora Geisa. Tudo segue igual. Nada vai mudar.

Texto publicado no
folder da exposição
Cego só Bengala,
Centro Universitário
Maria Antonia,
Universidade de
São Paulo (USP),
São Paulo, 2003.

Texto publicado
no site super11.net,
Rio de Janeiro, 2001.

the woman, on her knees, held hostage,
the criminal threatens to shoot”. He
sang funk music apparently under the
influence of drugs and gone mad.
In the lower corner a frame called
attention to ‘KNOW HOW TO ACT’.
Avoid panic. Remember crises. Pray.
Talk. Go back to reality. Reaction.
Sudden gestures. Help. Shots.
Until when will the media,
authorities, businesses be passing on
to us information about how to behave
in a highjack, 24 hours cash machines
and traffic lights in the dead of night?
The criminal was a survivor from
Candelária. “Good folks” some will
say. He was brought up in the streets;
no mother no father, no education.
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The majority feels sorry for him not
dieing on top of the newsstand.
On the telephone the
conversation with Eduardo was
more or less like this: “Between
an art school and military club,
violence attacked society. The
military failed: they lacked sight
(target), ear (communication), throat
(voice to command), brain (action
strategy and efficiency). From art
you expect a certain sobriety as well
as interpretation of the facts. What
to do with this material, this pile of
reality we have to dribble around as
to not be stopped in the traffic?
In the arms trade, appropriate or not,
in the right moment or not…
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CEGO SÓ
BENGALA, 2003

exposição
[EXHIBITION]

Centro
Universitário
Maria Antonia
(USP),
São Paulo

Cego só bengala
1. Mais cego que o cego. Tão cego como uma bengala. Só a
bengala, sem o cego, sem o cachorro, sem vida. Um toco de
madeira. Um toco encostado num poste. Cego como o poste.
O próprio poste. O pó e o poste. Droga. 2. Um grupo de 3
fotografias e 12 esculturas se encontra e organiza a instalação Cego só bengala. Um trabalho para a visão. Exercício:
o globo ocular malhando abdominais. 3. A população não
enxerga as grades que cercam as construções, apreende
apenas a função defensiva.
Visita à camarada F.
Sábado à noite. Um pulo na casa de Fernanda Gomes para
conversar e conhecer trabalhos recentes. E também para
enfrentar copos e garrafas. Nada de música. Boca-fumopulmão, narina-napa. Fernanda mora em Copacabana e
não tem tempo nem paciência para a bosta que anda por
aí. A casa e o ateliê se confundem. Há um quarto que seria
o ateliê, mas, na verdade, os trabalhos vão ocupando a
casa toda.
No corredor, o fio dental usado por Fernanda e Fernando é agora um trabalho na parede. O trabalho não tem título, nenhum trabalho de Fernanda Gomes tem ou terá título.
No meio da sala, está faltando um taco, Fernanda encheu
com sementes de cravo. Quando se fala em cravo, se pensa
em canela. No nosso caso aqui, acho que a canela é mais
embaixo. Aquele pedaço da perna que serve para localizar
os móveis na escuridão. No quarto, pequenas caixas, fios,
linhas, a bancada, um pequeno travesseiro repousa em um
velho livro aberto, bola feita de cabelos, o papel dos cigarros, agulhas, um saco pendurado no teto, copo.
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João Moreira is a condemned artist
while in Garotinho’s backyard the boys
practice shooting. Candies1 are bad for
your teeth. And in this an eye for an eye,
we have an enormous responsibility: the
enemy doesn’t have a face, a body or a
name. He appears from the meanings we
give to things, through what we extract
from reality and affirm as indignation.
It’s the artist’s role to turn the ground
into a stable walk. Art doesn’t have to do
with one side or the other of the coin; it
has to do with the coin’s weight.
Blind only walking stick
Text published on the folder of the exhibition
Cego Só Bengala (Blind Only Walking Stick),
Maria Antonia Centre at the University of São
Paulo (USP), São Paulo, 2003.

1.Blinder than the blind. As blind as a
walking stick. Only the walking stick,
without the blind, the dog, life. A piece of
wood. A piece leaning on a post. As blind
as the post. The post itself. The powder
and the post. Damn it.
2. A group of 3 photographs and
12 sculptures is found and organized at
the installation Cego só bengala (Blind
only walking stick). A work for vision.
Exercise: the global eye working out the
abdominals.
3. The population doesn’t see the fences
that surround constructions; they learn
only the defensive function.
A visit to comrade F.
Text published on the website super11.net,
Rio de Janeiro, 2001.

Saturday night. A call in at Fernanda
Gomes’ house to talk and see her recent
works. And also to confront glasses
and bottles. No music. Mouth-tobaccolung, nostril-nose. Fernanda lives in
Copacabana and doesn’t have the time
or patience for the shit that is around.
Home and studio mix up. There is a
room which would be the studio but
in truth the works start to occupy the
whole house.
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In the corridor the dental floss used
by Fernanda and Fernando is now a
work on the wall. The work is untitled;
no work by Fernanda has or will ever
have a title. In the middle of the living
room there is a floor tile missing which
Fernanda has filled with clove seeds.
When we speak of clove, we think of
cinnamon. In our case here the shin is
lower. It’s that part of the leg used for
identifying furniture in the darkness. In
the room are small boxes, threads, lines,
a cabinet, a small pillow rests on top of
an open book, a ball made of hairs, the
cigarette papers, needles, a bag hanging
from the ceiling, a cup.
As Paulo Venancio wrote in “A
história do pó” (“The history of
powder”): “Until when is it possible
to fragmentise? And after everything
has been made into fragments how to
return to totality? From insignificance
can we go back to a meaningful world?
Fernanda Gomes submits her objects
to a test of this order. She collects what
is destined for insignificance. Minimum
things, very small, almost unnoticeable,
things rarely observed are put in the
place of things that deserve to be
seen. Removed from insignificance and
dislocated in order to be seen; ‘being
seen’ is their new function. Because the
gaze might be the only way of touching
them, the only possible contact before
they disappear […]”.
After three or four hours on the sofa
we decide to make a new arrangement
of the living room. In only four minutes
everything has changed. A new
landscape. Each work is impregnated
with anger, force and grace. Each work is
impregnated with life. Fernanda Gomes
is like this: are you thirsty? Have a glass
of dust.
I left the building confused, lost. A
collision. The car catapulted. The four
wheels turned up. A truck stopped and
five guys came out. We turned the car
over and I went ahead, a bit creased.

1 Translator note:
In Portuguese, the
word “bala” means
both “bullets” and
a kind of candy.
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Espaço AGORA/
CAPACETE,

Rio de Janeiro

Como Paulo Venancio escreveu em “A história do pó”:
“Até onde é possível fragmentar? E depois de tudo fragmentado como voltar à totalidade? Da insignificância se pode
retornar ao mundo significante? Fernanda Gomes submete
seus objetos a um teste dessa ordem. Recolhe aquilo cujo
destino é a insignificância. Coisas mínimas, irrisórias, quase imperceptíveis, raramente observadas são colocadas
no lugar daquilo que merece uma atenção. Retiradas da
insignificância e deslocadas para uma única função; serem
vistas. Pois o olhar parece ser a única forma de tocá-las, o
único possível contato antes que desapareçam [...]”.
Depois de três ou quatro horas no sofá, resolvemos
fazer nova arrumação na sala. Em apenas quatro minutos,
tudo está mudado. Nova paisagem. Cada trabalho está impregnado de raiva, força e graça. Cada trabalho está impregnado de vida. Fernanda Gomes é assim: tá com sede?
Toma um copo de poeira.
Saí do prédio confuso, perdido. Peguei a contramão.
Colisão. O carro capotou. As quatro rodas pra cima. Parou
um caminhão, saltaram cinco caras. Desviramos o carro e
segui em frente, um pouco amassado.
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The seed with a seed

O caroço com caroço

Love’s House. Rio de Janeiro: Council of Rio,

“Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado
por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este amor assim
absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós
nos sentimos parecidos e iguais nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não
porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos
une, nivela e agremia o amor da rua.”

Culture Secretaries/Offi ces, RioArte, AGORA ,
Casa da Palavra, Canal Contemporâneo
and Furnas, 2002.

“I love the street. This feeling of an
intimate nature would not be revealed
by me to you if I didn’t judge, and I had
reasons not to judge, that this love so
absolute and so exaggerated is shared
by all of you. We are brothers; we feel
each other similar and equal in the
cities, in the hamlets, in the villages, not
because we suffer from the pain and
displeasures of the law and the police,
but because we are united by, we are
levelled and aggregated by, the love of
the street.”

JOÃO DO RIO

Love’s House.
Rio de Janeiro:
Prefeitura do Rio,
Secretaria das
Culturas, RioArte,
AGORA, Casa da
Palavra, Canal
Contemporâneo
e Furnas, 2002.

(JOÃO DO RIO, A alma encantadora das ruas
[The enchanted soul of the streets])

New anew
The street vendors cart passes at
Joaquim Silva Street selling pamonha,
popcorn and cocaine. Each thing is in
its place. | World cup year without
Romario but with the Ronaldo’s. Election
year. Year of the São Paulo Biennial.
Biennial without balls | Artists unite
to declare love for Rio, for Lapa. They
decide to occupy the Hotel Love’s House.
(13 rooms.11 days). It could be the parking
lot at Camerino Street, the corner pool
hall, the Cordão do Bola Preta or the
Last Goodbye funeral parlour. This year
we will occupy the Canarinho Hostel. It’s
better to exchange with the neighbours.
Our street. Our side.| Overlapping roles
and functions, a structure of work that
accumulated conception, curatorship,
production and content. An independent
production. | The scholars complained
of a lack of clearness, reflection and
method. The people continue unsatisfied
with the authorities (always) | The stray
dog is the king of the street. The
flee orders from behind the ear. Public
action in a private environment. A seed
with a pocket.
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Text published in the folder of João Modé’s
exhibition Estímulo Puro (Pure Stimulus),
AGORA ,

Rio de Janeiro, 2002.

The exhibition is called Estímulo Puro
(Pure Stimulus) and the works will be
ready for display only a few minutes
prior to the opening. There is no studio,
nor drawing. There is no project – only
a script with images. Art as plain idea
and action. Matter-less, clue-less art.
Airplane coming in the opposite direction
on a one-way street. João Modé lets
the balloon fly high. In the gallery,
necklace and curtains. Scent with wood.
Unlevelled floor. Non-flush plane. The
swan is the lake. The lake is the sea. The
sea is the salt. Each day, precariousness
and frailty transform the exhibition. For
the third time, João Modé will try to build
the sky-bound wooden tower. Feet buried
in the ground. Pillow of butter. Bed of
hairs. Clipped-off fingernail bits fill the
small jar up to the brim, up to the top. A
line crosses the space. The flower slowly
devours the white horse. João Modé
wakes up early every day. Root, torso
and limbs. Soundless sound.

Texto publicado
no folder da
exposição
Estímulo Puro, de
João Modé, no
AGORA, Rio de
Janeiro, 2002.
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AGORA,

Rio de Janeiro

| A alma encantadora das ruas

Passa a carroça na Rua Joaquim Silva vendendo pamonha,
pipoca e cocaína. Cada coisa no seu lugar. | Ano da Copa
sem Romário e com Ronaldos. Ano eleitoral. Ano da Bienal
de Arte de São Paulo. Bienal sem bolas. | Artistas se reúnem
para declarar o amor pelo Rio, pela Lapa. Decidem ocupar
o Hotel Love’s House. (13 quartos. 11 dias.) Poderia ser o estacionamento da Rua Camerino, a sinuca da esquina, o Cordão do Bola Preta ou a funerária Último Adeus. Ano que vem
ocuparemos a Hospedagem Canarinho. Melhor trocar com os
vizinhos. Nossa rua. Nosso lado. | Sobreposição de cargos
e funções, uma estrutura de trabalho que acumulou concepção, curadoria, produção e conteúdo. Produção independente.
| A academia reclamou falta de clareza, reflexão e método. O
povo prossegue insatisfeito com as autoridades (sempre). | O
vira-lata é o rei da rua. A pulga manda atrás da orelha. Ação
pública em ambiente privado. Caroço com caçapa.

Novo de novo
A exposição chama-se Estímulo Puro e os trabalhos só estarão prontos poucos instantes antes da inauguração. Não
há ateliê nem desenho. Não há projeto, apenas um roteiro
com imagens. Arte só idéia e ação. Arte sem matéria, sem
pista. Um avião na contramão. João solta o balão para o
alto. Na galeria, colar e cortinas. Perfume com madeira.
Piso fora do nível. Plano fora do prumo. O cisne é o lago. O
lago é o mar. O mar é o sal. Diariamente, precariedade e
delicadeza irão transformar a exposição. João Modé pela
terceira vez tentará construir a torre de madeira em direção
ao céu. Pés enterrados no chão. Travesseiro de manteiga.
Cama de cabelos. Pedaços de unhas enchem o pequeno
pote até a boca, até o topo. A linha atravessa o espaço. A
flor lentamente devora o cavalo branco. João Modé acorda
cedo todo dia. Raiz, tronco e membros. Som sem som.
89

CADERNO DO ARTISTA
ARTIST’S NOTEPAD

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

ENTREVISTA
Rio de Janeiro, 04/12/2006.
Ateliê do artista.
ENTREVISTADORES Luisa Duarte,
Ana Paula Pontes e Carlos Vergara.
COM A PARTICIPAÇÃO DE Luiza Mello e
Débora Monnerat.
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ARTISTAS/LUCIA
KOCH, 2001
[ARTISTS/LUCIA KOCH]

vídeo digital,
monitor, boudrier,
corda, chapeleta,
mosquetões e
parafusos
[DIGITAL VIDEO,
MONITOR, SEAT
HARNESS, ROPE, SWING
CHECK, ANKLE HARNESS
AND SCREWS]

160 x 40 x 30cm

RAUL MOURÃO Não entendi o desagreCARLOS VERGARA Sabemos que existem relações entre o humor e a arte. gador. Desagregador do trabalho?
O humor pode passar pelo cínico,
CARLOS VERGARA Na verdade, as artes
pelo desagregador, pela diluição.
plásticas pretendem quase sempre,
Como você vê a questão do humor
a não ser quando tem um elemento
no seu trabalho?
desagregador objetivo colocado
para fora, ser grande arte. ComporRAUL MOURÃO Talvez o humor esteja
presente desde os meus primeiros ta-se na própria questão da artesania ser grande arte. A entrada do
trabalhos. Não foi algo prograhumor desagrega essa pretensão.
mado, resultado de uma reflexão,
foi uma coisa que se incorporou
RAUL MOURÃO O humor como algo
intuitivamente. O humor é uma
categoria fascinante do pensavulgar, ordinário, banal.
mento humano. Há o humor no
cinema, na imprensa. As piadas
ANA PAULA PONTES De não levar tão a
que correm livremente o mundo
sério a coisa.
e fazem dele um local mais viável.
E também há o humor na história
CARLOS VERGARA E isso joga para
da arte, no dadaísmo, na obra do
outro risco, que é o eventual esvaMagritte.
ziamento, um gesto que provoque
riso. Na verdade, a pergunta tem
LUISA DUARTE Acho que o Vergara
um sentido. Quando você faz arte,
perguntou mais que isso. Ele falou
você pretende fazer um gesto para
em palavras como cinismo, diluição, não ser esquecido. O humor, muitas
de um elemento desagregador que o vezes, tem esse caráter efêmero,
humor pode ter e de como você en- fugaz. Me interessa saber como o
xerga isso. Tem um questionamento Raul lida com essa questão dentro
que vai além de pensar o humor na
do seu projeto artístico.
história da arte. Acho que você pode
usar o Luladepelúcia, seu último
LUISA DUARTE A questão é você pentrabalho, para pensar essa questão. sar diante desses questionamentos,
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INTERVIEW

usando o Luladepelúcia para abordar a questão, como você se coloca
diante dessas encruzilhadas.

April 12th, 2006.
Artist’s studio.
INTERVIEWERS

Luisa Duarte,

Ana Paula Pontes and Carlos Vergara.
WITH THE PARTICIPATION OF

RAUL MOURÃO É difícil para mim pensar nisso agora. Essa pergunta
abre uma reflexão sobre a qual
talvez eu não tenha a resposta. É
uma coisa que eu começo a pensar
agora. O humor está presente no
vídeo 7 artistas, quando eu penduro os artistas na galeria e tem ali
uma brincadeira meio cruel com
os colegas, pensando uma troca,
o artista no lugar da obra. Depois,
na própria A grande área, tem um
pouco isso, que é a escultura com
as dimensões da grande área, um
futebol com obstáculos. O Surdomudo, que é uma pedra de granito
em cima de um surdo, o Cartoon,
e alguns outros momentos que
agora me escapam. São trabalhos
em que o humor está presente.
No caso do Lula, isso foi além, é
quase um cartoon mesmo, é um
trabalho que se você descrever já é
suficiente, não precisa nem ver. Eu
acho que a diferença é que, nesse
caso, é mais do que humor, é uma
piada e ganhou velocidade de piada.

Luiza Mello

and Débora Monnerat.

We know that there
exist relations between humour and
art. Humour can go through cynicism,
a fragmented attitude and through
dilution. How do you see the issue of
humour in your work?

CARLOS VERGARA

Maybe humour has been
present since my first works. It wasn’t
programmed, a result of a reflection,
it was something that was intuitively
incorporated. Humour is a fascinating
category of human thought. There is
humour in cinema, in the press. The
jokes that spontaneously run though
the world and make it a more possible
place. And there is also the humour of
the history of art, of Dadaism, of the
work of Magritte.
RAUL MOURÃO

LUISA DUARTE I think that Vergara
asked more than that. He mentioned
words such as cynicism, dilution and a
fragmented element that humour can
have and how you see this. There is a
questioning that goes beyond thinking
about humour in the history of art. I
think that you might use Luladepelúcia
(CuddlyLula), your last work, to think
about this issue.

I didn’t understand
fragmented. Fragmented from the
work?

RAUL MOURÃO

In truth the arts almost
always intend, except when there is
a fragmented element objectively
expressed, to be great art. It’s part of

CARLOS VERGARA
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LULAELETRÔNICO,

meu processo. Mas ele circulou
por outro ambiente que não é o
da arte. Os cadernos de economia,
política, as revistas de fofocas e
celebridades.
ANA PAULA PONTES O que foi discutido
foi a situação do Lula no país e o
Lula como um boneco. Mais a metáfora do trabalho do que propriamente o trabalho.

RAUL MOURÃO

Com certeza.

LUISA DUARTE Acho que é da natureza do objeto que você criou, ele
dá muito o que falar e não sei se dá
muito a ver. Os trabalhos da série
Grades, que também tratam de uma
questão social, de um tema como a
insegurança nas cidades, nos grandes centros urbanos, entretanto,
tem uma preocupação com a forma,
com a visualidade, em como isso se
resolve visualmente, muito grande
a meu ver. A gente pode discutir,
se pegarmos desde o início da sua
produção na década de 1990 até
hoje, como se dá a questão da resolução visual formal no seu trabalho.
Mesmo quando você lida com temas
e conteúdos que podem ser tratados
ANA PAULA PONTES O Luladepelúcia foi de maneira literal, em que a parte
muito discutido fora do meio da arte. visual se encontra realmente amorComo você se sentia com o trabalho tecida. Mas em um trabalho como
sendo discutido não como objeto de Grades acho que isso acontece de
arte, mas como uma piada?
uma forma muito potente.

2005
[ELETRONICLULA]

imagem digital
sobre vinil adesivo
[DIGITAL IMAGE ON
ADHESIVE VINYL]

350 x 300cm
Galeria Vermelho,
São Paulo

RAUL MOURÃO Foi a coisa mais interessante do trabalho. Ele é um
objeto de arte na medida em que
foi apresentado numa galeria, foi
formulado no ateliê, em conversa
com outros artistas, dentro do

RAUL MOURÃO Para mim, é difícil
articular cada um desses momentos. Ao mesmo tempo, penso
neles como crônicas. Em um dado
momento, vejo o crescimento
desenfreado do fechamento dos
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the very issue of artefacts to be art.
The entrance of humour fragments this
intention.
RAUL MOURÃO Humour as something
vulgar, ordinary, and banal.

ANA PAULA PONTES

About not taking things

too seriously.
And that throws in
another risk, that of an eventual
emptiness, a gesture that provokes
laughter. In reality the question has a
bit of that. When you make art, you
intend to make a gesture so that you
won’t be forgotten. Humour, many times,
has this ephemeral, vanishing character.
I’m interested in knowing how Raul
deals with this question inside his
artistic project?

CARLOS VERGARA

The question is for you to
think in relation to these questionings,
using Luladepelúcia (CuddlyLula) to
approach the issue, how you position
yourself in these crossroads?
LUISA DUARTE

It’s difficult for me to
think about this now. This question
opens a reflection to which maybe I
don’t have an answer. It’s something
that I will start to think about now.
Humour is present in the video 7
artistas (7 artists). When I hang the
artists in a gallery there is a cruel
joke present with the colleagues, it’s
an exchange: the artist in the place
of the work. Afterwards, in itself A
grande área (The big area), there is
a bit of that, which is the sculpture
with the dimensions of a penalty area,
a football with obstacles. Surdo-mudo
(Deaf-mute) which is a granite stone
on top of a drum, Cartoon, and some
other moments that I can’t recall
right now. They are works where
humour is present. In the case of
Lula this has gone further. It’s really
almost a cartoon, it’s a work that
if you describe it, it is enough; you
don’t even have to see it. I think the
difference is that in this case it’s
more than humour, it’s a joke and it
gained the speed of a joke.
RAUL MOURÃO
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BURACO DO
VIEIRA, 1989
[VIEIRA’S HOLE]

fotografia
[PHOTOGRAPHY]

24 x 30cm
P 105

Contato fotográfico
com imagens
da pesquisa
GRADES, 2001
[PHOTOGRAPHIC
CONTACT WITH IMAGES
OF THE RESEARCH
FENCES]
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prédios, uma coisa meio caótica,
descaracterizando a arquitetura e
criando nela apêndices, uma coisa
desordenada. Essa é uma motivação que gera uma pesquisa grande,
gera fotos, desenhos, um trabalho
que toma seis anos. Em outros
momentos, me vejo mais como um
autor de ficção; em outros, mais
documental. Não sei se no caso
das Grades é uma crônica ou um
documento. Trabalho com os dois
gêneros: a ficção e o documentário.
Me vejo circulando, migrando de
um para o outro.
CARLOS VERGARA Queria falar algo
sobre o começo da série Grades.
Percebe-se que o motor inicial do
trabalho é uma questão literária, o
aprisionamento. Mas tem um mo-

mento em que isso se perde por uma
conquista do visual do trabalho. De
repente, você se vê fora da questão
literária, numa questão plástica. Mas
você volta para a questão literária
porque o trabalho está ancorado.
Acho, como conheço você e venho
conhecendo cada vez mais, que essa
questão do humor pertence a uma
forma tua de raciocinar. Eu tenho
uma forma de raciocinar completamente ao contrário, porque sou filho
de um pastor protestante, cheio de
culpa. Então, quando vou fazer arte,
o humor não entra, fico olhando,
admirando e fico temeroso comigo
por não ter o humor e temeroso
contigo por rir demais. Mas acho
que o trabalho das grades tem uma
questão plástica interessante que de
repente tira fora a questão literária
105

The Luladepelúcia
(CuddlyLula) was discussed a lot outside
the sphere of art. How did you feel with
your work being discussed not as an art
object but as a joke?

ANA PAULA PONTES

What was discussed was
the situation of Lula in the country and
Lula as a doll. It’s more the metaphor of
the work than the work itself?

ANA PAULA PONTES

RAUL MOURÃO

It was the most interesting
part of the work. It is an art object in
the sense that it was presented in a
gallery; it was formulated in a studio,
in conversation with other artists,
inside my process. But it circulated
through another sphere, which is not
that of art; the economy sections
in newspapers, politics, gossip and
celebrity magazines.

For sure.

RAUL MOURÃO
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I think that it is in the
nature of the object that you created, it
provides a lot to talk about and I don’t
know if it gives much to see. In the works
of the series Grades (Fences), which also
deals with a social issue, with a theme
such as the insecurity in towns, in the big
urban centres. There is, however, a big
preoccupation with form, with the visual,
LUISA DUARTE

P 106-111
BURACO DO VIEIRA,

2001
[VIEIRA’S HOLE]

exposição [EXHIBITION]
Outra Coisa,
Museu Vale do Rio
Doce, Vila Velha

do trabalho. E vira artes plásticas no CARLOS VERGARA Eu vou responder
apogeu.
essa pergunta. Esse deslocamento
que ele faz dá o caráter visual, esANA PAULA PONTES Você fez um
tético para essa questão e retira da
projeto especial da série Grades no situação literária.
Museu Vale do Rio Doce e depois
não fez mais. Por que essa opção
RAUL MOURÃO O trabalho realizado
por usar a grade como um elemento no Museu Vale do Rio Doce foi
escultórico, por um agrupamento
diferente. Um lugar que você entra
de esculturas que geram um espaço e que não deixa você entrar, que
e menos como uma intervenção,
aprisiona. Isso aconteceu, fiz um
usando a idéia de barreira, mais da
ambiente em que as pessoas ensensação corporal. Na maioria dos
travam e a porta mecânica fechacasos, ela é fechada nela mesma.
va. A pessoa se via lá dentro sem
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with how this is dealt with visually, as I
see it. We can discuss, if we take it from
the beginning of your production in the
1990’s to today, how the issue of formal
visual resolution is expressed in your
work. Even when you deal with themes
and contents that can be treated in a
literal way, where the visual part is really
cushioned. But in a work such as Grades
(Fences) I think this happens in a very
powerful way?

much research, generates photos,
drawings, a work that can take
six years. In other moments, I see
myself more as an author of fiction;
in others more as a documenter.
I don’t know if Grades (Fences)
is a chronicle or a documentary.
I work with both genres: fiction
and documentary. I see myself
circulating and migrating from one
to the other.

For me it’s difficult to
articulate each one of these moments.
At the same time I think of them as
chronicles. In any given moment I see
the hastening growth of the closure
of buildings, something quite chaotic,
which takes away the characteristics
of the architecture and creates in
them appendices, an unordered thing.
This is a motivation that generates

CARLOS VERGARA

RAUL MOURÃO
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I would like to say
something about the beginning of the
series Grades (Fences). We can notice
that the initial motive of the work is a
literary issue, the imprisonment. But
there is a moment when this is lost to a
visual conquest of the work. Suddenly
you see yourself outside the literary
issue, in a plastic issue. But you return
to the literary issue because there the

ter como sair, até que o segurança esta oportunidade lá foi circunstanda exposição acionava o controle
cial ou o espaço propriamente?
e abria novamente. Na verdade,
eu tive oportunidade de fazer isso RAUL MOURÃO Foi um conjunto de
lá. A série das grades ainda não
coisas. Tanto o espaço solicitava,
se esgotou, eu tenho anotações,
quanto me foram oferecidas condidesenhos. Existem várias coisas
ções de prazo e recursos para reaem processo que não tenho idéia
lizar a obra. O espaço despertou o
de quando vão acabar. Certamente interesse em trabalhar naquela esvou retomar e uma das coisas que cala e pensando essa interatividapenso são exatamente situações
de do espectador. Mas é uma coisa
como essa que você descreveu, de que certamente eu pretendo fazer
ambientes, percurso, travamento, novamente. Eu entendo isso que
relação com a arquitetura, ou a
você fala de extrapolar a questão
construção de um espaço que se
literária, esse drama que é a justiassemelha a um espaço arquitetô- ficativa para dar o start. O trabanico. Isso é uma coisa que experilho fica maior que isso e de repente
mentei e à qual pretendo voltar.
você experimenta essa questão
com mais potência, porque o aconANA PAULA PONTES O que te trouxe
tecimento plástico é maior.
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LUISA DUARTE Lembro agora de
uma passagem do Marco Veloso
sobre seu trabalho, quando ele
diz: gosto muito do fato de que o
Raul valorize as idéias. Ele não te
leva simplesmente para um ateliê
e apresenta uma série de objetos
numa performance convincente,
ele te fala de idéias. Continuando
nesse raciocínio, para entrarmos
em uma outra seara da sua obra,
acho que essas idéias têm a ver
com as histórias, gêneros literários
e essas histórias vão ser uma outra
imagem que você gosta de usar. O
Cildo Meireles fala do que seria uma
biografia do trabalho. Que história
está por trás, o que foi vivido para
que aquele trabalho existisse. Esse
voltar atrás seria a biografia do trabalho. No seu caso, essas biografias
têm muito a ver com a experiência
da rua, da cidade, essa experiência
da vivência no ambiente urbano. De
o seu caminhar ser a observação
da vida, da experiência e transformação no trabalho de arte, essa
intervenção é um dos caminhos que
eu enxergo no seu processo. Você
poderia falar se isso faz sentido e
qual o papel que a cidade cumpre
estando sempre voltando.

work is anchored. I think, since I know
you and have been getting to know you
more, that this issue of humour belongs
to your form of reasoning. I have a
form of reasoning which is completely
the opposite because I’m the son of a
protestant preacher-man, full of guilt. So,
I when make art, humour doesn’t enter it,
I keep looking, admiring and fear myself
for not having humour and fear you for
laughing too much. But I think that the
work of the fences has an interesting
plastic issue that suddenly subtracts
the literary issue from the work. And it
becomes art in its apex.
You made a special
project of the series Grades (Fences)
at the Vale do Rio Doce Museum and
afterwards you didn’t do it anymore.
Because this option for using the fence
as a sculptural element, for a grouping
up of sculptures that generates a space,
and less as an intervention, using the
idea of barriers, more of corporal
sensation. In most cases, it’s really
closed in itself?

ANA PAULA PONTES

I will answer this question.
This displacement that he does gives it a
visual aesthetic character and removes
it from the literary situation.
CARLOS VERGARA

The work held at the Vale
do Rio Doce Museum was different. A
place that you enter but that doesn’t
let you enter, that imprisons you. This
happened, I created an environment
where people came in and the door
was closed. The person found himself
in there without being able to come
out, until the guard at the exhibition
activated the control and opened it
again. In reality I had the opportunity
of doing this there. The series with
fences hasn’t finished yet, I have
notations, drawings. There are various
things in process that I haven’t got an
idea of when they are going to finish.
RAUL MOURÃO
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Certainly I will return to it and one of
the things that I think of is exactly the
situations like the one you described,
of environments, trajectory, holding
up, relation to architecture, or the
construction of a space that is similar
to an architectonic space. This is
something that I have experimented
and I intend to return to.
What brought you this
opportunity there? Was it circumstantial
or the space itself?

ANA PAULA PONTES

P 112
CASA/ÁRVORE/
RUA, 1996
[HOUSE/TREE/STREET]

chapas de ferro
e árvore
[IRON SHEETS AND TREE]

dimensões variáveis
[VARIABLE DIMENSIONS]

intervenção
[INTERVENTION]

It was a combination of
things. Both the space required it as

RAUL MOURÃO

Praia do Flamengo,
Rio de Janeiro, 1996

LUISA DUARTE

E se aproximou

de quê?
RAUL MOURÃO Acho que eu me dispersei pelo mundo comum, das coisas
ordinárias, do que sai no jornal, do
Maracanã. A teoria da arte ou a
história da arte não estão nesses
lugares. Não sei se foi uma coisa
antagônica, de querer dar um tempo. Na verdade, hoje estou sentindo falta, não do circuito de arte,
que está muito chato, muito cheio
de esquemas, muitas jogadas. A
idéia de estudar, de trocas qualificadas, de viajar, de percorrer, entrar em contato. Isso é uma coisa
que estou querendo. Acho que a
internet é um canal para gerar isso,
me aproximar de certas pessoas,
grupos e pensamentos. Identificar
onde está acontecendo algo que
tenha troca com o trabalho.

LUIZA MELLO Eu acho que sua relação com a cidade, seu contato com
profissionais de outras áreas, da
música, do cinema, com o pessoal
da Lapa, sempre trouxe uma vida
para o seu trabalho que muitas vezes a gente não vê em artistas que
estão mais ligados a certa postura
intelectualizada. Talvez seu inteRAUL MOURÃO Desde o começo, a
resse em viver trocas qualificadas,
cidade sempre foi minha escola,
estudar, seja um amadurecimento
meu maior interesse e certa facili- dessa vivência na rua, na cidade,
dade que eu sempre tive de transi- uma retomada de questões ligadas
tar, de estar aberto para conhecer ao projeto do AGORA, que foi importante, porque promoveu idéias,
e investigar, percorrer sem medo,
exposições.
sem pudor de estar me misturando. De uns anos para cá, depois da
experiência do AGORA, eu me afas- RAUL MOURÃO Acho que o AGORA metei um pouco do circuito de arte,
xeu no circuito e ajudou a viabilizar
dos debates, dos textos.
várias iniciativas como A Gentil
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well as that I was given the conditions,
time and resources to produce the
work. The space awoke an interest
for working with that scale and to
think about this interaction with the
spectator. But it’s something that
I definitely intend to do again.
I understand this that you talk about
exceeding the literary issue. This
drama is the justification to give the
start. The work becomes bigger than
this and suddenly you can experiment
this issue with power, because the
plastic happening is bigger.
I remember now an extract
by Marco Veloso about your work,
when he says: I really appreciate the
fact that Mourão gives value to ideas.
He doesn’t simply take you to a studio
and presents a series of objects in a
convincing performance; he talks to you
about ideas. Developing this reasoning,
to enter another area of your work, I
think that these ideas have to do with
the stories, literary genres and these
stories will be another image that you
like to use. Cildo Meireles speaks about
what would be a biography of the work.
What story is behind the work, what
was lived so that work could exist? This
return would be the biography of the
work. In your case, these biographies
have a lot do with the experience of the
street, of the city, this experience of
living in an urban environment. About
your walk being an observation of life,
of the experience and transformation of
the work of art, this intervention is one
of the paths that I see in your process.
You could say whether this makes sense
and what role the city has since it’s
always coming back?
LUISA DUARTE

RAUL MOURÃO Since the beginning the
city was my school. My biggest
interest and a certain easiness that
I had in moving around, in being open
to get to know and investigate, to go
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through without fear, without being
prude about mixing in. A few years
ago, after the experience of AGORA,
I distanced myself a bit from the art
circuit, from debates, from texts.
LUISA DUARTE

And you got closer to

what?
I think I dispersed through
the common world, of ordinary things,
of what comes out in the newspapers,
of the Maracanã. The theory of art
or history of art is in these places. I
don’t know if it was an antagonist
thing, of wanting to give it some
time. In reality, nowadays I’m missing
it, not the art circuit, which is very
boring, too full of schemes and games.
The idea of studying and making
qualified exchanges, of travelling, of
going through, of getting in touch;
this is something that I want. I
think the internet is a channel for
generating this, to get closer to
certain people, groups and thoughts.
To identify where something is
happening that can exchange with
the work.
RAUL MOURÃO

LUIZA MELLO I think that your relation
with the city, your contact with
professionals from other areas, from
music, cinema, with the people from
Lapa, always brought to your work a
life that often we don’t see in artists
who have a more intellectualized
posture. Maybe this interest in living
qualified exchanges, of studying, is
the maturation of this experience of
the street, of the city, a reclaiming
of the issues connected to the AGORA
project. That was important because it
promoted ideas, exhibitions.

RAUL MOURÃO I think AGORA stirred the
circuit up and helped to make possible
the initiatives such the Gentil
Carioca gallery and other projects

Carioca, e outros projetos têm
esse mesmo espírito. Havia oportunidade para aquilo acontecer ali,
pessoas que já trabalharam juntas,
que tinham afinidade.

momento de grandes modificações,
grandes avanços tecnológicos, as
coisas diminuindo e se popularizando. Acho fantástico poder acompanhar e vivenciar esse momento.

CARLOS VERGARA Um vento fresco.
Contra um ranço acadêmico, institucional.

LUISA DUARTE Você acha que essas
transformações vão trazer mudanças,
porque você foi sempre muito preocupado com a questão do público da
arte contemporânea. Seria bom que
mais pessoas estivessem interessadas
nesse alargamento do público para
arte. Isso vai se desdobrar também
num alargamento dessa troca, não só
entre os que fazem arte e vivem no
circuito de arte.

Tem muito a ver com o
do it yourself do movimento punk.
O computador viabilizou que as
pessoas fizessem os livros e as
revistas em casa, os discos, e por
que não os artistas plásticos organizarem exposições? Ficou mais
fácil e barato reunir as pessoas.
RAUL MOURÃO Até agora eu não vi
Alugar um espaço e convidar um
nenhuma indicação de que isso vai
artista. Foi o que a gente fez.
acontecer. Mas pode acontecer. Eu
Talvez a internet tenha me
acho que as artes plásticas e a arte
chamado atenção para isso. Lencontemporânea podem atingir um
do certas coisas, acompanhando
determinados movimentos como o público maior. O novo consumidor,
um garoto que tem 18 anos e usa
Overmundo e os blogs. Você está
computador desde os cinco, joga
vendo pessoas independentes,
fora de instituições ou de grandes game, fala no messenger, vê televisão. Ele vive num mundo de imagens.
veículos colaborando, discutindo.
Um cara posta um artigo e gera
ANA PAULA PONTES Por que você acha
cem comentários. Outro dia eu li
alguém falando sobre a cena deca- que esse carinha vai ter paciência
dente de Recife. Logo em seguida, para as questões da arte, quando ele
tem tanta coisa interessante, estimuveio uma galera combater e ali
lante acontecendo, tanta troca? Porvocê tem uma discussão real de
quem está fazendo. As pessoas se que eu não acho, sinceramente.
colocam mais.
RAUL MOURÃO Eu acho que esse é o
Esse momento da revolução
digital é muito interessante, o que novo consumidor de cultura.
está acontecendo na música, no
ANA PAULA PONTES É cultura ou entrecinema, não sei como isso vai se
tenimento?
refletir nas artes plásticas, mas
eu acho que vai refletir, inclusive
RAUL MOURÃO O que eu estava descreno mercado. Eu acho um momenvendo é mais entretenimento. Mas
to maravilhoso da história. Um
RAUL MOURÃO

115

with the same spirit. There was an
opportunity for this to happen there,
people that had already worked
together, that had things in common.
CARLOS VERGARA A fresh breeze.
Against an academic and institutional
redundancy?

RAUL MOURÃO It has a lot do with the
“do it yourself” spirit of the punk
movement. The computer made
it possible for people to make
books and magazines at home,
making music. And why not artists
organizing exhibitions? It became
easier and cheaper to get together
with people, to rent a space and
invite an artist. That’s what we did.
Maybe the internet has called
my attention to this. Reading
certain things and following certain
movements such as Overmundo and
blogs. You see independent people,
outside of institutions or the big
media collaborating and discussing.
A guy posts an article and it
generates a hundred comments. The
other day I read someone talking
about the decadent scene of Recife.
Soon afterwards this whole bunch
of people came up arguing against it
and there you had a real discussion
by those who are making it. People
position themselves more.
This moment of digital
revolution is very interesting, what
is happening in music, in cinema. I
still don’t know how this will reflect
itself in the arts but I think there
will be reflections including in the
market. I think it is a wonderful
moment in history. A moment
of great modification, of great
technological achievements, things
are getting smaller and becoming
more popular. I think that it’s
fantastic to be able to follow and
live in this moment.
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Do you think these
transformations will bring changes,
because you always seemed very
preoccupied with the issue of the
contemporary art public. It would be
good that more people were interested
in this expansion of the art going public.
This will unfold as well in an expansion of
this exchange, not only between those
who make art and live in the art circuit.
LUISA DUARTE

não vejo problemas. Eu me aproximei das artes plásticas depois de
consumir cinema, literatura e música. Cultura. Para mim foi o caminho. Não é que todo jovem vai se
interessar, mas uma parte, que já
está envolvida, consumindo música, show, festas, pode migrar para
consumir cultura. Você tem mais
gente com certos hábitos, é uma
questão de volume, estatística. A
questão do entretenimento está
presente para um número maior de
pessoas e essas pessoas podem virar consumidores de cultura. Pelo
simples hábito de estar ligado em
imagem, cinema, televisão, festa,
show, música eletrônica.

Until now I haven’t see any
indication that this will happen. But it
might happen. I think that the arts and
contemporary art will attain a bigger
public profile. The new consumer, an
18-year-old boy that uses his computer
since he is five, plays games, speaks on
messenger and watches television. He
lives in a world of images.
RAUL MOURÃO

atinge o pensamento por meio de
imagens que quase se transformam
em clichês ou que são clichês, que
se dissolvem no espaço. Na minha
última viagem, eu vi uma exposição
do Rauschenberg e ele frustra essa
relação entre humor, clichê, entre
a expectativa do gesto artístico da
grande arte do momento. Porque ele
faz um trabalho que tem humor, mas
é como se fosse um sanduíche de
algodão, que você morde e ele chupa
a saliva. Não conseguimos dar a segunda mordida. Eu acho estranhíssimo e maravilhoso. Você disse que há
uma possibilidade de grande público
e eu acho que não é necessário.
RAUL MOURÃO

Talvez não seja.

O que você acha de um
artista como Jeff Koons?
LUISA DUARTE
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CARLOS VERGARA A necessidade de
grande público é uma falsa necessiRAUL MOURÃO Eu não conheço muito o dade. A necessidade de densidade
trabalho dele, mas o pouco que eu é uma real necessidade. Eu vejo no
conheço acho muito interessante. seu trabalho, às vezes, mais do que
Adoro aquela série com as bolas
uma questão de grande público,
de basquete. Eu acho que ele é da
uma questão que está em A grande
escola do Andy Warhol, do Keith
área, que é a escala, em que o tamaHaring, do Vik Muniz, esses grannho é documento. Gostaria de ver
des caras que constroem imagens- a série Grades, por exemplo, numa
síntese. A imagem do cachorro na escala que se prolifere. Essa é uma
frente do Guggenheim de Bilbao do questão de numerário e não de falta
Jeff Koons vira um cartão-postal, de idéias. É porque eventualmente
em qualquer lugar do mundo. O
você vai ter numerário para voltar a
chocolate do Vik, se for reduzido e essas idéias numa outra escala. Vejo,
colocado numa tampa de refrigepor exemplo, que seus cachorros
rante, imprime bem. São artistas
anseiam por uma escala maior.
extremamente pop.
RAUL MOURÃO Isso que você falou da
CARLOS VERGARA Uma das questões
escala é perfeito. A Grande Área é
que penso em relação ao Jeff Koons um trabalho que comunica, o cara
é de uma ironia que se dissolve. A
bate o olho, entendido, iniciado em
gente tem uma plêiade de exemarte ou não, ele chega ali e se aproplos que operam nessa área que
xima para ver. O cara está passan-
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Why do you think this
guy will have the patience for issues of
art when he has so many interesting
things, stimulating things, happening
and so much exchange? Because really,
I don’t think so.

ANA PAULA PONTES

RAUL MOURÃO I think this is the new
culture consumer.

ANA PAULA PONTES

Is it culture or

entertainment?
What I was describing is
more entertainment. But I don’t see
problems. I got closer to arts after
consuming cinema and literature.
But a part that is already involved,
consuming music, gigs, parties, can
migrate to consuming culture. You
have more people with certain habits;
it’s a matter of volume, statistics. The
issue of entertainment is present for
a larger number of people and these
people can become culture consumers.
Because of the simple habit of being
connected to image, cinema, party,
gigs, and electronic music.
RAUL MOURÃO

LUISA DUARTE What do you think of an
artist such as Jeff Koons?

I don’t know a lot of his
work, but the little that I do know I
think is very interesting. I love that
series with basketballs. I think that he
belongs to the school of Andy Warhol,
Keith Harring, Vik Muniz, these great
guys that construct image-synthesis.
The image of the dog in front of the
Guggenhein in Bilbao by Jeff Koons
becomes a post-card anywhere in the
world. The chocolate by Vik, if it is
reduced and put on a soft drink top,
it’s well printed. They are extreme pop
artists.
RAUL MOURÃO

One of the issues I
think in relation to Jeff Koons is of an

CARLOS VERGARA
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do, um leigo, e aquilo é um acontecimento no parque, uma imagem
que ele conhece e é estranha.
Quando eu falava em grande
público, estava falando nessas movimentações digitais, facilidades
que hoje você tem de falar com o
público. Hoje em dia, tem músicos
que estão reconstruindo a carreira,
que estavam sem gravadora, esquecidos, fazem site e vão lá.

irony that dissolves itself. We have a
constellation of examples that operate
in this area that obtains thought
through images that transform
themselves almost in clichés or that
are clichés, which dissolve in space.
In my last trip I saw an exhibition
by Rauschenberg and he frustrates
this relation between humour, cliché,
between the expectations of the
artistic gesture of high art at the
moment. Because he does a work
that has humour, but it’s as if it was
a cotton sandwich that you bite and
it sucks the saliva. We don’t manage
to have the second bite. I think it is
extremely strange and wonderful. You
said there is a possibility of a wider
public but I think it’s not necessary?
RAUL MOURÃO

LUISA DUARTE Mas concordo com o
Vergara que falta densidade.

Eu não acho que o problema da arte contemporânea seja
de que tenha pouco público. Para
o cara da periferia, fora do eixo
cultural principal, imagina um cara
que morava em Belém ou Marabá
na década de 1940. Para o cara
receber a Veja ou a Art Forum do
RAUL MOURÃO

Maybe it isn’t.

The necessity of
a wider public is a false one. The
necessity for density is a real
necessity. I see in your work,
sometimes, more than an issue of
a wider public, an issue that is in A
grande área (The big area), that is
scale, where size matters. I would like
to see the series Grades (Fences), for
example, in a scale that proliferates.
This is an issue of money and not of a
lack of ideas. It’s because eventually
you will have money to go back to
this idea in a larger scale. I see, for
example, that your dogs envisage this
larger scale.
CARLOS VERGARA

RAUL MOURÃO What you said about
scale is perfect. A Grande Área
(The big area) is a work that
communicates, the guy sets his eye
on it, it’s understood, whether he
is or isn’t initiated in art, he gets
closer to see it. The guy is passing
by, an uninstructed person, and that
is a happening in the park, an image
that he knows and is strange.

momento, tinha que esperar o comissário amigo dele trazer para o
Rio, para alguém xerocar e colocar
no correio. Os caras da periferia
sempre foram curiosos, pesquisadores, ávidos por informação,
enquanto a gente aqui é empurrado goela abaixo, jornal, televisão.
Quando vem a internet, ela que é
interativa, o curioso ou o cara da
periferia é mais pesquisador do
que eu, porque ele sempre foi pesquisador, sempre correu atrás da
informação. Nós estamos no meio
da informação.
LUISA DUARTE Sei que você tem uma
produção de contos muito curtos,
aforismos, escritos. Você tem cadernos, livrinhos, o livro RUA. Nele,
você descrevia certas cenas, como
se tivesse parado num bar, num banco e via uma cena, o bêbado caído
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no chão. Vira uma fotografia, um
instantâneo que você traduz em
palavras. Gostaria que você falasse que papel tem esse momento
como artista plástico.

When I spoke about the wider public
I was talking about these digital
movements, facilities that today
you have of talking to the public.
Nowadays there are musicians that
are reconstructing their careers,
that were without a record company,
forgotten, they make a website and
go for it.

RAUL MOURÃO O meu texto é isso.
São cenas. O texto dialoga com
a produção das fotos, com o próprio trabalho das grades. É uma
cena. Toda essa série pode ser
entendida como uma cena que
eu vi e gerou uma série grande.
Uma grade fechando uma janela,
uma outra grade fechando um
prédio e no meio, entre um prédio e outro, uma outra grade, e
em cima da marquise uma outra
grade.

But I agree with Vergara
that density is lacking.

LUISA DUARTE

I don’t think that the
problem of contemporary art is
that it has narrow public. For the
guy on the periphery, outside the
main cultural stream, imagine a guy
that lived in Belém or Marabá in the
1940’s. For this guy to receive Veja
or the Art Forum of the moment,
he had to wait for a commissary
friend to bring it over from Rio, for
someone to photocopy it and put it in
the post. The people on the periphery
were always curious, researchers,
hungry for information, while we
were having the thing pushed down
our throats, newspapers, television.
When the internet comes, while it
is interactive, the curious guy or
the guy on the periphery is more of
a researcher than me, because he
was always a researcher, he always
ran after information. We are in the
middle of the information.
RAUL MOURÃO

I know that you have a
production of short stories, aphorisms
and writings. You have notebooks,
little books, the book RUA (STREET).
Here you described certain scenes,
as if you were in a bar, on a bench
and saw a scene, the drunk man
fallen over on the ground. It becomes
a photograph, a moment that you
reproduce in words. I would like you to
talk about what role this moment has
for the artist.

RAUL MOURÃO My text is that. They are
scenes. The text dialogues with the
production of photos, with the very
work with fences. It is a scene. This
whole series can be understood as
a scene that I saw and from which
I generated a larger series. A fence
covering a window, another fence
enclosing a building and in the middle,
between one building and another,
another fence, and on top of the
marquise another fence.

LUISA DUARTE O banco do botequim que vira uma escultura.
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RAUL MOURÃO This is an interesting link.
The text seems like the work, it talks
to the work; it makes the work possible
at any moment. It’s an annotation.

You are always worried
about the circulation of art, how it is
shown, to put it in the world, to make
it circulate. In what way does this go
back to your work, contaminates it or
inform it?

ANA PAULA PONTES
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LUISA DUARTE Provocar esse desvio,
mas com o acaso gerindo o processo.

ANA PAULA PONTES Você pode estar
falando da repercussão de mídia.
Por exemplo, aquela garrafinha

ANA PAULA PONTES Tem artistas que
fazem a serviço do outro e outros
que dizem “eu não quero nem saber”.

Você está sempre preocupado com a circulação
da arte, veiculação, colocar isso
no mundo, fazer circular. De que
maneira isso volta para o seu trabalho, contamina ou informa?
ANA PAULA PONTES

LUISA DUARTE

CARLOS VERGARA No caso do Cildo,
era um trabalho de garrafas jogadas
ao mar, não tinha a preocupação de
grande mídia. Era ao acaso, imprimir na Coca-Cola, e que algum dia
alguém pegasse e se impregnasse
daquela situação.

RAUL MOURÃO De nenhuma maneira.
Eu nunca faço uma coisa pensando em como vai ser a repercussão,
a circulação.

Essa é uma ligação
interessante. O texto se parece
com o trabalho, fala com o trabalho, viabiliza o trabalho em algum momento. É uma anotação.

The bench in the bar
becomes a sculpture.

RAUL MOURÃO Ninguém falou isso
ainda, mas eu acho que a série
Luladepelúcia estabelece conexão
com a Coca-Cola e a idéia de inserção em circuitos ideológicos.

Acho que a vocação
do trabalho de arte é sair do ateliê. Porque acho que tem que ir
para algum lugar, para alguém ver,
porque quem vem aqui no ateliê
além de nós? O Ricardo Basbaum
sempre falou isso, a vocação do
trabalho de arte é circular. Ir para
o Museu 1, o Museu 2, o Museu 3,
para a casa de um e da casa de um
ir para a casa de outro. As pessoas têm que ver, ter o contato, se
emocionar ou não gostar. Isso é
uma preocupação, um desejo que
eu tenho, de que o trabalho circule.
Mas em nenhum momento isso
contamina a criação. Vou fazer
isso porque vai ser mais fácil de
circular. É sempre para o outro
atendendo a um impulso interno.

RAUL MOURÃO

LUISA DUARTE

de Coca-Cola em que o Cildo pôs um
texto.

RAUL MOURÃO
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RAUL MOURÃO It doesn’t. I never make
something thinking about what will be
its repercussions, its circulation.

You might be talking
about media repercussion. For example,
that small Coca-Cola bottle where Cildo
put a text.

ANA PAULA PONTES

Nobody said this yet, but
I think that the series Luladepelúcia
(CuddlyLula) establishes a connection
with the Coca-Cola and the idea of
insertion in ideological circuits.

RAUL MOURÃO

In the case of Cildo it
was a work of bottles thrown into the
sea. There wasn’t a preoccupation with
the larger media. It was by chance; by
printing it on the Coca-Cola bottle in the
hope that someday someone got it and
was impregnated by that situation.

CARLOS VERGARA

LUISA DUARTE To provoke this deviation but
with chance generating the process?

RAUL MOURÃO Eu penso as duas
coisas. Eu faço para ser visto,
para circular, para acontecer na
vida de alguém. Eu acredito na
esfera pública do acontecimento
de arte. Acredito na história da
arte. Acredito que estou ligado às
pessoas que vieram antes. Você
está conectado com o passado,
querendo construir o futuro. Eu
não me acho sozinho, acho que as
coisas têm um encadeamento. O
trabalho também tem a dimensão
de estar construindo uma coisa
maior.

RAUL MOURÃO I think that the vocation
of the work of art is to leave the
studio. Because I think that it has to
go somewhere, for someone to see
it, because whomever comes to the
studio besides us? Ricardo Basbaum
always spoke about this; the vocation
of the work of art is to circulate. To
go to Museum 1, Museum 2, Museum
3, to each one’s home and from one
person’s home go to another person’s
home. People must see it and have
the contact, feel touched or not like
it. This is a preoccupation, a desire
I have, that the work circulates. But
at any given moment this does not
contaminate creation. I will do this
because it will be easier to circulate.
It’s always for the other answering an
internal pulse.

ANA PAULA PONTES : Você tem o
desejo de se inserir nesse contexto
e transformar esse contexto. É a
própria definição de arte para o
Giulio Carlo Argan. Transformar o
contexto, estar dentro dele e ser
um ponto que cria certo desvio
dentro de algo que aponta para
uma nova coisa.

There are artists
that do the other’s job and there are
some that say “I don’t even want to
know about it”.

ANA PAULA PONTES

CARLOS VERGARA Você vê a questão
da escala como um projeto no seu
trabalho?
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RAUL MOURÃO Eu vejo. Tem aquela
escultura em homenagem ao
poeta Waly Salomão, uma imensa
cabeça de pedra afundada no mar
de Ipanema, onde o público da
areia enxergaria apenas a cabeleira pra fora d’água. Eu acho que
a escala, a não ser em A grande
área e no Buraco do Vieira, é uma
coisa que eu experimentei pouco.

[FALLING AREA 2]

epoxi sobre papel
[EPOXI PAINT ON PAPER]

60 x 40cm
cada [EACH]
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LUISA DUARTE Como se fosse um
conteúdo latente, que estivesse na
espera de poder se manifestar.

RAUL MOURÃO Não tenho muita preocupação com isso porque eu tenho
a sensação de que estou no começo do trabalho. Esses quinze anos
são o começo.
LUISA DUARTE Naquele início de conversa, a gente estava falando em
trabalhos como o Luladepelúcia, as
Grades, quando a gente colocou em
questão o que é fazer isso, para a
arte ser como um parti-pris, conteúdos literários, conteúdos sociais e
políticos e como ela se resolve plasticamente, visualmente. A gente vê
uma produção hoje em dia que volta
para questões sociais, políticas, e
muitas vezes isso é questionado,
como se a arte não pudesse participar desse debate. A gente está aqui
com um artista que viveu os anos
1960, 1970 e sabe que a arte participa da vida, que acontece para além
dos muros de um cubo branco. Com
que singularidade ela vai participar
dessa história? Como você lida com
esse encontro das artes plásticas
com esses assuntos? Até aproveitando a presença do Vergara para
falar um pouco disso aqui.
RAUL MOURÃO No meu caso, eu volto
àquilo que a gente estava falando. É um dado que vem desde o
começo, enquanto observação do
mundo real, da rua, do jornal, do
cotidiano, da cidade, da pedra, do
chão, tudo. Mas eu não acho que
Luladepelúcia e a série Grades
estejam inseridos nesse novo
contexto da arte como contestação social, sociológica, antropológica. Eu acho que ela vem de
outro lugar.
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I think both things. I do
it to be seen, to circulate, to happen
in someone else’s life. I believe in the
public sphere of the artistic event. I
believe in art history. I believe that
I’m connected to people that came
before. You are connected to the past,
wanting to construct the future. I don’t
think I’m alone, I think that things are
chained. The work also has a dimension
of constructing something bigger.
RAUL MOURÃO

You have the desire of
inserting yourself into this context and
of transforming this context. It’s the very
definition of art for Giulio Carlo Argan,
to transform the context, to be inside it,
and to be a point that creates a certain
deviation from the inside of something
that points to something new.

ANA PAULA PONTES

Do you see the issue of
scale as a project in your work?

CARLOS VERGARA

I do. There is that sculpture
in honor of the poet Waly Salomão,
an immense stone head sunk in the
sea at Ipanema, where the public,
viewing from the sand would only see
its hair outside of the water. I think
that scale, except in A grande área
(The big area) and at Buraco do
Vieira (Vieira’s hole), is something
I experimented a little with.
RAUL MOURÃO

As if it was a latent content,
that was waiting to be able to manifest
itself?

LUISA DUARTE

art can be a parti-pris, literary contents,
social and political contents and how art
resolves itself plastically, visually. We see
a production nowadays that has turned
to social issues, political issues, and many
times this is questioned, as if art couldn’t
participate in this debate. We are here with
an artist that lived the years of 1960’s and
1970’s and knows that art participates in
life, that it happens beyond the walls of a
white cube. With what singularity will art
participate in this history? How do you deal
with the encounter of the arts with these
themes? Let’s even make use of Vergara’s
presence to speak a bit about this.
In my case I go back to
what we were talking about before. It
is information that comes from the
beginning, as observations of the real
world, of the street, the newspaper, of
everyday life, of the city, the stone, the
ground, everything. But I don’t think
Luladepelúcia (CuddlyLula) and the series
Grades (Fences) are part of this new
context of art as a social, sociological, or
anthropological contest. I think it comes
from elsewhere.
RAUL MOURÃO

You don’t have this
preoccupation, it is an observation. For you
it’s not a problem because it doesn’t come
from there, so that the issue of how to
resolve this, how to deal with themes that
normally belong to other subject areas is
not an issue.

LUISA DUARTE

DÉBORA MONNERAT When Ana Paula spoke
about circulation I think there is something
RAUL MOURÃO I don’t worry too much
in Raul’s work that congregates all his life
about that because I have the sensation experience. Raul himself is a creature that
that I’m at the beginning of the work.
cohabits with many others. It’s a view of
These fifteen years are the beginning.
music, of cinema and this is in his work
without being an issue. Raul is an observer.
LUISA DUARTE In the beginning of our
Every artist has a bit of that. It’s as if he
conversation we were talking about
was open to life and brought this to his
works such as Luladepelúcia (CuddlyLula) work. And he also communicates; it’s a
and Grades (Fences), when we put into
work of art that communicates a lot with
question what it is to do this, so that
the other.
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LUISA DUARTE Não tem essa preocupação, é observação. Para você,
não é um problema, porque não
vem daí, então a questão de como
resolver isso, como lidar com temas
que normalmente podem fazer parte de outras disciplinas não é uma
questão.

Fale um pouco do
que foi uma experiência precursora nesses últimos dez anos.
A sua experiência de troca e essa
circunstância do artista tendo que
ocupar um lugar que é da instituição
e que outras vertentes do circuito
não ocupam.

DÉBORA MONNERAT Quando a Ana
Paula falou de circulação, acho
que tem uma coisa no trabalho do
Raul que agrega toda a experiência
dele de vida. O Raul por si só é uma
criatura que convive com muitas. É
um olhar da música, do cinema, e
isso está no trabalho dele sem ser
uma questão. Raul é um observador.
Todo artista tem um pouco disso. É
como se ele estivesse aberto para
a vida e trouxesse isso para o trabalho. E ele também se comunica, é
um trabalho de arte que se comunica muito com o outro.

RAUL MOURÃO Eu gosto muito do que
aconteceu no AGORA. Foi superbem cuidado. O Edu Coimbra e o
Ricardo Basbaum são parceiros
extremamente competentes, em
todos os sentidos. No texto, na
organização, no gerenciamento do
negócio, na escala. O empreendimento como um acontecimento
público, uma preocupação ética, de
cuidar, dos limites, de respeitar um
ao outro. A gente só acabou com o
projeto porque num determinado
momento as visões eram distintas,
e os interesses eram distintos.

CARLOS VERGARA Eu vou mais longe.
Sinto muita proximidade entre o
que moveu o trabalho do Raul e o
que moveu o meu trabalho. O que
moveu o meu trabalho, por exemplo,
foi uma questão política. O que moveu o trabalho do Raul foi essa observação do mundo. E perceber que
tem uma imagem-síntese que pode
ser eloqüente e dividida com os
outros e que pode dividir a sensação que você tem nessa apreensão
do mundo. O seu trabalho, como eu
vejo, para onde ele vai você vai dizer
ainda. Mas acho que ele vem dessa
questão. A questão da imagem é
muito essa observação do mundo. É
muito natural que você recorra, que
você cate aqui, misture e mande.

CARLOS VERGARA Ou melhor. Acho
que questões estéticas foram determinadas pelo AGORA que permanecem até hoje. Até o comportamento.

LUISA DUARTE

AGORA,

RAUL MOURÃO Eu não vejo muito isso.
Acho que hoje a gente vive uma
cena onde há uma informalidade,
que não havia no AGORA. Tínhamos
o cuidado de gravar, colocar no
site. Tanto é que a história está
toda aí. Éramos organizados, havia
um cuidado de fazer o trabalho
com uma dimensão pública. O
AGORA tem a ver com a qualidade
e clareza dos textos do Basbaum
e do Edu. A minha disponibilidade
de produzir, empreender, mobilizar, chamar gente, pensar coisas,
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I will go further. I feel
it’s very close what moved Raul’s
work and what moved my work. What
moved my work, for example, was a
political issue. What moved Raul’s
work was this observation of the
world. And to perceive that there is an
image-synthesis that can be expressive
and divided with others and that can
divide the sensation you have in this
apprehension of the world. Your work,
as I see it, will go where you decide. But
I think it comes from this issue. The
issue of image has much to do with
this observation of the world. It’s very
natural that you make use of it, that you
pick it up here, that you mix and send it.

CARLOS VERGARA

present at AGORA. We had the care to
record, to put things on the website so
that the history is all there. We were
organized; there was a care with making
a work with public dimensions. AGORA
has to do with the quality and clarity
of the texts by Basbaum and Edu. I
was available for producing, for being
an entrepreneur, for mobilizing; calling
people, thinking things, such as inviting
Chelpa Ferro to open AGORA with a party,
a performance that filled the house,
there were more than four hundred
people. And the sequence of the things
we did, exhibitions of João Modé, Lívia
Flores, Brígida Baltar, Fernanda Gomes,
Love’s House, with a book.

de convidar o Chelpa Ferro para
abrir o AGORA com uma festa, uma
performance que lotou, foram
mais de quatrocentas pessoas. E
a seqüência de coisas que a gente
fez, exposições do João Modé,
Lívia Flores, Brígida Baltar, Fernanda Gomes, Love’s House, com
um livro.
LUIZA MELLO O que você está fazendo hoje no ateliê?
RAUL MOURÃO Um montão de coisas.
Tem esse trabalho com as fitas
adesivas, a que eu ainda não pude
me dedicar muito. Mas já tem várias coisas anotadas. Tem o vídeo
que é o Bate-porta, que estou partindo para fazer uma animação.

LUISA DUARTE Speak a bit about AGORA
which was a precursory experience over
the last ten years. Your experience of
exchange and the circumstance of the
artist as having to occupy a location
that is the place of the institution and of
those other aspects that the artist is not
usually occupied with.

LUIZA MELLO

I really like what happened
at AGORA. It was very well cared for.
Edu Coimbra and Ricardo Basbaum are
extremely competent partners in every
way. In the texts, in the organization,
in the managing of the business, in
the scale. The enterprise was a public
happening, an ethical preoccupation,
of caring for the limits, of respecting
one another. We only brought an end
to the project because in a certain
moment the views were distinct, and
the interests were distinct.
RAUL MOURÃO

Or even better. I think
that questions of aesthetics were
determined by AGORA and they remain
even today. Even the behaviour.

CARLOS VERGARA

I don’t see that so much. I
think that today we live a scene where
there is an informality that wasn’t

RAUL MOURÃO
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5 PINTURAS, 1999
[5 PAINTINGS]

tinta acrílica sobre
lona e madeira
[ACRYLIC PAINT ON

O que é esse vídeo?

RAUL MOURÃO É um ambiente onde
tem quatro portas, o espectador
está dentro desse ambiente, tem
quatro paredes e uma porta em
cada parede. E elas batem fazendo uma música. E tem outro trabalho com som também, chama
Sonoro. É uma sirene espalhada
pela cidade. Um percurso: começa a tocar na Cinelândia, toca e
vai sumindo, aí ele chega perto
do Outeiro da Glória e começa a
ouvir a próxima e assim por diante. Quando ele está acabando de
ouvir a de trás, passa a ouvir a
da frente. Vai sumindo e ele já vai
ouvindo a outra. Isso tem um pouco a ver com as sirenes de guerra.

CANVAS AND WOOD]

LUISA DUARTE

220 x 110 x 0,40cm

som.

Dois trabalhos com

RAUL MOURÃO Sonoro é bem anterior a
Bate-porta. Tem anos.
ANA PAULA PONTES Você tem outro
tipo de trabalho que aconteceu na
cidade?
RAUL MOURÃO Tem uma pequena intervenção. Chama Casa/Árvore/Rua
e realizei na Praia do Flamengo. O
vídeo Cão/Leão eu tinha vontade
de projetar numa dessas fachadas
cegas, que no Rio é o que mais tem.
Aqui na Lapa, talvez. Esse trabalho
também não acabou, porque eu
nunca projetei. Eu tenho um material grande.
LUISA DUARTE De voltar para a cidade
na mesma escala com que você...
RAUL MOURÃO Isso seria fantástico.
Sonoro é na cidade. O que mais
estou falando. Tem o Bate-porta,
esses outros vídeos, que estão
meio roteirizados, que é o da Praça
Paris, do Nova Capela.
LUISA DUARTE Fala um pouco da questão da pintura. Eu lembro da pintura
naquele trabalho em que você pintava os tapumes.

Os trabalhos com fórmica eu chamo de pinturas. Eles
também têm a ver com observação.
Um é tapume de obra, outro verde
e branco é placa de estrada. Eu ia
muito para São Paulo de carro, e
resolvi pesquisar a sinalização vertical e horizontal no DNER [Departamento Nacional de Infra-estrutura
de Transportes], tirava o conteúdo
e brincava só com a geometria.
RAUL MOURÃO
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P 128
SEM BRAÇOS
E SEM CABEÇA, 2002
[NO ARMS AND NO HEAD]

madeira e pregos
[WOOD AND NAILS]

189 x 43 x 24cm
158 x 72 x 24cm
P 129
CARGA VIVA , 2001

exposição
[EXHIBITION]

Celma Albuquerque
Galeria de Arte,
Belo Horizonte

Essa série das fotos também me
remete à pintura quando começo a
organizar as áreas de cor no plano,
vem dos ambulantes que vendem
cerveja, que estão forrando os
isopores com fita. Desenhos, grafismos e combinações alucinadas,
comecei a fotografar e estou querendo trazer isso para o trabalho.

LUISA DUARTE Às vezes, eu tenho a
impressão de que você seca. A rua
é cheia de vida, é tensa, tem energia, tem suor, tem brilho, tem calor.
E a sua tradução realmente tem
uma assepsia, um enxugamento,
um distanciamento do sujeito, dessa vivência da experiência.

Essa secada é um
pouco do meu jeito.

RAUL MOURÃO

Nenhum deles acaba
tendo uma manualidade tradicional
da pintura.
LUISA DUARTE

ANA PAULA PONTES

Vira quase um

pictograma.
RAUL MOURÃO Tenho essa vontade às
RAUL MOURÃO Vira uma síntese. Isso
vezes de não colocar a mão. Não
sei se isto está virando um padrão, está um pouco no texto “Pequenas frações”, do Paulo Venancio
se estou querendo buscar certa
assepsia, ou se daqui a pouco volta Filho.
a mão. A mão tem estado muito
LUISA DUARTE Você parte do mundo,
pouco presente.
impregnado de uma experiência
não tão asséptica e limpa que acaba surgindo no final.

RAUL MOURÃO

É a minha mão, o meu

jeito.
LUIZA MELLO É a maneira de ele
apreender. Marcos Chaves, por
exemplo, pega o objeto e transforma no trabalho dele.

Eu gosto dessa coisa
da construção. Eu poderia ter
comprado a grade, mas fui fazer.
RAUL MOURÃO

LUISA DUARTE No texto da sua exposição Carga Viva, o Fernando Cocchiarale comenta o fato de que você,
diferentemente do procedimento
existente no ready-made do Duchamp, em que objetos previamente
produzidos são inseridos no univer-
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the studio?

Of going back to the city in
the same scale with which you…

RAUL MOURÃO A whole bunch of things.
There is this work with adhesive tapes
to which I couldn’t dedicate myself too
much yet. But there are many things
noted down. There is the video called
Bate-porta (Slam-door) that I moving
into in order to make animation.

RAUL MOURÃO This would be fantastic.
Sonoro (Sonorous) is in the city. The
one I talk about more. There is the Bateporta (Slam-door), these other videos,
which have a kind of script, which are
the ones at Praça Paris (Paris Square)
and at Nova Capela (New Chapel).

LUIZA MELLO

LUIZA MELLO

What are you doing today at

What is this video?

RAUL MOURÃO It’s a room with four doors.
The spectator is inside this room and
there are four walls and a door in each
wall. And they slam making this music.
And there is this other work with
sound as well called Sonoro (Sonorous).
It’s a siren scattered around town.
The trajectory: to start to play at
Cinelândia, to play it and then it starts
disappearing. Then he gets close to
the Outeiro da Glória and starts to
hear the next one and so on. When
he is almost finished listening to the
previous one he listens to the next one.
It starts to disappear and he hears
the next one. This has a bit to do with
air-raid sirens.

LUISA DUARTE

Two works with sound.

Sonoro (Sonorous) came
much before Bate-porta (Slam-door). It
has been years.

RAUL MOURÃO

LUISA DUARTE

LUISA DUARTE Speak a little about the issue
of painting. I remember the paintings
in the work where you painted fences
surrounding a building site.

The works with formica I call
paintings. They also have to do with
observation. One is a fence surrounding
a building site; the other is a green
and white road sign. I used to go to
São Paulo a lot by car and I decided to
research the vertical and horizontal
signs at the DNER [National Department
of Transport Infra-structure]. I would
extract the content and play with the
geometry only. This series of photos
also reminds me of painting when I
start to organize the areas of colour on
flat surfaces. It comes from the street
vendors that sell beer, who line the
iceboxes with tape. Drawings, pictures
and hallucinated combinations that I
started to photograph and I am willing to
bring this to the work.
RAUL MOURÃO

None of them have the
traditional manual aspect of painting.

LUISA DUARTE

Do you have another
type of work that happened in town?

ANA PAULA PONTES

There’s a small intervention.
It is called Casa/Árvore/Rua (House/
Tree/Street) and I held it at Flamengo
Beach. The video Cão/Leão (Dog/Lion)
I wished to project on one of these
blind walls, very common in Rio. Here
in Lapa, maybe. This work I also
didn’t finish because I never did the
projection. I have a lot of material.
RAUL MOURÃO

130

RAUL MOURÃO I have this desire sometimes
of not using my hands. I don’t know if
this is becoming standard, if I want to
search for a certain antiseptic quality
or if in a while I will go back to using my
hands. The hand has been present very
little.
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FODA-SE, 2002
[FUCK OFF]

Sometimes I have the
impression that you dry things. The street

LUISA DUARTE

carimbo
[STAMP]

so da arte, utiliza-os como referência lugar onde aconteceram histórias
para a criação de suas obras.
que eu queria guardar e não consegui guardar. Eu vou fazer qualRAUL MOURÃO Por exemplo, o balcão
quer dia, porque eu tenho fotos.
do Bar Bracarense, que eu estive
para comprar e só não comprei
LUISA DUARTE E o trabalho Foda-se?
mesmo por falta de tempo. Liguei
e perguntei: vai derrubar quando? RAUL MOURÃO Foda-se é uma idéia
Eu quero o balcão, segura para
que surgiu de um sonho. Na vermim. O cara me ligou e perguntou
dade, foi um sonho associado a
se eu ia mesmo pegar o balcão,
um problema pessoal, uma seporque o carro do entulho ia pasparação. Ou melhor, foram três
sar. Eu ia comprar para um dia
coisas: uma separação, eu escrerefazer. Não ia usar o velho. Ia
vi “foda-se” na parede, um sonho
fazer um novinho. Ia guardar em
em que tinha várias filas e o cara
um depósito. Eu gosto de construir, falava “foda-se, agora você vai
de pensar a construção. Mesmo
para aquela outra”; e uma institendo o velho, eu ia chamar um
tuição de arte que me convidou
cara e dizer, vamos copiar. Ia ter
para uma exposição. Falaram que
que comprar material, dobrar, enteria uma exposição daí a duas
caixar o vidro, reforçar a madeira. semanas e perguntaram se eu
Isso me interessa.
poderia mandar um trabalho. Eu
perguntei: qual a curadoria? Ah,
CARLOS VERGARA O que você pretennão tem curadoria não. Mas qual
dia com o balcão do Bracarense?
é o assunto? Escultura. Mas qual
o tamanho da sala? Manda qualRAUL MOURÃO É a memória de um luquer coisa. Mas vocês vão cuidar
gar. Na verdade, eu queria guardar do transporte? Não, você traz. Aí
um pedaço da cidade, uma história, então pensei, já sei. Já sei o que
um clima, um ambiente. E sumiu
eu vou fazer e já tem até título.
por conta de uma reforma. Um
Qual? Foda-se. Como? Foda-se.
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is full of life, it is tense and it has energy,
sweat, shine, heat. Your translation
really has an aseptic quality, concision
and a distancing from the subject. This
living of the experience.
This concision is indeed
kind of my way.

RAUL MOURÃO

ANA PAULA PONTES

You become almost a

because the truck was about to come
to remove it. I was going to buy it to
one day remake it. I wouldn’t use the
old one. I would make a new one. I would
keep it in storage. I like constructing,
thinking about constructing. Even
having the old one I would call a guy a
say ‘let’s copy it’. I would have to buy
the materials, to fold, to fit the glass,
reinforce the wood. This interests me.
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Sem título, 2006
série Fitografias
[UNTITLED]
[PHITOGRAPHIES SERIES]

fita adesiva sobre
poliestireno
[ADHESIVE TAPE ON
POLYSTYRENE]

70 x 100cm

pictograph.
What did you intend to do
with the balcony from Bracarense?

CARLOS VERGARA

It becomes a synthesis.
There is a bit in the text “Pequenas
frações” (“Small fractions”) by Paulo
Venancio Filho.
RAUL MOURÃO

You start from the world,
impregnated with an experience that is
not so antiseptic and clean and that ends
up appearing finally.

LUISA DUARTE

RAUL MOURÃO

It’s my hand, my way.

It’s his way of apprehension.
Marcos Chaves, for example, gets the
object and transforms it into his work.
LUIZA MELLO

RAUL MOURÃO It’s the memory of a place.
Actually I wanted to keep a piece of
the city, a story, an atmosphere, an
environment. And it disappeared
because of a refurbishment. A place
where stories happened that I wanted
to keep and I couldn’t keep. I will
make it one day because I have the
photographs.

LUISA DUARTE

And the work Foda-se (Fuck

off)?
Foda-se (Fuck off) is an idea
that appeared in a dream. Actually it
was a dream associated to a personal
problem, a separation. Or putting it
better, it was three things: a separation,
I wrote “fuck off” on the wall, a dream
where there were various queues and
the guy said “fuck off, now go to that
other one”; and an art institution that
invited me for an exhibition. They said
there would be an exhibition in two
weeks time and asked if I could send
a work. I asked: who is the curator?
Ah, there’s no curator. But what is the
theme? Sculpture. But what’s the size
of the room? Send anything. But are
you taking care of the transport?
No, you bring it. Then I thought,
I already know. I already know what I’m
going to make and it even has a title.
Which one? Foda-se (Fuck off). What?
Foda-se (Fuck off).
RAUL MOURÃO

I like this thing of the
construction. I could have bought the
fence, but I went and did it.
RAUL MOURÃO

LUISA DUARTE In the text for your
exhibition Carga Viva (Live Load)
Fernando Cocchiarale comments upon
the fact that you use them as a reference
for creating your works, differently from
the procedures that exist in the readymade of Duchamp, where objects that
are previously produced are inserted
into the universe of art.

For example, the balcony of
the Bar Bracarense, that I was about
to buy but I didn’t due to lack of time.
I called and asked: when are you taking
it down? I want the balcony, hold it
for me. The guy called me and asked
if I really was going to get the balcony

RAUL MOURÃO
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CRONOLOGIA
ORGANIZADA POR DÉBORA MONNERAT

DÉBORA MONNERAT

é produtora cultural
e pesquisadora.
Especialista em
História da Arte e
da Arquitetura no
Brasil, pela PUCRio, é diretora da
produtora Orbita.
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OVO-VIOLÃO, 1990
[EGG-GUITAR]

violão e ovos
[GUITAR AND EGGS]

9,5 x 104 x 41cm

1967
Nasce no Rio de Janeiro, Brasil.
Durante a infância, seu contato
com a arte se faz por meio de
visitas a museus, com a família,
e da observação de pinturas e
desenhos que o pai realiza como
hobby. Na adolescência, desenvolve grande interesse por cinema,
literatura, música e esportes. Na
segunda metade da década de
1980, participa de oficinas teóricas de cinema no Cineclube do
Estação Botafogo, local que passa a freqüentar com assiduidade,
e também faz cursos livres de
fotografia. O contato com diferentes áreas culturais e o interesse
pelas poéticas da cidade e da rua
passam a ser fundamentais no
desenvolvimento do seu trabalho.
1986
Inicia curso de graduação em
comunicação, na Faculdade Hélio
Alonso. No mesmo ano, inscrevese no curso de pintura “Bloqueios
criativos”, realizado por Charles
Watson na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV-Parque
Lage), no Rio de Janeiro. Começa
a estagiar na produtora independente Multivideo, em Santa Teresa, onde tem o primeiro contato
com operação de câmeras de
vídeo e ilhas de edição.

1988
Transfere-se para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro. Volta
a ter aulas na EAV-Parque Lage, que,
neste período, é dirigida pelo crítico
de arte Frederico Morais.
Ao longo dos três anos seguintes,
Mourão freqüenta a escola, participando de cursos e realizando pequenas mostras. Neste período, conhece
e convive com outros alunos, como
Afonso Tostes, Ana Rondon, Augusto
Herkenhoff, Cabelo, Cassia Castro,
Daniel Feingold, José Bechara, José
Damasceno, Marcelo Rocha, Marcia
Thompson, Tatiana Grinberg, entre
outros. Nesta época, também se
aproxima de artistas da chamada
Geração 80, como Alex Hamburguer,
Alexandre Dacosta, Analu Cunha, André Costa, Barrão, Márcia X., Marcus
André, Marcos Chaves, Luiz Zerbini,
Ricardo Basbaum, Ricardo Becker,
Ricardo Maurício, Roberto Tavares,
entre outros.
1989
Faz os primeiros registros fotográficos das grades utilizadas para proteção, segurança e isolamento, que
são encontradas nas ruas do Rio de
Janeiro. Estes registros acabam gerando a pesquisa Grades, que Mourão
desenvolve sobre a paisagem urbana
ao longo dos anos seguintes.
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1990
Transfere-se para o curso de arquitetura da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Divide ateliê, por um
curto período, com José Damasceno,
na Rua Taylor. Nesta época, o artista
realiza as primeiras experimentações
tridimensionais, produzindo esculturas e objetos como Cream Cracker e
Ovo-violão. Em parceria com Damasceno, cria o artista fictício Cafew.
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Sem título, 1993

1991
Participa do 15º Salão Carioca de
Arte, na EAV-Parque Lage. Apresenta
três desenhos em óleo sobre papel e
fica em segundo lugar na premiação
do júri formado pelos críticos de arte
Frederico Morais, Ligia Canongia,
Marcus de Lontra Costa, Paulo Venancio Filho e Reynaldo Roels.

[UNTITLED]

filó
[TULLE]

800 x 16.000cm
exposição
[EXHIBITION]

11 Pontos no Espaço
Público
Museu da República,
Rio de Janeiro

1992
No iníco deste ano, passa a dividir ateliê com Angelo Venosa, Cassia Castro,
José Bechara e Luiz Pizarro, em um
grande casarão da Rua Visconde de
Paranaguá, na Glória, Rio de Janeiro.
Em março, realiza uma pequena
mostra intitulada Esculturas/Desenhos, na Livraria By the Book, Rio
de Janeiro. Nesta mini-individual,
Mourão apresenta duas esculturas
em chapas de ferro galvanizado
e dois desenhos em óleo sobre
papel. No mês seguinte, participa
de exposição coletiva na Galeria
de Arte UFF, Niterói. A convite de
Ricardo Basbaum, realiza mostra
com José Damasceno, no Espaço de
Arte Contemporânea do Atelier Vila
Isabel, Centro Cultural Noel Rosa,
Rio de Janeiro.

Neste ano, participa do curso
“Aspectos da sensibilidade moderna”, que o crítico de arte Paulo
Venancio Filho realiza na Universidade Santa Úrsula. Esta experiência se torna importante para
Mourão, principalmente no que se
refere à reflexão sobre a arte e o
seu trabalho.
Conhece o diretor de cinema
Roberto Berliner e inicia parceria
de trabalho que, ao longo dos
anos 1990, leva Mourão a realizar
a co-direção e a direção de arte
de videoclipes (de artistas como
Skank, Paralamas do Sucesso, Lobão, Pedro Luís e a Parede, entre
outros) e documentários (série
Som da rua e A pessoa é para o
que nasce).

Marcos Chaves,
André Costa
e [AND] Raul Mourão,
1993.
exposição [EXHIBITION]
Desenhos,
Galeria IBAC Sérgio
Milliet (Funarte),
Rio de Janeiro.
Raul Mourão
no ateliê da Rua
Visconde de
Paranaguá, 1992
[RAUL MOURÃO IN THE
STUDIO AT VISCONDE DE
PARANAGUÁ ST.]
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Sem título, 1992
[UNTITLED]

ferro galvanizado
[GALVANIZED METAL]

180 x ø40cm
Sem título, 1992
[UNTITLED]

ferro galvanizado
[GALVANIZED METAL]

70 x 35 x 200cm
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1993
Em parceria com os artistas plásticos André Costa e Marcos Chaves,
realiza, em fevereiro, a exposição
Desenhos, na Galeria IBAC Sérgio
Milliet (Funarte), Rio de Janeiro.
Em Curitiba, é apresentada a mostra
Tatiana Grinberg e Raul Mourão, no
Museu Guido Viaro.
Em julho, participa da mostra 11
Pontos no Espaço Público, com Carla Guagliardi, Cristina Pape, Cristina
Salgado, Eduardo Coimbra, Jorge
Duarte, Marcelo Lago, Maurício
Bentes, Pedro Paulo Domingues, Ricardo Ventura e Simone Michelin, no
Museu da República, Rio de Janeiro.
Com o artista plástico Barrão,
cria o cenário do programa de TV
Básico Instinto, do compositor e
escritor Fausto Fawcett.
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Com Marcos Chaves e a designer Sônia Barreto, forma a
2D, escritório de design gráfico.
Participa do 17º Salão Carioca de Arte, na EAV-Parque Lage,
onde apresenta a escultura Sem
título, que remete à situação da
penalidade máxima do jogo de
futebol. Este é o primeiro trabalho do artista que dialoga com o
esporte.
A convite de Everardo Miranda, apresenta Humano, sua
primeira exposição individual,
realizada na galeria do Espaço
Cultural Sérgio Porto, Rio de
Janeiro, no mês de novembro.
Nesta exposição, o artista apresenta trabalhos em mármore,
ferro, vidro e água.
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HUMANO, 1993

vista da exposição
[VIEW OF THE EXHIBITION]

Espaço Cultural Sérgio
Porto, Rio de Janeiro
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Sem título, 1993
[UNTITLED]

ferro
[IRON]

100 x 45 x 220cm
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HUMANO, 1993

vista da exposição
[VIEW OF THE
EXHIBITION]

Espaço Cultural
Sérgio Porto, Rio
de Janeiro
P 141
MATÉRIA E
FORMA, 1994

exposição
[EXHIBITION]

Paço Imperial
Rio de Janeiro
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1994
Participa da exposição Preto no
Branco e/ou..., na EAV-Parque Lage,
que também reúne os artistas plásticos Amador Perez, Anna Maria Maiolino, Franz Weissmann, Maria do
Carmo Secco, Mira Schendel e Manoel Fernandes. Mourão apresenta
desenhos em óleo sobre papel. No
texto publicado no folder da mostra,
o crítico de arte Paulo Herkenhoff
comenta sobre o trabalho do artista:
“Nesta exposição a obra de Raul
Mourão parece deliberadamente
propor uma confusão. A matéria
bruta, dos empastes de papel oleoso,
contrasta no jogo de claro/escuro
gráfico da ‘figura’, linha gestual ou
linha de contorno. […] Se isso é desenho, estranha é a sua opulência
corpórea. Se isso é pintura, marcante
é uma vontade gráfica incorporada
em carga pictórica. No entanto, in-

dagar se pintura ou desenho seria
aqui dúvida ociosa, nesse processo
histórico de expansão do campo das
linguagens. […] Nessa obra pode ainda ser encontrada uma disparidade
de humores. Há jogos visuais graves,
severos. Há outros irônicos. A conseqüência centra-se num vocabulário
de estranhezas, de formas primitivas,
fantasmáticas.”
Nesse mesmo ano, Mourão
participa de três coletivas no Paço
Imperial, Rio de Janeiro: Novos Noventa; Matéria e Forma; e Escultura
Carioca.
Em Matéria e Forma, Mourão
apresenta as esculturas Esporte e
Morte. A exposição, da qual também
participam os artistas plásticos Ernesto Neto, José Bechara e Marcus
André, tem curadoria do crítico de
arte Luiz Camillo Osório.
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1995
Em janeiro, participa da exposição
Quatro Quadros Fase 8, no Centro Cultural Candido Mendes, Rio de Janeiro.
Na galeria do Espaço Cultural
Sérgio Porto, realiza o vídeo 7 artistas, para o qual convida os artistas
plásticos André Costa, Barrão, Carlos Bevilacqua, Eduardo Coimbra,
Marcia Thompson, Marcos Chaves e
Ricardo Basbaum. Mourão penduraos com cintos de alpinismo nas paredes da galeria, filmando a ação e o
espaço expositivo ocupado por eles.
Valendo-se do humor e da ironia, o
artista realiza o seu primeiro trabalho em vídeo, abordando o universo
da arte. Com duração de sessenta
segundos, 7 artistas tem direção de
fotografia de Paulo Violeta e edição
de Leonardo Domingues. Segundo
Mourão, este trabalho é uma espécie de gag visual, na qual artistas
e obras se confundem e ocupam o
mesmo lugar.
É um dos produtores da festa
semanal “Futura e os Afronautas”,
realizada na sede náutica do Vasco
da Gama, na Lagoa, Rio de Janeiro.
O disputado evento acontece ao
longo de todo este ano e reúne, em
apresentações ao vivo, o DJ Paulo
Futura e os percussionistas Fernando Negalê e Wellington Soares, além
de artistas convidados como Nação
Zumbi, Marcos Suzano, Seu Jorge,
Funk’n Lata, O Rappa, entre outros.
Em junho, Mourão, Eduardo
Coimbra e Ricardo Basbaum lançam,
na EAV-Parque Lage, a revista item,
concebida e editada pelos três. A
item-1 apresenta desenho de Artur
Barrio e textos de Leonilson, Lygia
Pape, Ricardo Basbaum e Sergio
Romagnolo. Este primeiro número,
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com conteúdo totalmente inédito,
tem como tema os textos de artistas.
A item-2, cujo tema é música,
apresenta desenho de Hermeto Pascoal e textos de Arthur Omar, Itamar
Assumpção, Nuno Ramos, José
Thomaz Brum, Paulo Herkenhoff e
Ronaldo Brito. Publicado em outubro, este segundo número é lançado
no Rio de Janeiro, em São Paulo,
em Brasília e em Goiânia. A partir
do número seguinte, Mourão já não
participa mais da edição da revista.
Em novembro, é publicado o
primeiro número da revista de arte
e cultura O Carioca, editada e concebida pelo poeta Chacal, pela 2D e
pelo designer Marcelo Pereira.
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35 x 70 x 70cm
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ferro e pomada
[IRON AND OINTMENT]

6 x 6,5 x 85cm
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Galeria Ismael
Nery, Centro de
Artes Calouste
Gulbenkian, 1996

1996
Realiza o trabalho Auto-retrato com
No mês de novembro, Mourão reamaçã.
liza a sua segunda exposição individual,
Participa das exposições Rio:
na Galeria Ismael Nery do Centro de
Panorama, no Centro Cultural Odu- Artes Calouste Gulbenkian. Apresenta
valdo Vianna Filho; Esculturas no
quatro esculturas em ferro e uma imaPaço, no Paço Imperial; e Amigos
gem digital. Por ocasião da mostra, há
do Calouste, no Centro de Artes
um debate com o artista plástico Marco
Calouste Gulbenkian – todas no Rio Veloso, que também escreve texto
de Janeiro.
sobre o trabalho de Mourão, cujo título
Na mostra Rio: Panorama, Mou- é “Um lugar que não existe”:
rão apresenta a intervenção Casa/
“Objetos da vida cotidiana são
Árvore/Rua, na Praia do Flamengo.
arrancados de seus contextos, delicaRealiza desenho para o encarte damente, por uma poética lançados
do CD Nove luas dos Paralamas do
no ambiente da arte, feitos em ferro
Sucesso. Para este projeto, também e, então, agressivamente (?), inseridos
são convidados os artistas plásticos numa linguagem artística de quase
Afonso Tostes, Beatriz Milhazes,
nonsense. Pode ser uma trave de futeBarrão, Daniel Senise, Ione Saldabol, uma vassoura, um gaveteiro ou um
nha, Lygia Pape e Victor Arruda,
guardanapo sobre um copo. Se todo
que, assim como Mourão, apresenaquele que faz arte caracteriza-se por
tam trabalhos inspirados na Lua.
um estilo, este misto de violência (?) e
Em maio, é publicado o segundo sensibilidade são a assinatura de Raul.
número de O Carioca. O terceiro é
Mas, não há regras em arte e Raul
lançado em setembro.
talvez nem mesmo tenha um estilo.”
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1996
ferro [IRON]
50 x 43 x 32cm
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Livraria Dantes,
Rio de Janeiro
RUA, 1997
[STREET]

capa livro
[COVER BOOK]
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1997
É convidado por Marcos Chaves
para participar do projeto “Intervenção em vitrine”, na Livraria Dantes,
Rio de Janeiro. Em julho, Mourão
publica o livro RUA, com edição de
cem exemplares, e realiza intervenção homônima na vitrine. Na noite
de inauguração, o grupo Farofa
Carioca apresenta-se na calçada
em frente à livraria. Ao longo deste
ano, também participam do projeto
os artistas André Costa e Tatiana
Grinberg.
Publicação do quarto número de
O Carioca e lançamento de sua versão digital: O Carioca na Rede. Na
galeria dedicada a experimentações
de webart, no site, o artista realiza
seu primeiro trabalho nesta mídia.

1998
Participa das exposições Mercoarte,
no Museo Juan C. Castagnino, em
Mar del Plata, Argentina; e Markt
98, organizada por Claudia Zarvos,
Evangelina Seiler e Paula Terra, no
bairro do Humaitá, Rio de Janeiro.
Publicação do quinto e último número da revista O Carioca.
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1999
Participa da exposição Retratos Falados, no Centro Cultural Banco do
Brasil do Rio de Janeiro (CCBB-RJ),
para a qual realiza trabalho sobre
a personagem Capitu do livro Dom
Casmurro, de Machado de Assis.
Em julho, apresenta a escultura
Cartoon na mostra Fundição em
Conserto, na Fundição Progresso,
Rio de Janeiro. Para este trabalho,
o cineasta Piu Gomes escreve o
seguinte texto:
“A cena é clássica: do alto, o objeto pesado despenca em cima do personagem, que estatelado fica a ver
estrelas no ar. CARTOON transporta
a ironia de um dos ícones do cinema
de animação para o espaço da arte.
Um corpo sem cabeça, literal paletó
de madeira que termina na grande
caixa, pesada, desproporcional. /
Estamos perante o achatamento
do pensamento racional, esmagado
por uma blitzkrieg emocional? Ou

constatamos que a vida real pode
ser tão imprevisível como o mundo
do desenho animado, onde as coisas
desabam sobre a gente sem aviso
prévio?/ Você viu o cabeção por
aí? dizia uma canção dos Golden
Boys. Stop making sense, dizia uma
canção dos Talking Heads. CARTOON
radicaliza essa proposta sendo fiel
ao universo que o originou: simplesmente, nonsense. Quebre a cabeça.”
Realiza a intervenção Termas, no
evento “Almanaque 99” que acontece ao longo deste ano, no Museu
de Arte Moderna do Rio de Janeiro
(MAM-RJ), e é organizado pelo poeta
Chacal, pelo artista plástico José
Bechara e pelo músico Domenico
Lancelloti.
No mês de setembro, em parceria com Eduardo Coimbra e
Ricardo Basbaum, funda e passa
a coordenar o AGORA – Agência de
Organismos Artísticos, que segundo

P 146
TERMAS, 1999
[HOT SPRINGS]
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madeira e pregos
[WOOD AND NAILS]

200 x 200 x 360cm

1 ASSIS , Machado
de. Quincas Borba.
In: ______. Obra
Completa. vol. I. [org.
Afrânio Coutinho]. Rio
de Janeiro: Editora
José Aguilar, 1959.
p. 680.
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os integrantes do grupo, foi criado
com o objetivo de dinamizar e trazer
alternativas à produção e circulação
da arte contemporânea no Rio de
Janeiro. O AGORA realiza exposições
e projetos de artistas brasileiros
e estrangeiros, criando, no Rio de
Janeiro, uma nova proposta para a
apresentação, a reflexão e o debate
sobre a produção contemporânea.
Na Fundição Progresso, realiza a
exposição Sintético, produzida pelo
AGORA , na qual apresenta as obras
5 pinturas; Sente-se; Alcoólatra:
Indivíduo dado ao vício do álcool; Patas; Bolas; MAM; Carro/Árvore/Rua; e
Barcos/Cabeça. No folder publicado,
são apresentados trechos de uma
conversa, pela secretária eletrônica,

entre Mourão e a artista plástica
Laura Lima, que também inaugura
exposição no local. Em uma das
mensagens, Mourão cita um trecho
do livro Quincas Borba, de Machado
de Assis, que remete ao universo
e pensamento presentes em seu
trabalho:
“Quem conhece o solo e o subsolo da vida, sabe muito bem que
um trecho de muro, um banco, um
tapête, um guarda-chuva, são ricos
de idéias ou de sentimentos, quando
nós também o somos, e que as reflexões de parceria entre os homens
e as cousas compõem um dos mais
interes santes fenômenos da terra.” 1
Em novembro, apresenta exposição com Ana Linneman, Fernanda
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Gomes e Marcos Chaves, na Mercedes Viegas Escritório de Arte, no
Rio de Janeiro. Participa da mostra
A Imagem do Som de Chico Buarque, no Paço Imperial, com a obra
Surdo-mudo, criada a partir da
música “Vai passar”.
No mês seguinte, participa da
exposição Os 90, no Paço Imperial,
a convite da artista plástica Iole
de Freitas, uma das curadoras da
mostra. Apresenta a instalação
Não realizados, composta por peças que fazem parte de projetos de
grande escala desenvolvidos por
Mourão.

P 148
BARCOS/CABEÇA
1 E 2, 1999
[BOATS/HEAD 1 AND 2]

caixa de luz e
imagem digital
sobre duratrans
[LIGHT BOX AND
DIGITAL IMAGE
ON DURATRANS]

29 x 38 x 10,5cm
cada [EACH]
NÃO REALIZADOS,

1999
Not finished
instalação
[INSTALLATION]

exposição
[EXHIBITION]

Os 90,
Paço Imperial,
Rio de Janeiro
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2000
Em maio, Mourão, Eduardo Coimbra, Ricardo Basbaum e Helmut
Batista fundam e passam a coordenar o Espaço AGORA/CAPACETE ,
fruto da união dos grupos AGORA
e CAPACETE entretenimentos, localizado na Rua Joaquim Silva, 71,
no bairro da Lapa, Rio de Janeiro,
onde o artista também passa a ter
um ateliê. A coordenação de produção fica a cargo da historiadora
Luiza Mello. No evento de inauguração, o grupo Chelpa Ferro apresenta a performance A garagem
do gabinete de Chico.
Em junho, o AGORA inicia a publicação de uma coluna semanal
de arte contemporânea, no site
super11.net. Para a coluna, Mourão escreve cinco textos. Participa
da mostra La Imagen del Sonido
de Chico Buarque, no Centro Cultural Borges, em Buenos Aires,
Argentina.
Em agosto, Mourão organiza
a exposição de Tatiana Grinberg,
primeira artista a ocupar a galeria
do Espaço AGORA/CAPACETE .
Participa, no mês de novembro,
da mostra A Imagem do Som de
Gilberto Gil, no Paço Imperial, na
qual apresenta, pela primeira vez,
uma obra da série Grades, intitulada Protótipo.
Participa da criação da Tecnopop, produtora de design
multimídia, com os designers
Marcelo Pereira e Sônia Barreto, o
jornalista Luis Marcelo Mendes e o
empreendedor Rodrigo Machado.
Em setembro de 2003, o designer
e arquiteto André Stolarski passa
a integrar o grupo de sócios da
empresa.

2001
Em março, organiza a individual de
Fernanda Gomes, no Espaço AGORA/
CAPACETE . Escreve o texto “Visita
à camarada F.”, sobre o trabalho da
artista, que é publicado no site super11.net. Por ocasião da exposição,
Mourão participa de um debate com
Paulo Venancio Filho.
A convite de Márcia X. e Ricardo
Ventura, apresenta, no mês de maio,
a obra Para montar na exposição Orlândia, em Botafogo, Rio de Janeiro.
Em julho, o Espaço AGORA/CAPACETE é selecionado pelo programa
Petrobras Artes Visuais. O projeto
aprovado inclui a realização de seis
exposições, a publicação de dois
números da revista item e a construção de um site.
Realiza a coordenação geral do
evento multimídia “Free zone”. Com
curadoria de Chacal, o projeto reúne
34 artistas plásticos, poetas, músicos e DJs em apresentações no Rio
de Janeiro, em Curitiba, em Porto
Alegre e em São Paulo, nos meses
de julho e agosto. Participam do
evento Arnaldo Antunes, Autoramas,
B Negão, Cabelo, Chelpa Ferro, DJ
Dolores e Mr. Jam, DJ Patife, Fausto
Fawcett, Franklin Cassaro, Lia Menna
Barreto, Márcia X., Michel Melamed,
Trio Mocotó, Sonic Junior, Viviane
Mosé, entre outros.
A pesquisa Grades/Rio de Janeiro/2000 é selecionada pelo 6º
Programa de Bolsas do RioArte, da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Com o apoio da bolsa, Mourão desenvolve a pesquisa durante
um ano (de setembro de 2001 a
setembro de 2002), dedicando-se
a registrar as grades no espaço
urbano do Rio de Janeiro, de Porto
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Alegre, de São Paulo e de Vila Velha. A partir da pesquisa, o artista
realiza esculturas, instalações e
séries fotográficas, que são apresentadas em exposições coletivas e
individuais.
É convidado por Anna Bella
Geiger para participar do encontro
que a artista realiza para o projeto
“Diálogos”, no Centro de Arte Hélio
Oiticica, Rio de Janeiro.
Em outubro, realiza a vídeoperformance Artistas, na III Bienal
do Mercosul, em Porto Alegre, na
qual retoma a idéia desenvolvida
em 7 artistas. Mourão convida os
artistas plásticos Lucia Koch, Mário
Ramiro e Nelson Rosa para participar da performance realizada na
noite de inauguração, no Hospital
Psiquiátrico São Pedro. Os três são
pendurados, com equipamentos de
alpinismo, nas paredes do espaço
expositivo, e permanecem assim por
uma hora, enquanto o espaço fica
aberto para os convidados. A ação
é registrada por várias câmeras. No
dia seguinte, posicionados nos mesmos locais e presos com os mesmos
equipamentos, encontram-se monitores de vídeo, que apresentam
os registros de cada artista, com
duração de 58 minutos. Mourão
também apresenta a escultura A
grande área na mostra de itervenções urbanas, realizada no Parque
Sirotski Sobrinho.
No mesmo mês, Mourão apresenta a instalação O carro/A grade/O ar na mostra Panorama da
Arte Brasileira, com curadoria de
Paulo Reis, Ricardo Basbaum e
Ricardo Resende, no Museu de Arte
Moderna de São Paulo. Participa da
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exposição [EXHIBITION]
Outra Coisa, 2001
Museu Vale do Rio
Doce, Vila Velha

exposição Outra Coisa, realizada
pelo AGORA , no Museu Vale do Rio
Doce, em Vila Velha, junto com
Brígida Baltar, Eduardo Coimbra,
João Modé e Ricardo Basbaum. No
texto de apresentação da mostra,
o crítico de arte Paulo Sergio Duarte escreve:
“O veio reflexivo da arte contemporânea no Brasil conseguiu
se manifestar, com evidente contundência plástica, numa poética
rica e generosa em relação ao
espectador, sem abrir mão da complexidade necessária para a exploração crítica de limites e fronteiras.
É dentro desta tradição recente
que esses trabalhos se inscrevem.
A riqueza individual de cada uma
das obras é evidente e caberia uma
longa dissertação para apontar
suas contribuições, e no entanto,

cabe sublinhar um traço comum:
a pesquisa formal desses artistas
atreve-se a romper sem medo
certos tiques recentes da arte
brasileira que amesquinham sua
história.”
Participa da exposição A Imagem em Jogo, no Espaço Cultural
Contemporâneo Venancio, Brasília; e da Mostra Brasil + 500,
no Museu de Arte Moderna de
Buenos Aires, Argentina, na qual
apresenta a escultura Cartoon. É
convidado pela curadora Nessia
Leonzini para as exposições Coleções I, na Galeria LGC, Rio de
Janeiro, e Coleções II, na galeria
Luisa Strina, São Paulo.
Em novembro, participa da
exposição A Imagem do Som de
Antonio Carlos Jobim, na qual
apresenta a obra Ela é carioca.
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Investment, João Modé, Jordan
Crandall, Karin Schneider, Laura
Lima, Livia Flores, Nicolás Guagnini,
Tatiana Grinberg, e com os críticos
e curadores Claudio Dacosta, Glória
Ferreira, Ligia Canongia, Paulo
Herkenhoff, Paulo Sergio Duarte,
Paulo Venancio Filho e Ronaldo
Barbosa.
Em maio, realiza a exposição
Portátil – 98/02, no Gabinete de
Arte Raquel Arnaud, sua primeira
individual em São Paulo. Publica
o texto “Veículo rastreado”, de
sua autoria, no folder da mostra.
Apresenta o objeto A grande área,
o díptico Cartões, as esculturas

2002
Com Marcelo Pereira, cria a camisa
oficial do bloco de carnaval Suvaco
do Cristo, para a qual realizam o
desenho A chegada de Osama no
carnaval do Suvaco.
Em março, a exposição Love’s
House, idealizada por Mourão e produzida pelo AGORA , reúne 13 artistas: Brígida Baltar, Carla Guagliardi,
Chelpa Ferro, Eduardo Coimbra, Fernanda Gomes e Fernando Gerheim,
João Modé, Laura Lima, Lívia Flores,
Marcos Chaves, Ricardo Basbaum,
Ricardo Becker, Tatiana Grinberg e o
próprio Mourão. Durante uma semana, simultaneamente à XXV Bienal
de São Paulo, cada artista ocupa um
quarto do terceiro andar do hotel
Love’s House, que fica ao lado da
sede do AGORA , no bairro da Lapa.
No quarto 303, Mourão apresenta
Área de queda, instalação da série
Grades, composta por três peças em
ferro pintado de branco.
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Realiza o vídeo-documentário
Cão/Leão, que apresenta o dia de
um cachorro vira-lata. Segundo
Mourão, “o vídeo é um paródia de
reality show que transforma a rotina
do vira-lata. De figura desprezada e
abandonada, o cachorro se transforma em personagem principal de um
filme, centro das atenções de uma
equipe de filmagem. Do anonimato
ao estrelato em apenas 15 minutos”.
O vídeo é dirigido por Mourão em
parceria com a diretora de cinema
Paola Vieira, com câmera de Fernando Oliveira e edição de Leonardo
Domingues.
Em abril, escreve texto para a
exposição Estímulo Puro, de João
Modé, que encerra as atividades do
AGORA . Ao longo de quase três anos,
a agência realizou trabalhos com os
artistas Antoni Muntadas, Brígida
Baltar, Carlos Bevilacqua, Chelpa
Ferro, Fernanda Gomes, Foreign
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Surdo-mudo e Banco, o vídeo-objeto
Artistas/Mário Ramiro e uma escultura da série Grades.
Em junho, apresenta a exposição
Carga Viva, na Celma Albuquerque Galeria de Arte, sua primeira
individual em Belo Horizonte. O
artista José Bechara realiza mostra
concomitante na galeria. Mourão
apresenta esculturas e serigrafias
da série Grades, o vídeo-objeto
Artistas/Lucia Koch e os trabalhos
Cartões e Sem braços e sem cabeça.
No texto do catálogo das mostras, o
crítico de arte Fernando Cocchiarale,
escreve:
“Ao contrário da lógica do readymade, as apropriações feitas por
Mourão restringem-se, em sua
maioria, à esfera dos materiais
de trabalho, determinada, com
freqüência, pela analogia com a
matéria-prima usada nos objetos
reais que servem de referência
às recriações do artista.
[…] Ele quase nunca utiliza objetos previamente produzidos. Tomaos, antes, enquanto referência para
seu trabalho, jamais como modelos.
No entanto, não existe aqui, também, por oposição ao ready made,
qualquer proximidade com a valorização do artesanato, da mimesis, ou
de outras formas de representação.”
Em setembro, é lançado o livro
Love’s House, que apresenta o registro da exposição e textos de Mourão,
de Fausto Fawcett e do artista plástico Luis Andrade, além de uma conversa deste com o psicanalista Luiz
Alberto Py. O lançamento ocorre na
Livraria Dantes, Rio de Janeiro, e na
Galeria Vermelho, São Paulo. Sobre
o trabalho Área de queda, apresentado pelo artista na mostra, Luis
Andrade escreve:
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“O quarto é branco. As obras dentro
dele funcionam para nós enquanto paráfrases do espaço externo, através da
aplicação do conceito de ‘fechamento’,
um jargão profissional muito utilizado
pela indústria da segurança que lida
com grades. O artista, cuja dicção criativa parte do espaço da cidade, apropria-se desse conceito para a produção
de obras escultóricas – valendo-se,
para isso, de uma atividade em alta no
atual mercado de trabalho, a serralheria. Aqui, temos uma extensão material
e temporal dessa prática, prismada por
uma geometria pública, no campo mais
ampliado de abordagem da realidade
escultórica contemporânea. Através
dessas obras, fica claro que a rua é
seu ponto de partida, porém com a sua
violência privada.”
No Rio de Janeiro, Mourão também
participa das exposições coletivas Caminhos do Contemporâneo 1952/2002,
no Paço Imperial; A Cultura em
Tempos de AIDS , no Museu Nacional
de Belas Artes; e Panorama da Arte
Brasileira, no Museu de Arte Moderna.
Esta última é apresentada, em seguida,
no Museu de Arte Moderna da Bahia
(MAM -Bahia).
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Hotel Love’s House,
Rio de Janeiro
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2003
Em agosto, o artista apresenta
a exposição Cego só Bengala, no
Centro Universitário Maria Antonia
da Universidade de São Paulo (USP).
Mourão expõe a série de fotografias
drama.doc e esculturas, realizadas
a partir da pesquisa Grades. No
catálogo da mostra, a crítica de arte
Daniela Labra escreve:
“Numa paródia provocativa,
Mourão recorta certa situação do
panorama da urbe e a cola no espaço
físico reservado à Arte. Do seu particular fascínio com grades, o artista
explora a questão social embutida na
histérica importância dada a essas
estruturas e principalmente o lado
plástico do absurdo anti-estético de
muitas construções que acabam tornando-se ‘sub-arquiteturas’ em nome
da segurança reforçada. A cidade
nos serve diariamente um banquete
de visualidades mas, acostumados
com aberrações ao redor, passeamos
incólumes pelas vias congestionadas
de sujeiras e maravilhas, esquecidos
de que tudo o que se vê é produto e
conseqüência de nós mesmos.”
No Rio de Janeiro, Mourão participa da mostra inaugural da galeria

LURIXS Arte Contemporânea e das
exposições Infantil, na galeria A
Gentil Carioca; Nano Exposição,
na Arte em Dobro; e Sidaids, realizada pelo SESC Rio. Em Vila Velha,
participa da mostra O Sal da Terra,
no Museu Vale do Rio Doce.
Em novembro, apresenta a
exposição Pequenas Frações,
primeira individual realizada pela
galeria LURIXS Arte Contemporânea. Nesta mostra, Mourão reúne
trabalhos elaborados a partir
de imagens, sinais, símbolos e
marcos do cotidiano da cidade e
de sua própria vida. Caderno de
anotações, por exemplo, é uma
animação digital, de vinte minutos de duração, feita a partir de
desenhos retirados de seus cadernos pessoais. Mourão também
apresenta as serigrafias Maracanã
enterrado, EsculturaparaWaly e
Mata-mata, duas esculturas da
série Boxer e duas pinturas em
tinta automotiva e fórmica sobre
MDF. O crítico de arte Paulo Venancio Filho escreve o texto de
apresentação, que é publicado no
folder da mostra.
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2004
A convite do crítico de arte e
curador Agnaldo Farias, apresenta a instalação Entonces, da
série Grades, na mostra SP 450
Paris, no Instituto Tomie Ohtake,
São Paulo. Farias escreve o texto
“Signos ásperos”, sobre a obra de
Mourão.
Em abril, Mourão realiza nova
montagem da instalação Entonces no Paço Imperial. Sobre a
exposição, o crítico de arte Luiz
Camillo Osório escreve:
“Entonces, que é o sugestivo
título da exposição, parece se
desdobrar em uma pergunta sobre
o que fizemos de nosso espaço
urbano. Nós nos protegemos e nos
enclausuramos, este é o paradoxo
de uma cidade em pânico. […]
Assim como em outros momentos
de sua trajetória, é também a
ambivalência entre signo e forma
algo determinante nesta obra. A
desconstrução do signo e a constituição da forma vão se processar
no deslocamento ‘das grades’ para
a galeria, na perturbação da funcionalidade, na produção de um
não-lugar.”2
Convidado para a segunda
edição dos projetos especiais do
Museu de Arte Contemporânea de
Niterói, o artista apresenta, em
junho deste ano, a exposição drama.doc, composta por fotografias
e esculturas. Sobre o trabalho de
Mourão, o crítico de arte e curador Guilherme Bueno escreve:
“Tomada a visualidade como
ato afirmativo, o que se coloca,
de certo modo, é um desafio histórico. Pois se a grade constituía
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o instrumento renascentista de
vislumbre de uma ordem cósmica
[a perspectiva] ou, no caso de um
artista moderno como Mondrian,
a expressão depurada rumo à
libertação do sujeito no mundo
através do olhar, aqui ela parece
fazer retornar essa ansiedade em
contramão: não é mais o objeto
de atravessamento em direção a
conteúdos puros, e sim a materialidade efetiva daquilo que nos
cerca.”
Neste ano, Mourão participa
da coletiva Casa: Uma Poética do
Espaço na Arte Brasileira, com
curadoria de Paulo Reis, no Museu
Vale do Rio Doce, em Vila Velha.
Também é convidado para as mostras Arte Contemporânea: Uma
História em Aberto, com curadoria
de Sônia Salzstein, no Galpão
Roque Petroni; e Heterodoxia,
no Memorial da América Latina,
ambas em São Paulo. No Rio de
Janeiro, participa das exposições
Novas Aquisições 2003 – Coleção
Gilberto Chateaubriand, no MAMRJ; Urbanidades, no Teatro Odisséia; e Arquivo Geral, realizada, no
Jardim Botânico, por seis galerias
cariocas durante o período da XXVI
Bienal de São Paulo. Apresenta
um conjunto de nove trabalhos na
feira “Arte Lisboa”, em Portugal,
no estande da Celma Albuquerque
Galeria de Arte.
Representado pelo Gabinete de
Arte Raquel Arnaud, integra, no
mês de dezembro, o “Art projects”
da feira “Art Basel Miami Beach”,
no qual apresenta a instalação
Casa/Trincheira, no Collins Park.

2 OSÓRIO, Luiz
Camillo. Nas Grades,
o Paradoxo de
uma Cidade em
Pânico. O Globo,
Segundo Caderno,
18 mai. 2004.
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2005
Em março, participa da exposição
Rampa – Signaling New Latin American Art Initiatives, no ASU Art Museum, Arizona, Estados Unidos.
A convite do grupo Chelpa Ferro,
apresenta a obra Lulaeletrônico, na
fachada da Galeria Vermelho, São
Paulo, durante a exposição realizada
pelos artistas, no mês de setembro.
No Rio de Janeiro, participa das
mostras Razão e Sensibilidade, do
projeto “Encontro com arte 2005”;
e Arte Brasileira Hoje, no MAM-RJ.
No mês seguinte, realiza a direção de arte do show, do CD e do DVD
Hoje, dos Paralamas do Sucesso.
Cria o cenário eletrônico da turnê,
composto por vídeo-projeções a
partir de trabalhos de sua autoria
e dos artistas plásticos Emmanuel
Nassar e Nicolás Robbio.
É convidado pelo Museu Lasar
Segall para participar do “VIII Leilão
de pratos para a arte”, realizado em
outubro deste ano.
Em novembro, realiza a exposição Luladepelúcia, na LURIXS Arte
Contemporânea. A partir da imagem
do presidente Lula, Mourão produz

industrialmente cem bonecos de pelúcia, além de desenhos e trabalhos
gráficos em parceria com os artistas
Barrão, Carlos Vergara, Fabio Cardoso, Lenora de Barros, Luiz Zerbini e
Marcos Chaves. O publicitário André
Eppinghaus, o artista plástico André
Sheik, Daniela Labra, Fausto Fawcett,
Marcelo Pereira, o crítico de arte
Paulo Reis e Piu Gomes escrevem
textos sobre o trabalho. A série de
trabalhos apresentada na mostra,
que tem repercussão imediata na mídia nacional, começou a ser pensada
pelo artista quando o presidente
tomou posse, em janeiro de 2003.
Participa da exposição Espace
Urbain x Nature Instrinsèque, no Espace Topographie de l’Art, em Paris,
França. Com curadoria de Evangelina Seiler, a mostra reúne obras de
14 artistas brasileiros além de Mourão: Brígida Baltar, Cao Guimarães,
Eduardo Srur, Fabiana de Barros e
Michel Favre, Gabriela Greeb, João
Modé, Lia Chaia, Lia Menna Barreto,
Lucia Koch, Marcos Chaves, Maria
Carmem Perlingeiro, Rivane e Sergio Neuenschwander.
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2006
Em fevereiro, organiza, com a crítica
de arte Luisa Duarte e os artistas
Barrão e Lucia Koch, o grito de carnaval do DJ Surpresinha, no clube de
Remo do Botafogo Futebol e Regatas, Rio de Janeiro.
Em maio, realiza a exposição
Luladepelúcia e Outras Coisas na
Galeria Oeste, São Paulo, apresentando nova série de personagens
ainda inspirados na figura do
presidente. Mourão convida vinte
artistas para realizar os desenhos
em parceria com ele: Afonso Tostes,
Artur Lescher, Barrão, Carlito Carvalhosa, Carlos Bevilacqua, Daniel
Steegmann, Ding Musa, Eduardo
Coimbra, Fabio Cardoso, Guto Lacaz,
José Spaniol, Leda Catunda, Lenora
de Barros, Marco Gianotti, Marcos
Chaves, Nina Moraes, Paulo Climachauska, Renata Lucas, Rochelle
Costi e Sergio Romagnolo.
Em julho, participa do evento
“Multiplicidade”, no Centro Cultural

Telemar, Rio de Janeiro, no qual se
apresenta com o músico Sonic Junior.
Ainda neste mês, apresenta-se com
o DJ Surpresinha no Museu de Arte
Moderna Aloísio Magalhães, em Recife, por ocasião da inauguração da
mostra do Prêmio CNI SESI Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas.
Participa das exposições Dwell,
no ASU Art Museum, Arizona, Estados Unidos; II Bienal Internacional
Ceará de Gravura, no Museu de Arte
Contemporânea/Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza;
É HOJE na Arte Brasileira Contemporânea – Coleção Gilberto Chateaubriand, no Santander Cultural, Porto
Alegre. No Rio de Janeiro, apresenta
trabalhos nas mostras Futebol É Coisa de 11, na Galeria do Lago, Museu
da República; Universidarte XIV, na
Universidade Estácio de Sá; e Arquivo Geral, com curadoria de Paulo
Venancio Filho, no Centro de Arte
Hélio Oiticica.
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CHRONOLOGY
ORGANIZED BY DÉBORA MONNERAT

1967
He is born in Rio de Janeiro, Brazil.
During his childhood his first contacts
with art are through visits to museums
with his family and through observing
the paintings and drawings that
his father does as a hobby. In his
adolescence he develops an interest
for cinema, literature, music and sports.
In the second half of the 1980’s he
participates in workshops on cinema
theory at the Estação Botafogo CineClub
a place that he frequents assiduously
and often. He also participates in
photography courses. His contact
with different cultural spheres and his
interest in the poetics of the street and
the city become fundamental to the
development of his work.
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1986
He begins his studies as an under
graduate in journalism at the Hélio
Alonso Faculty and enrols himself on
the “Creative blocks” painting course
organised by Charles Watson at the
School of Visual Arts of Parque Lage
(EAV-Parque Lage), Rio de Janeiro. He
begins training at the independent
production company Multivideo, in Santa
Teresa, where he operates cameras and
uses an editing suite for the first time.
1988
He transfers to the Faculty of
Architecture and Urbanism at the
University of Santa Úrsula, Rio de

Janeiro where he restarts taking lessons
at EAV-Parque Lage. During this period
the EAV-Parque Lage is under the
direction of the art critic Frederico de
Morais.
Over the next three years Mourão
attends the school participating in
courses and producing small exhibitions.
During this same period he meets and
socialises with other students such as
Afonso Tostes, Ana Rondon, Augusto
Herkernhoff, Cabelo, Cassia Castro,
Daniel Feingold, José Bechara, José
Damasceno, Marcelo Rocha, Marcia
Thompson and Tatiana Grinberg amongst
others. During this period he also
becomes close friends with the artists
of the so called Generation 80 such as
Alex Hamburguer, Alexandre Dacosta,
Analu Cunha, André Costa, Barrão,
Márcia X., Marcus André, Marcos Chaves,
Luiz Zerbini, Ricardo Basbaum, Ricardo
Becker, Ricardo Maurício and Roberto
Tavares amongst others.
1989
He produces his first photographic
documentations of fences that are
utilised for protection, safety and
isolation purposes and which are found
on the streets of Rio de Janeiro. These
documentations end up generating the
research Grades (Fences) about the
urban landscape which Mourão develops
further over the course of the following
years.
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1990
He transfers to study architecture at
the Federal University of Rio de Janeiro
(UFRJ). He shares a studio for a short
period with José Damasceno on Taylor
Street. During this time the artist does
his first three dimensional experiments
producing sculptures and objects such
as Cream Cracker and Ovo-violão (Eggguitar). In a partnership with Damasceno
they create the fictitious artist Cafew.
1991
He participates in the 15th Rio de Janeiro
Art Salon at EAV-Parque Lage. He
presents three drawings using oil on
paper and receives second place in the
competition where the jury consists of
the art critics Frederico Morais, Ligia
Canongia, Marcus de Lontra Costa, Paulo
Venancio Filho and Reynaldo Roels.

Mourão, specially regarding the reflection
on art and on his own work.
He meets the cinema director
Roberto Berliner and initiates a
partnership that during the 1990’s allows
Mourão to do the co-direction and art
direction of video pieces (of artists such
as Skank, Paralamas do Sucesso, Lobão
and Pedro Luís e a Parede amongst
others) and documentaries such as the
Som da rua (Sound of the street) series
and A pessoa é para o que nasce (A
person is for what she is born).

1993
In partnership with the artists André
Costa and Marcos Chaves he produces
in February the exhibition Desenhos
(Drawings), at the IBAC Sérgio Millet
Gallery (Funarte), Rio de Janeiro.
In Curitiba there is the exhibition
Tatiana Grinberg and Raul Mourão at the
1992
At the start of the year he begins sharing Guido Viaro Museum.
In July he participates in the
a studio with Angelo Venosa, Cassia
exhibitions 11 Pontos no Espaço Público
Castro, José Bechara and Luiz Pizarro
(11 Points in Public Space) with Carla
located in a large house in Visconde de
Paranaguá Street, Glória, Rio de Janeiro. Guagliardi, Cristina Pape, Cristina
Salgado, Eduardo Coimbra, Jorge Duarte,
In March he produces a small
Marcelo Lago, Maurício Bentes, Pedro
exhibition entitled Esculturas/Desenhos
Paulo Domingues, Ricardo Ventura
(Sculptures/Drawings) displayed at the
and Simone Michelin at the Museu da
bookshop By the Book, Rio de Janeiro.
República (Museum of the Republic), Rio
In this mini-individual exhibition Mourão
de Janeiro.
presents two sculptures made with
Together with the artist Barrão he
galvanised iron sheets and two drawings
creates the scenery for the TV program
with oil on paper. The following month
Básico Instinto (Basic Instinct) about the
he participates in a collective exhibition
writer and composer Fausto Fawcett.
at the Art Gallery of UFF, Niterói. Invited
by Ricardo Basbaum he produces an
With Marcos Chaves and the designer
exhibition together with José Damasceno, Sônia Barreto he forms 2D, a graphic art
company.
at the Space of Contemporary Art of the
He participates in the 17th Rio de
Vila Isabel Studio, Noel Rosa Cultural
Janeiro Art Salon at the EAV-Parque Lage
Centre, Rio de Janeiro.
where he presents the sculpture Sem
This year he enrolls in the course
título (Untitled) that is reminiscent of a
“Aspects of modern sensibility” that the
penalty situation in the game of football.
art critic Paulo Venancio Filho offers
It is the first work of the artist that
at the University of Santa Úrsula. This
creates a dialogue with sport of football.
becomes an important experience for
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In November at the invitation of
Everaldo Miranda he presents Humano
(Human), his first individual exhibition
at the Sérgio Porto Cultural Space, Rio
de Janeiro. The artist presents works
using marble, iron, glass and water.
1994
He participates in the exhibition Preto
no Branco e/ou… (Black on white and/
or…) at the EAV-Parque Lage and is
united with the artists Amador Perez,
Anna Maria Maiolino, Franz Weissmann,
Maria do Carmo Secco, Mira Schendel
and Manoel Fernandes. Mourão
presents drawings of oil on paper. In
the text published on the exhibition’s
folder, he art critic Paulo Herkenhoff
comments on the work of the artist:
“In this exhibition the work of
Raul Mourão seems deliberately to
propose confusion. The raw material
of many layers of pasted oil on paper,
contrasts in the game of light/dark
in the drawing of the ‘figure’, in the
lines of gesture and outline […]. If
this is a drawing it has a strange
corporal opulence. If this is painting
it’s remarkable how the will for a
drawing is incorporated in the mass of
the picture. However, to ask one self
if it is a painting or drawing would be
here a useless doubt considering the
historical process of the expansion of
languages. […] in this work we can also
find a disparity of humours. There are
visual games both serious and severe.
There are others that are ironic. The
consequence centres on a vocabulary
of strangeness, of primitive forms, of
phantoms”.
In this same year Mourão presents
three collections at the Paço Imperial,
Rio de Janeiro: Novos Noventa (New
Ninety), Matéria e Forma (Material and
Form) and Escultura Carioca (Carioca
Sculpture).

In Matéria e Forma (Material and
Form) Mourão presents the sculpture
Esporte (Sport) e Morte (Death). The
exhibition, in which also participate the
artists Ernesto Neto, José Bechara and
Marcus André, is curated by the art critic
Luiz Camillo Osório.
1995
In January he participates in the
exhibition Quatro Quadros Fase 8 (Four
Pictures Phase 8) at the Candido Mendes
Cultural Centre, Rio de Janeiro.
In the gallery at the Sérgio Porto
Cultural Centre he presents the video
7 artistas (7 artists), for which he invites
the artists André Costa, Barrão, Carlos
Bevilacqua, Eduardo Coimbra, Marcia
Thompson, Marcos Chaves and Ricardo
Basbaum. Mourão hangs the other
artists using climbing harnesses from
the walls of the gallery, filming the
action and the exhibition space that
they occupy. Making use of humour and
irony, the artist produces his first work
in video, approaching the universe of
art. 7 artistas (7 artists) has a running
time of sixty seconds, whilst the director
of photography is Paulo Violeta and
is edited by Leonardo Domingues.
According to Mourão “this work is a
type of visual gag, where the artists
and their works merge and occupy the
same space”.
He is one of the producers
of a weekly party called “Futura e
os Afronautas” (“Futura and The
Afronauts”) that happens at the regatta
club Vasco de Gama, Lagoa, Rio de
Janeiro. This popular event happens
throughout the course of the year and
unites, in live performances, the DJ Paulo
Futura and the percussionists Fernando
Negalê and Wellington Soares, as well
as invited guests such as Nação Zumbi,
Marcos Suzano, Seu Jorge, Funk’N Lata,
and O Rappa amongst others.
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In June Mourão, Eduardo Coimbra
and Ricardo Basbaum launch at the EAVParque Lage the review magazine item
conceived and edited by all three. The
first edition, item-1, presents drawings
by Artur Barrio and written texts by
Leonilson, Lygia Page, Ricardo Basbaum
and Sergio Romagnolo. The content
of the first edition are all previously
unpublished works and has as its theme
the texts of the artists.
The second edition, item-2, which
has music as its theme, presents the
drawings of Hermeto Pascoal and
written texts by Arthur Omar, Itamar
Assumpção, Nuno Ramos, José Thomaz
Brum, Paulo Herkenhoff and Ronaldo
Brito. The second edition is published
in October and is released in Rio de
Janeiro, São Paulo, Brasília and Goiânia.
From the next edition Mourão is no
longer participating in the editing of the
magazine.
In November the first edition of
the art review magazine O Carioca (The
Carioca), which is edited and conceived
by poet Chacal, 2D and designer Marcelo
Pereira, is published.
1996
He produces the work Auto-retrato com
maçã (Self-portrait with apple).
He participates in the exhibitions
Rio: Panorama, at the Oduvaldo Vianna
Filho Cultural Centre; Esculturas no
Paço (Sculptures at the Paço) at the
Paço Imperial and Amigos do Calouste
(Friends of Calouste) at the Centre of
Arts Calouste Gulbenkian, all in Rio de
Janeiro.
For the exhibition Rio: Panorama
Mourão presents the intervention Casa/
Árvore/Rua (House/Tree/Street) on
Flamengo Beach.
He does a drawing for the booklet
of the CD Nove luas (Nine moons) by the
band Paralamas do Sucesso. For this
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project the artists Afonso Tostes, Beatriz
Milhazes, Barrão, Daniel Senise, Ione
Saldanha, Lygia Pape and Victor Arruda
are also invited to participate. They, like
Mourão, present works inspired by the
moon.
In May the second edition of
O Carioca is published. The third edition
is published in September.
In November Mourão produces his
second individual exhibition at the Ismael
Nery Gallery at the Calouste Gulbenkian
Centre of Arts. He presents four iron
sculptures and one digital image. During
the exhibition he debates with the artist
Marco Veloso, who also writes a text
about Mourão entitled “Um lugar que
não existe” (“A place that doesn’t exist”):
“Everyday life objects are removed
from their contexts, delicately, poetically
released into the environment of art,
made out of iron and then, aggressively
(?) inserted into an artistic language
which is almost nonsense. It can be a
football goal post, a broom, a drawer
or a napkin on a cup. If all of those that
produce art are characterised by a
style, this mixture of violence (?) and
sensibility are Raul’s signature. But there
are no rules in art and perhaps Raul
doesn’t even have a style.”
1997
He is invited by Marcos Chaves to
participate in the project “Intervenções
em Vitrine” (“Interventions at the Shop
Window”), at the Dantes Bookshop,
Rio de Janeiro. In July he publishes
one hundred copies of the book
RUA (STREET ) and does an intervention
by the same name in the shop window.
At the launch night the group Farofa
Carioca plays on the pavement in front
of the bookshop. Throughout the course
of the year the artists André Costa e
Tatiana Grinberg also participate in
this project.

The fourth edition of O Carioca
review is published together with a
digital version of the magazine: O
Carioca na Rede (The Carioca on the
Web). In the section of the site that is
dedicated to webart experiments Raul
Mourão does his first work using this
kind of media.

Boys. Stop making sense, sang Talking
Heads. CARTOON radicalizes this proposal
remaining faithful to the universe where
it originated: simply nonsense. Break your
head.”
He does the intervention Termas
(Hot springs) at the event “Almanaque 99”
(“Almanac 99”) that takes place over the
course of the whole year at the Museum
1998
of Modern Art of Rio de Janeiro (MAM - RJ)
and is organised by the poet Chacal, the
He participates in the exhibitions
artist José Bechara and the musician
Mercoarte at the Museum Juan C.
Domenico Lancelloti.
Castagnimo, in Mar del Plata, Argentina;
In September, in a partnership
and Markt 98, organized by Claudia
with Eduardo Coimbra and Ricardo
Zarvos, Evangelina Seiler and Paula
Basbaum, he founds and coordinates
Terra in Humaitá, Rio de Janeiro.
AGORA – Agency of Artistic Organisms
He publishes the fifth and final
– that, according to the members was
edition of the magazine O Carioca.
created with the objective of creating new
alternatives for making the production
1999
He participates in the exhibition Retratos and circulation of contemporary art in
Falados (Spoken Portraits) at the Bank of Rio de Janeiro more dynamic. AGORA
produces exhibitions and projects of
Brazil Cultural Centre of Rio de Janeiro
Brazilian and foreign artists creating
(CCBB- RJ) where he does a work based
upon the character Capitu from the
a new approach for the presentation,
book Dom Casmurro, by Machado de
reflections and debates about
Assis. In July he presents the sculpture
contemporary art production in Rio de
Cartoon at the exhibition Fundição em
Janeiro.
Conserto (Fixing Fundição), at Fundição
At Fundição Progresso he shows the
Progresso, Rio de Janeiro. For this work
exhibition Sintético (Synthetic), produced
the filmmaker Piu Gomes writes the
by AGORA , where he presents the works
5 pinturas (5 paintings); Sente-se (Sit
following text:
down); Alcoólatra: Indivíduo dado ao vício
“It’s a classic scene: from up high
do álcool (Alcoholic: Individual who is
a heavy object falls on top of the
addicted to alcohol); Patas (Paws); Bolas
character that breaks up and sees
(Balls); MAM ; Casa/Árvore/Rua (Car/Tree/
stars in the air. CARTOON transports the
irony of animation movie icons to the
Street); and Barcos/Cabeça (Boats/Head).
art sphere. A body with no head, the
In the exhibition folder there are published
wooden suit that ends in a large box,
extracts from a conversation that took
heavy and disproportional. / Are we
place using telephone answering machine
in presence of a flattening of rational
messages between Mourão and the
thought, crashed by an emotional
artist Laura Lima, who is also present at
blitzkrieg? Or do we accept that real life
the exhibitions inauguration. One of the
can be as unpredictable as the world
messages, in which Mourão quotes an
of animation, where things fall over us
extract from the book Quincas Borba, by
without previous warning? / Did you
Machado de Assis, recalls the universe
see Big Head around? sang the Golden
and thoughts present in his work:
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“Who ever knows the ground and
the underground of life, knows very
well that a part of a wall, a bench,
a carpet, an umbrella, are rich full
of ideas or feelings, when we are
also, and that the reflections of the
partnership between men and things
composes one of the most interesting
phenomena of the earth” 1.
In November he presents an
exhibition with Ana Linneman,
Fernanda Gomes and Marcos Chaves
at the Mercedes Viegas Art Bureau,
Rio de Janeiro. He participates in the
exhibition A Imagem do Som de Chico
Buarque (The Image of the Sound of
Chico Buarque) at the Paço Imperial
(Imperial Palace), with the work Surdomudo (Deaf-mute) which is inspired by
the song “Vai passar” (“It Will Pass”).
The following month he
participates in the exhibition Os
90 (The 90) at the Paço Imperial
by invitation of the artist Iole de
Freitas, who is one of the curators
of the exhibition. He presents
the installation Não realizados
(Unrealised) composed of pieces
that are part of large scale projects
developed by Mourão.
2000
In May Mourão, Eduardo Coimbra,
Ricardo Basbaum and Helmut
Batista found and coordinate the
AGORA /CAPACETE Space, a result of
the union of the groups AGORA and
CAPACETE entertainment which is
located at 71, Joaquim Silva Street,
Lapa neighbourhood, Rio de Janeiro,
where the artist also has his studio.
The historian Luiza Mello is in charge
of coordinating the production. At the
inauguration the group Chelpa Ferro
present the performance A garagem
do gabinete de Chico (The garage of
the cabinet of Chico).

166

In June AGORA begins to publish a
weekly column about contemporary art
on the internet site super11.net. For this
column Mourão writes five texts. He
participates in the exhibition La Imagen
del Sonido de Chico Buarque (The Image
of the Sound of Chico Buarque), at the
Borges Cultural Centre, Buenos Aires,
Argentina.
In August Mourão organizes Tatiana
Grinberg’s exhibition, who is the first
artist to occupy the gallery of the AGORA /
CAPACETE Space.
He participates in November in the
exhibition A Imagem do Som de Gilberto
Gil (The Image of the Sound of Gilberto
Gil) at the Paço Imperial, where he also
presents for the first time a work from the
series Grades (Fences) entitled Protótipo
(Prototype).
He participates in the creation of
Tecnopop, a multimedia design office,
with the designers Marcelo Pereira and
Sônia Barreto, the journalist Luis Marcelo
Mendes and the entrepreneur Rodrigo
Machado. In September 2003 the designer
and architect André Stolarski integrates
the group of partners into the business.
2001
In March he organizes the individual
exhibition of Fernanda Gomes at the
AGORA /CAPACETE Space. He writes the text
“Visita à camarada F.” (“A visit to comrade
F.”) about the work of the artist which is
published on the internet site super11.net.
During the exhibition he participates in a
debate with Paulo Venancio Filho.
Invited by Márcia X. and Ricardo
Ventura he presents, in May, the work
Para montar (To be built) at the exhibition
Orlândia in Botafogo, Rio de Janeiro.
In July the AGORA /CAPACETE studios
are selected by the program Petrobras
Visual Arts and chosen to produce a
project which includes the production
of six exhibitions, the publishing of two

1 ASSIS , Machado
de. Quincas Borba.
In: ______. Obra
Completa. Vol
I. [org. Afrânio
Coutinho]. Rio de
Janeiro: Editora José
Aguilar,1959. p.680.

editions of the magazine item and the
construction of an internet site.
He does the general coordination
for the multimedia event “Free
Zone”. Curated by Chacal, the project
unites 34 artists, poets, musicians
and DJs and is presented in Rio de
Janeiro, Curitiba, Porto Alegre and
São Paulo during July and August.
The participants in the event include
Arnaldo Antunes, Autoramas, B Negão,
Cabelo, Chelpa Ferro, DJ Dolores and
Mr. Jam, DJ Patife, Fausto Fawcett,
Franklin Cassaro, Lia Menna Barreto,
Márcia X., Michel Melamed, Trio
Mocotó, Sonic Junior and Viviane Mosé
amongst others.
The research Grades/Rio
de Janeiro/2000 (Fences/Rio de
Janeiro/2000) is selected for the 6th
Program of Scholarships of RioArte by
the municipal council of Rio de Janeiro.
With the support of the scholarship
Mourão develops his research for one
whole year (from September 2001 to
September 2002) dedicating himself
to the documentation of fences in the
urban spaces of Rio de Janeiro, Porto
Alegre, São Paulo and Vila Velha. Based
on this research the artist creates
sculptures, installations and a series
of photographs which are presented in
collective and individual exhibitions.
He is invited by Anna Bella Geiger
to participate in an encounter that
the artist promotes for the project
“Diálogos” (“Dialogs”) at the Centre of
Art Hélio Oiticica, Rio de Janeiro.
In October he shows the videoperformance Artistas (Artists) at
the III Biennial of Mercosul in Porto
Alegre where he continues the idea
and theme developed in 7 artistas
(7 artists) Mourão invites the artists
Lucia Koch, Mário Ramiro and Nelson
Rosa to participate in a performance
for the inauguration event at the St.

Peter Psychiatric Hospital. The three
of them are hung using climbing
equipment on the walls of the
exhibition space and stay this way for
one hour whilst the space is open for
guests. The action is documented by
many video cameras. The next day,
positioned in the same places and with
the same equipment, are found video
monitors showing the documentary
footage of each artist, lasting for a
total of 58 minutes. Mourão also
presents the sculpture A grande área
(The big area) for an exhibition of
urban interventions which takes place
at the Sirotski Sobrinho Park.
The following month Mourão
presents the installation O carro/A
grade/O ar (The car/The fence/The
air) at the exhibition Panorama de
Arte Brasileira (Panorama of Brazilian
Art) curated by Paulo Reis, Ricardo
Basbaum and Ricardo Resende at
MAM-São Paulo. Together with Brígida
Baltar, Eduardo Coimbra, João Modé
and Ricardo Basbaum he participates
in the exhibition Outra Coisa (Another
Thing) produced by AGORA at the
Museum Vale do Rio Doce, in Vila
Velha. In the presentation text of the
exhibition the art critic Paulo Sergio
Duarte writes:
“The reflexive essence of
contemporary art in Brazil managed
to manifest itself, with evident plastic
incisiveness, in a poetic that is rich
and generous in relation to the
spectator, without letting go of a
necessary complexity to the critical
exploration of limits and frontiers. It’s
inside this recent tradition that these
works are inscribed. The individual
richness of each one of these works
is evident and a long dissertation
would be necessary to show their
contributions, however, one common
trait should be mentioned: the formal
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research of these artists dares to
break away, without fear, from certain
recent ticks in Brazilian art that have
impoverished its history”
He participates in the exhibition
Imagem em Jogo (Images in Question)
at the Venancio Contemporary Cultural
Space, Brasília; and in Mostra Brasil +
500 (Exhibition Brazil + 500) at the
MAM – Buenos Aires, Argentina, where
he presents the sculpture Cartoon. He is
invited by the curator Nessia Leonzini to
participate in the exhibitions Coleções I
(Collections I), at the LGC Gallery, Rio de
Janeiro, and Coleções II (Collections II) at
the Luisa Strina Gallery, São Paulo.
In November he participates in the
exhibition A Imagem do Som de Antonio
Carlos Jobim (The Image of the Sound
of Antonio Carlos Jobim) where he
presents the work Ela é carioca (She is
carioca).

Grades (Fences), which is composed of
three pieces of iron painted white.
He produces the video-documentary
Cão/Leão (Dog/Lion) that shows a day
in the life of a stray dog. According
to Mourão “the video is a parody of
a reality show that transforms the
routine of the stray dog. Previously a
despised and abandoned figure the dog
becomes the main character of the film
and the centre of attention for the film
crew. The anonymous dog becomes a
film star in only 15 minutes”. The video
is directed by Mourão in partnership
with the cinema director Paola Vieira.
The camera is operated by Fernando
de Oliveira and is edited by Leonardo
Domingues.
In April he writes a text for the
exhibition Estímulo Puro (Pure Stimulus)
by João Modé, which concludes the
activities of AGORA. During almost three
years the agency has produced works
2002
with the artists Antoni Muntadas, Brígida
Along with Marcelo Pereira he creates
Baltar, Carlos Bevilacqua, Chelpa Ferro,
the official T-shirt of the carnival street
Fernanda Gomes, Foreign Investment,
block Suvaco do Cristo (Christ’s Armpit)
João Modé, Jordan Crandall, Karin
for which they make the drawing A
Schneider, Laura Lima, Lívia Flores,
chegada de Osama no carnaval do
Nicolás Guagnini, Tatiana Grinberg and
Suvaco (The arrival of Osama at Suvaco’s the critics and curators Claudio Dacosta,
carnival).
Glória Ferreira, Ligia Canongia, Paulo
In March the exhibition Love’s House Herkenhoff, Paulo Sergio Duarte, Paulo
is conceived by Mourão and produced by Venancio Filho and Ronaldo Barbosa.
AGORA uniting 13 artists: Brígida Baltar,
In May he produces the exhibition
Carla Guagliardi, Chelpa Ferro, Eduardo
Portable - 98/02 (Portátil – 98/02) at
Coimbra, Fernanda Gomes and Fernando the Raquel Arnaud Art Cabinet which
Gerheim, João Modé, Laura Lima, Lívia
is his first individual exhibition in São
Flores, Marcos Chaves, Ricardo Basbaum, Paulo. He writes and publishes the text
Ricardo Becker, Tatiana Grinberg and
“Veículo rastreado” (“Marked vehicle”)
Mourão himself. During one week
for the exhibition’s catalogue. He
presents the object A grande área (The
simultaneously with the XXV Biennial of
São Paulo each artist occupies a room on big area), the diptych Cartões (Cards),
the sculptures Surdo-mudo (Deaf-mute)
the third floor of the hotel Love’s House
and Banco (Bench), and the videowhich is next to the offices of AGORA in
object Artistas/Mário Ramiro (Artists/
the neighbourhood of Lapa. In room 303
Mário Ramiro) and another sculpture
Mourão presents Área de queda (Falling
from the series Grades (Fences).
area), an installation from the series
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In June he presents the exhibition
Carga Viva (Live Load) at the Celma
Albuquerque Art Gallery, which is
his first individual exhibition in Belo
Horizonte. The artist José Bechara
has an exhibition on show at the same
time in the gallery. Mourão presents
sculptures and serigraphs from the
series Grades (Fences), the video-object
Artistas/Lucia Koch (Artists/Lucia Koch)
and the works Cartões (Cards) and Sem
braços e sem cabeça (No arms and no
head). In the exhibitions’ catalogue the
art critic Fernando Cocchiarale writes:
“Contrary to the logic of the readymade, the appropriations made by
Mourão restrict themselves, on the
whole, to the sphere of work materials,
determined, with frequency, through
the analogy with raw materials used in
real objects that serve as a reference
to the artist’s recreations.
[…] He almost never uses objects
previously produced. He takes them as
references for his work and never as
models. However it does not exist here
either, in opposition to the ready-made,
any proximity with the increase in
importance of artefacts, of mimesis or
other forms of representation.”
In September the book Love’s
House is published which presents
documents of this exhibition as well
as texts by Mourão, Fausto Fawcett
and the artist Luis Andrade. Also
included is a conversation between
Luis Andrade and the psychoanalyst
Luiz Albert Py. The launch happens at
Dantes Bookshop, Rio de Janeiro, and
at the Vermelho Gallery, São Paulo.
About the work Área de queda (Falling
area), presented by the artist at the
exhibition, Luiz Andrade writes:
“The room is white. The works
inside function for us as paraphrases
of the external space, through
the application of the concept of

‘enclosure’, a professional jargon used
often by the security industry in their
dealings with fences. The artist, whose
creative articulation is inspired by the
urban space of the city, appropriates
for himself this concept for the
production of sculptures– making use
of an activity valued in the professional
market, that of the blacksmith.
Here, we have an extension both
material and temporal of this practise,
considering the public geometry of the
city, in the wider approach to reality
in contemporary sculpture. Through
these works it’s made clear that the
street is his starting point, but with its
private violence.”
In Rio de Janeiro Mourão
also participates in the collective
exhibitions Caminhos do
Contemporâneo 1952/2002
(Contemporary Paths 1952/2002) at
the Paço Imperial;
A Cultura em Tempos de AIDS (Culture
in the Time of AIDS) at the National
Museum of Fine Arts; and Panorama da
Arte Brasileira (Panorama of Brazilian
Art), at MAM . This last exhibition is also
presented at the MAM -Bahia.
2003
In August the artist presents the
exhibition Cego Só Bengala (Blind
only Walking-Stick) at the Maria
Antonia Centre at the University of
São Paulo (USP). Mourão exhibits the
photographs drama.doc and sculptures
based on the research Grades (Fences).
In the exhibition catalogue the art
critic Daniela Labra writes:
“In a provocative parody Mourão
removes a certain situation from the
urban panorama and pastes it onto the
physical space reserved for Art. From
his particular fascination with fences
the artist explores the social issue
present in the hysterical importance
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given to these structures, and
principally the absurd anti-aesthetic
visual of these constructions, that
end up becoming ‘sub-architectures’
in the name of reinforced safety. The
city serves us daily with a banquet
of visuals but accustomed to the
abhorrent constructions around
us, we pass unaffected through
the paths congested with dirt and
wonder, forgetting that everything
seen is a product and consequence of
ourselves.”
In Rio de Janeiro, Mourão
participates in the inaugural exhibition
at the LURIXS Contemporary Art
Gallery and the exhibitions Infantil
(Infantile) at Gentil Carioca gallery;
Nano Exposição (Nano Exhibition)
at Arte em Dobro; and Sidaids
produced by SESC Rio. In Vila Velha
he participates in the exhibition O Sal
da Terra (The Salt of the Earth) at the
Museum Vale do Rio Doce.
In November he presents the
exhibition Pequenas Frações (Small
Fractions), his first individual exhibition
produced by LURIXS Contemporary
Art Gallery. In this exhibition Mourão
unites works elaborated from images,
signs, symbols and marks of the
everyday life of the city and his own
life. Caderno de anotações (Notebook
of annotations) for example, is a digital
animation twenty minutes long and
produced with drawings taken from
his personal notebooks. Mourão
also presents the silk-screen works
Maracanã enterrado (Buried Maracanã),
EsculturaparaWaly (SculptureforWaly)
and Mata-mata (Kill-kill). He also
presents two sculptures from the
series Boxer and two paintings using
car paint and formica on MDF. The art
critic Paulo Venancio Filho writes the
presentation text published in the
exhibition catalogue.
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2004
Invited by the art critic and curator
Agnaldo Farias he presents the
installation Entonces from the series
Grades (Fences) in the exhibition SP 450
Paris, at the Tomie Othake Institute, São
Paulo. Farias writes the text “Signos
ásperos” (“Rough signs”) about the work
of Mourão.
In April Mourão produces a
new presentation of the installation
Entonces at the Paço Imperial. About
this exhibition the art critic Luiz Camillo
Osório writes:
“Entonces, the suggestive title of the
exhibition, seems to unfold itself as a
question about what we have done to our
urban space. We protect ourselves and
close ourselves; this is the paradox of a
city in panic. […] Like in other moments
of his trajectory as an artist, it is the
ambivalence between sign and form that
is something determinant in this work.
The deconstruction of the sign and the
constitution of the form will process
themselves in the displacement of the
‘fences’ to the gallery, in the disturbance
of their functioning, in the production of
a non-space.”2
Invited to participate in the second
special project of the Museum of
Contemporary Art of Niterói, the artist
presents in June the exhibition drama.
doc composed of photographs and
sculptures. About the work of Mourão
the art critic Guilherme Bueno writes:
“If we understand visibility as an
affirmative act, what is put into question
is in a certain way a historic challenge.
For if the fence constituted the
Renaissance instrument for glimpsing
the cosmic order [the perspective]
or, in the case of a modern artist like
Mondrian, the purified expression
towards the liberation of the subject
in the world through the gaze, here
the fence seems to make this anxiety
return in the opposite direction: it is

2 OSÓRIO, Luiz Camillo.
Nas Grades, o Paradoxo
de uma Cidade em
Pânico. (On Fences,
the Paradox of a City
in Panic). O Globo.
Segundo Caderno, 18th
May 2004.

not anymore the object of crossing
towards pure contents, but the effective
materiality of what surrounds us.”
This year Mourão participates in
the collective exhibition Casa: Uma
Poética do Espaço na Arte Brasileira
(House: A Poetics of Space in Brazilian
Art) curated by Paulo Reis at the
Museum Vale do Rio Doce, in Vila Velha.
He is also invited to participate in the
exhibitions Arte Contemporânea: uma
História em Aberto (Contemporary Art:
an Open-ended History) curated by
Sônia Salzstein at the Warehouse Roque
Petroni; and Heterodoxia (Heterodoxy)
at the Latin America Memorial, both
in São Paulo. In Rio de Janeiro he
participates in the exhibitions Novas
Aquisições 2003 – Coleção Gilberto
Chateaubriand (New Acquisitions 2003
– Gilberto Chateaubriand Collection)
at MAM - RJ; Urbanidades (Urbanism)
at the Odisséia Theatre; and Arquivo
Geral (General Archive) organized by six
separate galleries from Rio and shown
in Jardim Botânico. The exhibition runs
concurrently with the XXVI Biennial of
São Paulo. He presents a selection of
nine works for the Celma Albuquerque
Art Gallery at the “Lisbon Art” fair in
Portugal.
Represented by the Rachel Arnaud
Arts Cabinet he participates during
December in the “Art Projects” section
of the “Art Basel Miami Beach” fair
where he presents the installation Casa/
Trincheiras (House/Trenches) at Collins
Park.
2005
In March he participates in the exhibition
Rampa- Signaling New Latin American
Art Initiatives at the ASU Art Museum,
Arizona, United States.
In September by invitation of the
group Chelpa Ferro, during an exhibition
produced by the group, he presents the

work Lulaeletrônico (EletronicLula) on
the front wall of the Vermelho gallery,
São Paulo.
In Rio de Janeiro, he takes part of
the exhibitions Razão e Sensibilidade
(Reason and Sensibility) of the project
“Encontro com arte 2005” (“Meeting
with art 2005”); and Arte Brasileira Hoje
(Brazilian Art Today) at MAM-RJ.
The following month he does the
art direction for the concert, the CD and
DVD Hoje (Today) by the band Paralamas
do Sucesso. He creates the electronic
scenery for the tour, composed of videoprojections based on his own works and
of the artists Emmanuel Nassar and
Nicolás Robbio.
In October he is invited by the
Lasar Segall Museum to participate in
the “VIII Leilão de Pratos para a Arte”
(“ VIII Auction of Plates for Art”).
In November he produces the
exhibition Luladepelúcia (CuddlyLula) at
the Contemporary Arts Centre LURIXS .
Based on the image of president Lula,
Mourão industrially produces one
hundred cuddly-toys as well as drawings
and graphic works in partnership with
Barrão, Carlos Vergara, Fabio Cardoso,
Lenora de Barros, Luiz Zerbini and
Marcos Chaves. The publicity consultant
André Eppinghaus, artists André Sheik,
Daniela Lara, Fausto Fawcett, Marcelo
Pereira, the art critic Paulo Reis and
Piu Gomes write texts about his work.
The series of works presented in the
exhibition, that received an immediate
response from the national media, were
first conceived of by the artist when
the president took up office in January
of 2003.
He participates in the exhibition
Espace Urbain X Nature Intrinsèque
(Urban Space x Intrinsic Nature) at the
Espace Topographie de l’Art in Paris,
France. Curated by Evangelina Seiler, the
exhibition unites works of 14 Brazilian
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artists including Mourão: Brígida Baltar,
Cao Guimarães, Eduardo Srur, Fabiana
de Barros and Michel Favre, Gabriela
Greeb, João Modé, Lia Chaia, Lia Menna
Barreto, Lucia Koch, Marcos Chaves,
Maria Carmem Perlingueiro, Rivane and
Sergio Neuenschwander.
2006
In February he organizes, together
with the art critic Luisa Duarte and
the artists Barrão and Lucia Koch, the
carnival party for DJ Surpresinha at the
Botofogo Football and Regatta Club, Rio
de Janeiro.
In May Mourão produces the
exhibition Luladepelúcia e Outras
Coisas (CuddlyLula and Other Things)
at the Gallery Oeste, São Paulo, where
he displays a new series of characters
inspired by the figure of the president.
Mourão invites twenty artists to do
the drawings in partnership with him:
Afonso Tostes, Artur Lescher, Barrão,
Carlito Carvalhosa, Carlos Bevilacqua,
Daniel Steegmann, Ding Musa, Eduardo
Coimbra, Fabio Cardoso, Guto Lacaz,
José Spaniol, Leda Catunda, Lenora de
Barros, Marco Gianotti, Marcos Chaves,
Nina Moraes, Paulo Climachauska,
Renata Lucas, Rochelle Costi and Sergio
Romagnolo.

In July he participates in the
event “Multiplicidade” (“Multiplicity”)
at the Telemar Cultural Centre, Rio de
Janeiro, where he does a presentation
with the musician Sonic Junior. The
same month he does a presentation
with DJ Surpresinha at the Aloísio
Magalhães Museum of Modern Art,
Recife, at the inauguration of the
exhibition for the CNI SESI Marcantonio
Vilaça Arts Awards.
He participates in the exhibitions
Dwell at ASU Art Museum, Arizona,
United States; II International
Biennial of Engravings of Ceará
at the Museum of Contemporary
Art/Dragon of the Sea Centre of Art
and Culture, in Fortaleza; É HOJE
na Arte Brasileira Contemporânea
– Coleção Gilberto Chateaubriand (IT’S
TODAY in Brazilian Contemporary Art
– Gilberto Chateaubriand Collection)
at Santander Cultural, Porto Alegre.
In Rio de Janeiro he presents works
at the exhibitions Futebol é Coisa
de 11 (Football is a thing of 11) at the
Lago Gallery, in the Museum of the
Republic; Universidarte XIV, at Estácio
de Sá University; and Arquivo Geral
(General Archive), curated by Paulo
Venancio Filho, at the Hélio Oiticica
Centre of Arts.
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RAUL MOURÃO nasceu no Rio de Janeiro,

RAUL MOURÃO was born in Rio de Janeiro

em 1967, estudou na Escola de Artes Visuais
do Parque Lage (EAV-Parque Lage) e
apresenta seu trabalho desde 1991. Sua obra
abrange a produção de desenhos, esculturas, vídeos, fotografias, textos, instalações e
performances.
As coisas do mundo cotidiano, a
velocidade das notícias digitais, a paisagem
urbana – arquitetura, objetos e personagens
da cidade – são pontos de partida para a
criação de seus trabalhos. Placas de
sinalização de trânsito, grades de segurança,
o campo de futebol, o noticiário político e o
mundo dos botequins cariocas são algumas
das referências que compõem sua poética.
“Raul institui a mobilidade como
programa aberto e coletivo: todos circulam
pelo espaço da cidade, que é ao mesmo
tempo sensorial e mental. Ela é o conjunto
de todas as frações disponíveis que,
articuladas, formam a vivência cotidiana.
Profundamente engajada, a relação,
diríamos intimamente recreativa, que se
estabelece entre artista e cidade é um jogo
total e constantemente renovado. E assim
cada trabalho se revela um modo possível
de recriar o lazer espontâneo e a inteligência do cotidiano – um entretenimento que
articula crítica e humor, opondo-se à
insipidez alienada da rotina.”

in 1967. He studied at the School of Visual
Arts at Parque Lage (EAV-Parque Lage) and
has been presenting artistic works since
1991. His works include the production of
drawings, sculptures, videos, texts, installations and performances.
The things from the everyday world;
the immediacy of digital news, the urban
landscape – architecture, objects and the
characters of the city – are all starting
points for the creation of his works. Road
signs, security fences, the football pitch, the
political news and the world of the Carioca
botequins (bars) are some of the references
that compose his poetics.
“Raul sets mobility up as an open collective program: everybody circulates through
the city spaces, which are both sensory and
mental. The city space being the set of all
available fractions which, when articulated,
make up everyday lived experience. The
intimately recreational and deeply committed relationship established between the
artist and city is a constantly renewed and
total game. So each work reveals itself as a
possible way through which the spontaneous leisure and intelligence of everyday life
can be recreated – an entertainment which
articulates criticism and humour in opposition to the insipid alienation of routine.”
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