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apresentação
presentation
Atravessando planos, transpondo paredes, janelas e superfícies, a
presença desta estranha tubulação (uma minhoca metálica que exala
cheiros variadamente artificiais) nos dá motivo, atualmente, para
pensar a costura de um espaço urbano fragmentário composto por
três sítios históricos adjacentes. Sem dúvida, uma intervenção na
escala proposta por Wagner Malta Tavares abre os olhos e as perspectivas desta vivência inusitada do centro histórico de São Paulo. Vemos
ali um alinhavar imaginário de três documentos imóveis da cidade,
suturando o sítio que se formou no período colonial e que perdura até
a urbe contemporânea que nos habita.
Finalmente, e com grandes finalidades, pudemos enxergar neste
processo de ocupação espacial um desejo do Museu da Cidade em
transformar o Solar da Marquesa, o Beco do Pinto, e a Casa nº 1 em
uma unidade comum de experiência. Aos poucos, o conjunto de bens
urbano-arquitetônicos dispostos naquela colina histórica recebe
marcas que transpõem interiores domesticados, potencializando suas
características arqueológicas de sítios contínuos e frisando sentidos
ao longo deste arruamento antigo que delimita também o quadrante
da esquecida Rua do Carmo.
Uma curiosidade: o percurso que fazemos para ver a obra de Wagner é
também, apenas por acaso, o de dois eixos perpendiculares fundadores
do território urbano. Um eixo replica a lateral do famoso triângulo
que desenhara São Paulo em seu início de Vila desde o século XVI,
talvez até ao século XIX. O outro, esse eixo também apagado que se
plasmou como escadaria ligando a aresta do triângulo ao leito do rio
Tamanduateí, forte testemunho da lógica colonial das passagens entre
a “cidade alta” e a “cidade baixa”. Ambas as linhas são interrompidas
pelo fluxo automobilístico que se impõe no século XX, como natureza
dominante, redesenhando margens e marginalizando nossa memória.

Afonso Luz

Então, ironicamente, o sentido que percorremos pela obra acompanha
o imaginário percurso da linha que formava, desde o Mosteiro de São
Bento até o extinto Convento Carmelita, as geometrias constitutivas
desta suposta triangulação de um território paulistano originário.
Lembremos, ainda por ironia do destino, que reside também nesta rua
o monumento solitário coberto de pinturas de Frei Jesuíno do Monte
Carmelo, a quem Mário de Andrade dedicou um longo e célebre
ensaio. São só vestígios de sucessivas épocas que hoje sobrevivem
apenas na imponência de seu próprio tempo. Estamos longe de
conseguir restituir qualquer horizonte em tantas camadas de tempo
arruinadas, e as lembranças são apenas lampejos disformes dos
acontecimentos que se apagam nos palimpsestos da cidade. É tão só a
cidade que sonha consigo mesma.
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Crossing through planes, passing through walls,
windows and surfaces, the presence of this strange
tubing (a metallic worm that exudes a variety of
artificial fragrances) currently prompts us to think
about the mending together of a fragmented
urban space composed of three adjacent historical
sites. Without a doubt, an intervention on the scale
proposed by Wagner Malta Tavares opens our eyes
and the perspectives of this unusual experience
in São Paulo’s historical downtown. We see an
imaginary patching together of three immobile
documents of the city, suturing the site that was
formed in the colonial period and still persists in
the contemporary metropolis we inhabit.
Finally, and with great difficulties, we can perceive in this process of spatial occupation a desire
of the Museu da Cidade to transform the Solar
da Marquesa, the Beco do Pinto, and Casa nº 1
into a common unit of experience. Gradually, the
set of urban-architectural heritage arranged on
that historical hill receive marks that transpose
domesticated interiors, potentializing the archaeological characteristics of continuous sites and
asserting meanings along this arrangement of
old constructions that also delimits the quadrant
of the forgotten street called Rua do Carmo.
It is curious that the path we take to see
Wagner’s work is also, coincidentally, that of
the two perpendicular founding axes of the
urban territory. One axis replicates the side of
the famous triangle that gave the outline to São
Paulo since its beginning as a small-town in the
16th century, perhaps up to the 19th century. The
other is a likewise erased axis consisting of steps
linking the corner of the triangle to the Tamanduateí River, a strong testimony of the colonial
logic of passages between the “high city” and the
“low city.” Both the lines are interrupted by the
flow of automobiles imposed in the 20th century,
as the dominant nature, redesigning margins
and marginalizing our memory.
Therefore, ironically, the path we take as we move
through the work accompanies the imaginary
path of the line that ran from the São Bento
Monastery to the no longer existing Carmelita
Convent, the constitutive geometries of this
supposed triangulation of the original territory
of the city of São Paulo. We remember – also an
irony of destiny – that this street is moreover the
4

home of a lone monument covered by paintings
by Frei Jesuíno do Monte Carmelo, to whom Mário
de Andrade dedicated a long and celebrated essay. They are vestiges of successive eras that only
survive today in the stateliness of their own time.
We are far from being able to restore any horizon
to so many ruined layers of time, and the memories
are only misshapen sparks of the happenings that
have faded away on the palimpsests of the city. It is
a very lonely city that dreams about itself.
Wagner Malta Tavares awakes it in these crossings.
What he named Perfume de Princesa is nearly a
sculpture, in the currently fashionable form of the
“installation.” It interestingly involves a modular
urban scale, a device that is able to extend through
immense areas, a modularity that grows with
different folds and angles, with the ability to head
out in countless directions. This complex system
enumerates contours of spaces in unusual adhesions to the outlines of constructed surfaces, as
though it had no notion of the sensorial planes
framed by our human body.
There is a moment of greater aesthetic vigor in the
immense device, where it operates the reversion of
what seemed to be only a virtuosity of occupying
the space (always larger when we see the length of
the lane or in the aerial views of the three buildings
on their different levels). This intense experience
takes place precisely when we enter the room at the
back of Casa nº 1 where, in a small area, the galvanized connectors of the tubing begin to connect
to themselves, in a dizzying twist, bringing with
them all of the interior space, which, for an instant,
forms a spiraling abyssal whirlpool, as though they
were lending tension and velocity to the extensive
crawling body that we had seen in a dissipated way,
a short time before suspecting its anecdotic presence. In this small room the “big snake” emerges (or
at least it seems like that). It is the snake that was
resting in the corners of the colonial ruins and in
the scenes of the historical heritage, arising in that
cubicle with all its immeasurable corporal power
and exercising its monstrous hypnosis over the
spectator’s body. This skeleton of metallic rings, the
skin of a mechanical reptile, moves in front of us,
winding its singular coil, tying a knot in our vision.
There, wound about itself, as though embracing its
own heart with the windings of its own body, we
see it in a magical instant. And this is precisely why
everything there is also in the heart of the city.

Wagner Malta Tavares desperta-a nestes atravessamentos. O que
chamou “Perfume de Princesa” é quase uma escultura, bem ao feitio
de “instalações” que fazem moda no presente. Interessa nela uma escala urbana modular, dispositivo que é capaz de estender-se por áreas
imensas, uma modularidade que se avoluma e provoca dobras em
cotovelos, o que poderia ainda conquistar inumeráveis direções. Esse
complexo sistema vai enumerando contornos de espaços em adesões
inusitadas à silhueta das superfícies edificadas, como se desconhecesse planos sensoriais que nosso corpo humano enquadra.
Há um momento de mais vigor estético no dispositivo imenso,
agenciando ali a reversão do que parecia apenas um virtuosismo de
ocupar o espaço (sempre maior quando o vemos no comprimento
do beco ou nas vistas aéreas dos três edifícios em seus patamares).
Essa experiência de intensidade se dá justamente quando entramos
na sala aos fundos da Casa nº1 e, numa pequena área, os conectores
galvanizados da tubulação passam a conectarem-se a si mesmos, em
uma vertiginosa torção, levando com eles todo espaço interior, o que,
por um instante, forma um abissal redemoinho espiralado, como se
ali dessem tensão e velocidade ao extenso corpo vagaroso que conhecíamos de modo dissipado, suspeitando, há pouco, de sua anedótica
presença. Nesta pequena sala, emerge a “cobra grande” (ou é como
se assim fosse). Ela, que descansava nos cantos das ruínas coloniais e
nos cenários do patrimônio histórico, surgindo naquele cubículo com
toda a sua imensurável força corporal e exercendo sua hipnose de
monstro sobre o corpo do espectador. Este esqueleto de anéis metálicos, pelagem de réptil mecânico, move-se diante de nós, bailando
seu singular serpenteado, a dar-nos um nó na visão. Ali, enovelada
em si mesma, quase que abraçando seu coração com as voltas de seu
próprio corpo, a vemos num instante mágico. E tudo fica ali, por isso
mesmo, também no coração da cidade.
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perfume of a princess
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sinais de vida
signs of life
Antigos relatos míticos, bíblicos e trágicos utilizam viagens marítimas como metáforas políticas. Noé levou para a arca o que mereceria ser salvo e a criação teve uma nova chance. Agamêmnon era
responsável pela decrepitude dos navios gregos que o mau tempo
impedia de partir de Áulis e se mostrou convicto da decisão de ceder
aos caprichos de Ártemis e sacrificar sua filha para que a “coalizão”
não deixasse de vingar a quebra do pacto de hospitalidade praticada
pelos troianos.1 Uma decisão monstruosa que foi tomada em defesa
da sociedade.
Embarcações são microcosmos de povos, cidades, Estados. Nesses primores do engenho humano, as pessoas precisam encontrar um modo
de conviver em meio a forças inclementes. Não por acaso, o narrador
de Moby Dick (1851) chama toda baleia de “Leviatã”, o monstro bíblico
que encarna o Estado na filosofia política de Hobbes (1588-1679): sem
uma autoridade incondicional, seria inevitável um estado de violência generalizada. Para o filósofo britânico e seus seguidores, a guerra
de todos contra todos está em nossa natureza.
A viagem marítima como metáfora política prossegue: tão atento
aos antigos quanto aos humanistas, em sua última peça, A tempestade (1610-11), Shakespeare encena a história do governante italiano
lançado ao mar por ingenuidade política. Próspero chega a uma ilha
onde pode empregar o saber como poder, o que Shakespeare chama
de “arte”. Como um dos déspotas elogiados por Maquiavel, Próspero
deixa de divagar ao sabor da “fortuna”, aprende a ser mau para administrar o poder com “virtude” e prepara uma vingança, atraindo para
a ilha os navios dos que lhe traíram.2
Em geral, falamos com quem nos desentendemos ao dizer que estamos “no mesmo barco”. A expressão contém um julgamento moral,
subentende-se que se trata de um convívio a contragosto e que é
preciso, como para o “político moral”, segundo Kant, fazer o “sacrifício
do amor-próprio”.3 Peter Sloterdijk tenta redimir essa expressão do
moralismo com uma recusa da “política clássica”, inventada pelos
filósofos gregos, e a defesa de pequenas associações, cujo modelo
encontra nos jovens refugiados da peste do Decamerão.4
Luiz Renato Martins vê a “psicologia própria do fascismo” na cena de
Amarcord (Fellini, 1973) em que moradores locais formam um cortejo

José Bento Ferreira

1
2
3
4

NUSSBAUM, 2009, p. 29.
CHAIA, 2007, p. 73-89.
KANT, 2005, p. 81.
SLOTERDIJK, 1999, p. 75.
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Old mythical, biblical and tragic stories use
maritime voyages as political metaphors.
Noah brought to the ark what deserved to
be saved and creation had another chance.
Agamemnon was responsible for the failure
of the Greek ships to leave Aulis due to bad
weather and showed his conviction to yield
to the whims of Artemis and sacrifice his
daughter so that the “coalition” could gain
revenge on the Trojans for the breaking
of the pact of hospitality.1 A monstrous
decision was taken in defense of society.
Watercraft are like microcosms of peoples,
cities, states. In these products of human
ingenuity, the people need to find a way to
live together amidst inclement forces. Not
by chance, the narrator of Moby Dick (1851)
calls every whale a “Leviathan,” the biblical
monster that embodies the State in Hobbes’s
(1588–1679) political philosophy: without
an unconditional authority, a generalized
state of violence would be inevitable. For the
British philosopher and his followers, the
war of all against all is in our nature.
The maritime journey as a political
metaphor continues: attentive to both the
ancients and the humanists, in his last play,
The Tempest (1610–11), Shakespeare stages the
story of the Italian ruler thrown into the sea
by political trickery. Prospero arrives at an
island where he can employ his knowledge
as power, which Shakespeare calls “art.” Like
one of the despots praised by Machiavelli,
Prospero stops being blown by the winds of
“fortune,” learns how to administrate power
with “virtue” and prepares his revenge,
attracting to the island the ships of those
who had betrayed him2.
In general, we are talking to those with
whom we have a misunderstanding when
we say that we are “in the same boat.” The
expression contains a moral judgment, with
the implicit understanding that we are
forced to live together with that person and
that it is necessary, as it is for the “moral
politician,” according to Kant, to make the
1
2
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NUSSBAUM, 2009, p. 29.
CHAIA, 2007, p. 73–89

“sacrifice of self-love3.” Peter Sloterdijk tries
to recover this expression of moralism with
a refusal of the “classic politics,” invented
by the Greek philosophers, and the defense
of small associations, whose model is found
in the young refugees from the Black Death
in The Decameron 4 .
Luiz Renato Martins sees the “psychology
proper to fascism” in the scene of Amarcord
(Fellini, 1973) in which the local residents
form a procession in the sea to contemplate
the passage of Rex, the great ocean liner,
which represents the “naval glory of the
regime” of Mussolini5. The small politics of
the watercraft improvised by the residents
confronts the large politics of the ship, which
Martins reveals as the parody of the sublime.
Science fiction may be the fruit of
industrialization and positivism, but
some of its most characteristic aspects
are echoes of other times. Every admirer
of the genre recognizes the spaceships as
powerful metaphors akin to the ships of
the ancient narratives.

*

As the political relationships holding
between space travelers within their
spacecraft are essential in science fiction
books, they can be considered as extensions
of the long history of maritime voyages as
a political metaphor. There are countless
examples of such craft, one of the most
fitting for our purposes being the Nostromo
(which in Italian means “shipmate” or
possibly a corruption of nostro uomo,
“our man”) of the film Alien, by Ridley
Scott (1979), christened after a novel by
Joseph Conrad. Shadowy and full of details
like the interior of a baroque church, it
is the counterpoint of the brightly lit
3
4
5

KANT, 2005, p. 81.
SLOTERDIJK, 1999, p. 75.
MARTINS, 1994, p. 77.

pelo mar para contemplar a passagem do Rex, grandioso transatlântico, que representaria a “glória naval do regime” de Mussolini.5 A
pequena política das embarcações improvisadas pelos moradores
confronta a grande política do navio, que Martins aponta como
paródia do sublime.
Talvez a ficção científica seja fruto da industrialização e do positivismo, mas alguns dos seus aspectos mais característicos são ecos de outros tempos. Todo admirador do gênero reconhece as naves espaciais
como metáforas tão poderosas quanto os navios das
antigas narrativas.
*
Se as relações políticas travadas pelos viajantes do espaço no interior
das naves são essenciais nos filmes e livros de ficção científica, então
eles podem ser considerados como prolongamentos da longa história
da viagem marítima como metáfora política. Os exemplos são inúmeros, e um dos que mais nos serve é a Nostromo (que, em italiano,
significa “marujo”, nostro uomo), do filme Alien, de Ridley Scott (1979),
batizada segundo um romance de Joseph Conrad. Sombria e repleta
de pormenores como o interior de uma igreja barroca, ela é o contraponto das naves de formas clássicas, luminosas e arrojadas, representações de otimismo sobre o futuro do progresso tecnológico.
Trabalhos de Wagner Malta Tavares referem-se explicitamente ao
gênero da ficção científica, como Reator de dobra (2003) e Horizonte de
eventos (2004). Na entrevista ao crítico Guy Amado, publicada pela revista Número Dez, WMT fala deles como partes (“pedaços”, “sobras”)6
de uma nave espacial.
As esculturas são esteticamente legíveis como trabalhos geométricos
e abstratos. Então, por que as referências (não necessariamente irônicas) à astrofísica e à série Jornada nas estrelas? WMT tem buscado
algo em comum entre as viagens da ficção científica e a experiência
estética. Os vários planos de Reator de dobra se misturam por causa
do revestimento brilhante de zinco, confundindo o espectador quanto
às suas formas, o que remete às dobras do espaço que possibilitam
viagens interestelares no mundo do capitão Kirk e do senhor Spock.
O título de Horizonte de eventos, por sua vez, refere-se ao ponto a
partir do qual a força gravitacional de um buraco negro não permite
que escape o que quer que seja. As placas coloridas dispostas ao longo
do poste metálico que se ergue acima dos telhados da Vila Madalena
aludem a uma forma de comunicação possível para quem atravessou
as fronteiras do espaço-tempo. Talvez já estejamos do outro lado,
transmitindo sinais para nós mesmos, como uma mensagem dentro
de uma garrafa atirada ao universo.
5
6

MARTINS, 1994, p. 77.
Conversa por troca de e-mails entre Guy Amado e WMT realizada entre novembro de 2009 e
janeiro de 2010 para a revista Número 10.
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and bold spaceships with classic forms,
representative of optimism for the future of
technological progress.

turns out to be this probe, which created
a sort of consciousness for itself along its
voyage through the depths of space.

Artworks by Wagner Malta Tavares (WMT)
refer explicitly to the genre of science fiction,
as we see in Reator de dobra (2003) and
Horizonte de eventos (2004). In his interview
with critic Guy Amado, published in the
magazine Número Dez, WMT speaks of them
as parts (pieces, remnants)6 of a spaceship.

Artworks whose titles do not contain such
explicit references also refer to the world
of science fiction, as do Céu azul loco (2003)
and Tempo de dizer um (2005). In Céu azul
loco, two parallel lines of structures emit
lights of different colors that are cast onto
the walls. They confront each other, recalling
the cultural shocks brought about by the
contacts of science fiction, which can also be
considered in urban interventions like Césio
137 (2006), in Chicago, and Contato Rio (2008),
at Castelinho do Flamengo, in Rio de Janeiro.

The sculptures can be read aesthetically as
geometric and abstract works. Therefore,
what is the purpose of the (not necessarily
ironic) references to astrophysics and the
Star Trek series? WMT has sought something
in common between the science fiction
journeys and aesthetic experience. The
various planes of Reator de dobra are mixed
in the perception due to a shiny zinc coating,
confusing the spectator in regard to their
shapes, thus referring to the folds of space
that make interstellar travel possible in the
world of Captain Kirk and Mr. Spock.
For its part, the title of Horizonte de eventos
refers to the horizon line of a black hole –
the limit within which the hole’s gravity
does not let anything escape. The colored
slabs arranged along the metallic post
that rises above the roofs of Vila Madalena
District allude to a form of communication
possible for someone who has crossed the
frontiers of space-time. Perhaps we are
already on the other side, transmitting
signals to ourselves, like a message in a
bottle thrown into the universe.
In Once upon a time (2002), British artist
Steve McQueen takes the images sent in 1977
aboard the space probe Voyager and projects
them to the sound of a strange language,
creating the impression that these images
could have been found by beings from other
planets and that the aliens are us, or our
own recent past. In Star Trek, the Movie (1979),
the sinister cloud that threatens the Earth
6
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A conversation through the exchange of emails between
Guy Amado and WMT carried out between November
2009 and January 2010 for Revista Número 10.

While in Céu azul loco the colors are green
and red, attached to two rows of shielding
structures set back to back, the blue of the
sky indicates the space in which the different
colors and shapes necessarily coexist, whether
due to hostility or by undergoing a turbulent
journey. In the interventions, however, strange
bodies cast another light on the references we
create to situate ourselves (a delivery truck, a
historical building) and it is our own world that
loses importance and stops making sense.
In Tempo de dizer um, the creative space
is practically the interior of a spacecraft
or one of those survival pods that are
ejected when the spaceship is in danger
(like a lifeboat). Regardless of how many
crew members there are, from a cosmic
(or oceanic) perspective, the object is a
singularity: a couple, a family, a team. It
seems that the idea that one is “in the
same boat” returns here with a certain
delicateness, or even romanticism: it is time
to walk together and forget the differences.
Although we are isolated in the darkness
and the vacuum, as long as there is a link
between the people, there is an interior
space where one can survive.
The political metaphor of the interstellar
voyage can also be considered in Quem pode
fica em pé, quem quiser que se deite (2003)
and Relevos com cor (2004). Colored sheets
and other forms of different materials

Em Once upon a time (2002), o artista britânico Steve McQueen projeta as imagens enviadas em 1977 a bordo da sonda Voyager ao som
de uma língua estranha, criando a impressão de que essas imagens
possam ter sido encontradas por seres de outros planetas e que os
estranhos somos nós, ou o nosso próprio passado recente. Em Jornada
nas estrelas, o filme (1979), a nebulosa sinistra que ameaça a Terra é a
própria sonda, que criou uma espécie de consciência própria ao longo
da viagem pelos confins do espaço.
Trabalhos cujos títulos não contêm referências tão explícitas
também remetem ao mundo da ficção científica, como Céu azul loco
(2003) e Tempo de dizer um (2005). Em Céu azul loco, duas linhas perpendiculares de estruturas emitem luminosidades de cores diferentes
que se difundem pelas paredes. Elas se confrontam, lembrando os
choques culturais encenados pelos contatos da ficção científica, que
também podem ser pensados em intervenções urbanas como Césio 137
(2006), em Chicago, e Contato Rio (2008), no Castelinho do Flamengo,
no Rio de Janeiro.
Se as luzes de Céu azul loco são vermelhas e verdes, o azul do céu
indica o espaço em que formas e cores diferentes necessariamente
coabitam, ainda que fixadas em anteparos opostos, seja por hostilidade ou por atravessar uma viagem turbulenta. Nas intervenções,
porém, corpos estranhos lançam outra luz sobre as referências
que criamos para nos situar (um caminhão de entregas, um prédio
histórico) e é o nosso próprio mundo que perde importância e deixa
de fazer sentido.
Em Tempo de dizer um, o espaço criado é praticamente o interior de
uma nave ou de uma cápsula de sobrevivência, das que são ejetadas
quando a nave espacial está em perigo (como um bote salva-vidas).
Qualquer que seja o número de tripulantes, segundo uma perspectiva
cósmica (ou oceânica), o objeto é uma singularidade: um casal, uma
família, uma equipe. A ideia de que se está “no mesmo barco” parece
retomada com certa delicadeza, ou até romantismo: é tempo de andar
juntos e esquecer as diferenças. Apesar de estarmos isolados no
escuro e no vácuo, enquanto houver um laço entre as pessoas, haverá
um espaço interior onde se pode sobreviver.
A metáfora política da viagem interestelar também pode ser
pensada em Quem pode fica em pé, quem quiser que se deite (2003) e
Relevos com cor (2004). Chapas coloridas e outras formas de diversos
materiais se espalham pelo espaço criando modos de sustentação,
sejam apoiados em quinas, encostados pelas paredes ou deitados
ao chão. É difícil não pensar no lugar-comum dos passageiros que
hibernam encapsulados por anos para vencer distâncias siderais,
como se nessas versões futurísticas da metáfora política prevalecesse o avesso da autonomia da vontade: indivíduos conduzidos por
projetos executados durante o seu sono, incapazes de pensar por si
sós e manipulados por máquinas, como Hal, de 2001, uma odisseia no
espaço (Stanley Kubrick, 1968).
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are spread throughout the space, creating
modes of support, whether leaning in
corners or against walls, or lying on the
floor. It is hard not to think about the
cliché of the passengers who hibernate
for years inside capsules when traveling
astronomical distances, as though in
these futuristic versions of the political
metaphor the opposite of free will prevails:
individuals conducted by projects executed
during their sleep, who are unable to think
for themselves and are manipulated by
machines, like Hal, in 2001, a Space Odyssey
(Stanley Kubrick, 1968).
The scheduled moment for awakening is
painful, and each individual confronts it
in his/her own way. Perhaps it is the only
moment at which each crew member has an
unconditional right to individuality.
It is a mistake to think that science
makes science fiction a secular genre. The
journey to another life is an ethical and
religious theme. The cinematography of
the awakening during interstellar journeys
refers to the iconography of the resurrection
of Christ, for example, in the work of Pietro
Lorenzetti (1320) and Piero della Francesca
(1463–65). The sleeping are still confined to
the reality previous to redemption and have
not yet been freed. While Jesus is getting
up, some of them gradually awake, sluggish
for the recognition of the new era ushered
in by the “good news.” The landscape is
divided between sterility and exuberance,
because before and after Christ there are
two different worlds. On the one hand, a vast
desert; on the other, leafy trees on sunny
mountains, like two planets.
Raffaello Sanzio intelligently transposes the
image of the slow and difficult awakening
to The Liberation of São Pedro (1514). Like a
visiting alien, the angel makes the guards
faint, and they look sleepy and confused
between a gloomy moonlight and the bright
presence that opens the way for the escape,
consolidating the relation between the
awakening and the free will suggested by the
antecessor themes regarding the Resurrection.
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In WMT, the analogy of the history of art
with science fiction is not literal, as desired
by the followers of Erich von Däniken, author
of Chariots of the Gods? (1968), for whom
the peoples of the past were incapable of
fantasizing, thinking, constructing and
entering into contact with the others. On
the contrary, the analogy makes explicit the
creationist esotericism of the supposedly
secular contemporary culture.
Paradoxically, the pleasure of being
conducted is necessary for two large projects
that result from free will. In Quem pode...,
the coloration and plasticity (in the sense of
moldability) celebrate a certain enjoyable
passiveness. The space as a whole is
transformed into a spacecraft. In fact, it is an
optimistic thought to imagine that the place
where one is situated could set sail and take
off, ply the oceans and “boldly go where no
man has gone before.”
It seems that the optimism of the first works
was later relativized. In Herói (2010), the
erect posture of the object, with the auratic,
fluttering cape, denotes pride and autonomy,
allowing one to seek any purpose without
being passively led by desires and interests.
The series Bermudas begins with reliefs that
represent parts of the fuselage of airplanes
(2010). Clearly this does not concern
fragments, which alludes to the mystery of
the “Bermuda Triangle.” Rather than being
destroyed, the missing airplanes are intact
in another dimension, where separated parts
do not deny the object’s unity.
The “metaphysical” problem is analogous
to the cubist question. In the paintings by
Braque (1882–1963) and Picasso (1881–1973),
various profiles of each object are visible.
They begin to add things to the painting,
producing collages. For critic Alberto
Tassinari, “displacements” of naturalist
representation brought about by collage
lead to a “positive understanding of the
modern space.”7

7

TASSINARI, 2001, p. 39–40.

O momento programado para despertar é doloroso, e cada indivíduo
o enfrenta a seu modo. Talvez seja o único momento em que cada
tripulante tem direito incondicional à individualidade.
É enganoso pensar que a ciência faça da ficção científica um gênero
secular. A viagem para outra vida é um tema ético e religioso. A
cinematografia do despertar em viagens interestelares remete à iconografia da ressurreição de Cristo, por exemplo, em Pietro Lorenzetti
(1320) e Piero della Francesca (1463-65). Os guardas que dormem ainda
estão presos à realidade anterior à Redenção e não se libertaram
ainda. Enquanto Jesus se levanta, alguns despertam aos poucos, indolentes para o reconhecimento do novo tempo trazido pela “boa-nova”.
A paisagem divide-se entre esterilidade e exuberância, pois antes e
depois de Cristo são dois mundos diferentes. De um lado, um deserto
cinzento; do outro, árvores frondosas sobre montanhas ensolaradas,
como dois planetas.
Raffaello Sanzio transpõe inteligentemente a imagem do lento e difícil despertar para A libertação de São Pedro (1514). Como um visitante
alienígena, o Anjo provoca os desmaios dos guardas, que aparecem
sonolentos e confusos entre um lúgubre luar e a presença luminosa
que abre caminho para a fuga, consolidando a relação entre o despertar e a liberdade da vontade sugerida pelos antecessores a propósito
da Ressurreição.
Em WMT, a analogia da história da arte com a ficção científica não
é literal, como gostariam os seguidores de Erich von Däniken, autor
de Eram os deuses astronautas? (1968), para os quais os povos do
passado seriam incapazes de fantasiar, pensar, construir e entrar
em contato uns com os outros. Pelo contrário, a analogia explicita o
esoterismo criacionista da própria cultura contemporânea, supostamente secular.
Paradoxalmente, o prazer de ser conduzido é necessário para a
concretização dos grandes projetos que resultam da vontade livre. Em
Quem pode..., o colorido e a plasticidade (no sentido de moldabilidade)
celebram uma certa passividade prazerosa. O espaço como um todo se
transforma em nave. De fato, é um otimismo poder pensar que o lugar
onde se está pode zarpar e alçar voo, singrar os oceanos e lançar-se
“audaciosamente para onde nenhum homem jamais esteve”.
O otimismo dos primeiros trabalhos parece ter sido relativizado
posteriormente. Em Herói (2010), a postura ereta do objeto, com a
capa aurática e esvoaçante, afirma altivez e autonomia, capaz de
buscar qualquer desígnio sem se deixar levar passivamente por
desejos e interesses. A série Bermudas começa com relevos que
representam partes da fuselagem de aviões (2010). Claramente não
se trata de fragmentos, o que alude ao mistério sobre o “triângulo
das Bermudas”. Em lugar de destroçados, os aviões desaparecidos
estariam intactos em outra dimensão, onde partes separadas não
negassem a unidade do objeto.
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After the reliefs, a series of monotypes
with shapes of submarine hulls wrapped
in a foggy coloration resorts to a naturalist
representation only to deny it by way of
repetitions and unfoldings. The hulls do
not stand out completely from the haze,
they paradoxically compose a sort of fog
of hulls. The monumental scale of the
watercraft is reduced to shadows and
outlines that can hardly be distinguished
from the background.

The lyrical photographs Oblívio (2011)
and Esquecimento (2011), which also show
outlines of watercraft blending with the fog,
complete the series that raises a question
about the integrity of the projects of human
will. We are in the same boat, but who
knows where we are going? The sinister fog
of the Bermuda Triangle envelopes the entire
initiative. The line between knowing and
not knowing is blurred, and the signals that
arrive from it remain a mystery.

Bermudas (caixa preta), from 2012, is a
sculpture made of iron and bronze. A
submarine is going through a monolith
similar to the strange shape that
punctuates the history of humanity in the
film 2001 . Last but not least, the shape of
the submarine, which greatly attracts the
artist, appears sculpted in ice in Bermudas
(congelado), 2013. The sculpture works as
a sort of hourglass. Upon melting, the
liquefied submarine runs down into a mold,
thus maintaining its shape.

We know that a person is alive from his/her
breathing. The moving chest and beating
heart are just indications; the true sign of
life is the respiration. The ancient Greeks
believed that the psyche, soul or spirit, left
the body as a breath, a whiff9.

The submarine is the type of watercraft
that most resembles a spacecraft, with crew
members confined within a hermetically
sealed hull, breathing the same air in the
little-explored depths of the ocean. A visit
to the surface comes only occasionally. In
the series Bermudas, there are echoes of the
Nautilus, a powerful and frightful machine
created by Nemo, the misanthropic engineer
in the novel 20,000 Leagues under the Sea
(1870), by Jules Verne, one of the first great
authors of science fiction.

Anúbis (2008) refers to the field of
mythology, its shape resembling a
sarcophagus while its title alludes to the
Egyptian God who accompanied the dead
into the beyond. The mix of references from
Greek (the blowing of the fan) and Egyptian
culture (in the title) does not seem like a
defect. Based on this work, one can consider
the contacts between the two peoples, which
were much more intense and frequent than
is admitted by a historiography constructed
based on the European expansion.

These works demonstrate the awareness
of the impossibility of the “continuity
and infinity” of space in favor of a space
“composed of solids and voids,” previous
to the geometric perspective.8 Shapes that
melt to occupy empty containers, cabins,
sarcophagi and the materiality of air in
counterposition to the vacuum are modes of
exploring space.

The futurist tone of the dark steel without
images, however, recalls the hibernation
capsules of the space travelers. The sequence
of sculptures with fans situates these works
in a more critical perspective. They do not
involve only myth and fiction. The problem
to be confronted seems more concrete.

8

9
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PANOFSKY, 1981, p. 171.

*

Visiting the airport was once a family
outing. Fascinated children and adults would
go to Congonhas Airport in the city of São
HEILBRUNN, 2000.

O problema “metafísico” é análogo à questão cubista. Nas pinturas
de Braque (1882-1963) e Picasso (1881-1973), vários perfis de cada
objeto são visíveis. Eles passam a agregar coisas à pintura, produzindo colagens. Para o crítico Alberto Tassinari, “deslocamentos” da
representação naturalista efetuados pela colagem conduzem a uma
“compreensão positiva do espaço moderno”.7
Depois dos relevos, uma série de monotipias com formas de cascos
de submarinos envoltos por uma coloração nevoenta apenas retoma
uma representação naturalista para negá-la por meio de repetições e
desdobramentos. Os cascos não se destacam por completo da névoa,
paradoxalmente compõem uma espécie de névoa de cascos. A escala
monumental das embarcações aparece reduzida a sombras e vultos
que mal se distinguem do que seria o fundo.
Bermudas (caixa preta), de 2012, é uma escultura feita com ferro e
bronze. Um submarino atravessa um monólito semelhante à estranha
forma que pontua a história da humanidade no filme 2001. Por fim,
a forma do submarino, que tanto atraiu o artista, aparece esculpida
em gelo em Bermudas (congelado), de 2013. A escultura funciona
como uma espécie de ampulheta. Ao derreter, o submarino liquefeito
escorre para um vão escavado na plataforma de fibra de vidro, onde a
forma se mantém.
O submarino é a embarcação que mais se assemelha à nave espacial, com tripulantes confinados ao casco hermeticamente fechado,
respirando o mesmo ar pelas profundezas do oceano, ainda pouco
conhecidas. Apenas ocasionalmente, uma visita à superfície. Na série
Bermudas, há ecos do Náutilus, a poderosa e temida máquina criada
por Nemo, o engenheiro misantropo que protagoniza Vinte mil léguas
submarinas (1870), romance de Júlio Verne, um dos primeiros grandes
autores de ficção científica.
Esses trabalhos demonstram a consciência da impossibilidade de
“continuidade e infinidade” do espaço em proveito do espaço “composto de sólidos e vazios”, anterior à perspectiva geométrica.8 Formas
que derretem para ocupar recipientes vazios, cabines, sarcófagos e a
própria materialidade do ar em contraposição ao vácuo são modos de
explorar o espaço.
Com as líricas fotografias Oblívio (2011) e Esquecimento (2011), que
também mostram vultos de embarcações que se perdem pela névoa,
completa-se a série que traça um ponto de interrogação sobre a integridade dos projetos da vontade humana. Estamos no mesmo barco,
mas quem sabe para onde vamos? A neblina sinistra do triângulo das
Bermudas envolve toda a iniciativa. A linha entre saber e não saber é
difusa, e os sinais que chegam dela permanecem um mistério.

7
8

TASSINARI, 2001, p. 39-40.
PANOFSKY, 1981, p. 171.
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Paulo to watch airplanes take off and land.
The gradual substitution of the turboprops
like the Electra by jet airplanes, powered by
turbines, motivated the outing.
The São Paulo Subway was constructed at
a relatively late date (it has been operating
since 1974) and sometimes this system,
though built for transportation, has also
been used as a destination in its own right.
Going out for a ride on the subway instead of
going somewhere by subway. Manet painted
this fascination for means of transport in
the industrial era in The Railway (1873): an
iron grating allows the little girl to safely
watch the passing train, perceptible only by
the steam which wafts along the surface of
the canvas, while the nanny’s flirting with a
passerby evinces the fleetingness of life in
the big cities.
The interest was not limited to jet airplanes,
bullet trains and space shuttles. It extended
to every sort of electronic device: digital
radios, remote-control toys, electronic games.
This fascination for technological innovation
was an enchantment with merchandise.
Commenting on the Great Exhibition of
London in 1851, Marx called attention to the
presentation of industrialized products as
works of art, which, according to Yve-Alain
Bois, could have influenced the formulation
of the concept of “commodity fetishism”
described in Das Dapital (1867). Marx and
Engels wrote in the Neue Rheinische Zeitung:

With this exhibition, the
bourgeoisie of the world
has erected in the modern
Rome its pantheon, where,
with self-satisfied pride, it
exhibits the gods which it
has made for itself 10.
If the classical artworks represented the gods
of the ancients, then commodities exhibited
as artworks represent the new gods.

10 Cited in BOIS, 1993, p. 234.
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The commodities breathe and move: they
give signs of life. They invaded the planet and
enslaved humanity, like in the old films about
a terrifying future. They captured our ideas
about what it is to be alive, to breathe and to
move. They dream our dreams and live our
lives, because we don’t know what we dream
about or why we are alive except through
them. They incorporate our values and
command our will, as in Drummond’s poem:

commodities are
stalking me 11.
The mythic and heroic characters embodied
by panting machines in WMT’s works
illustrate how the commodities “thingify”
beliefs and thoughts.
A connection between Marx’s concept and
the art world was established by Adorno
and Horkheimer in the text “The Culture
Industry.”12 Rafael Campos Rocha perceived
this “critical” aspect of WMT’s work in 2006,
writing about Hulk:

After all, all of the
directions launched
by the cuts in the shell
appear opposite to the
piece’s luminous center, as
though wishing to distract
us. Which is perhaps a
marvelously efficient
interpretation of the sort
of interest behind the
making of the images of
superficial and spectacular
mass culture to which his
work refers 13.
The products of the culture industry are no
longer artworks, but a sort of commodity
whose individuality alienates the consumer
from his/her real life while simultaneously
promising him/her this reality of life. Thus,
“our music,” the “film of my life,” the “novel
that marks an era,” etc.
11 DRUMMOND, 1979, p. 161.
12 LIMA, 2005, p. 169–217.
13 ROCHA, 2006.

*
Pela respiração, percebe-se que uma pessoa está viva. O peito arfante
e o coração batendo não passam de indícios, o verdadeiro sinal de
vida é a respiração. Os gregos antigos acreditavam que a psyche, alma
ou espírito, deixava o corpo como um suspiro, uma lufada.9
Anúbis (2008) remete ao campo da mitologia, sendo a forma próxima
a um sarcófago e o título, alusivo ao deus egípcio que acompanha os
mortos para o além. A mistura entre referências grega (o sopro do
ventilador) e egípcia (no título) não soa como um defeito. A partir
desse trabalho, pode-se pensar nos contatos entre os dois povos,
muito mais intensos e frequentes do que admite uma historiografia
construída a partir da expansão europeia.
O tom futurista do aço escuro sem imagens, porém, faz pensar nas
tais cápsulas de hibernação dos viajantes espaciais. A sequência de
esculturas com ventiladores situa esses trabalhos numa perspectiva
mais crítica. Não se trata apenas de mito e ficção. O problema a ser
enfrentado parece ser mais concreto.
Visitar o aeroporto já foi programa de família. Crianças e adultos embevecidos deslocavam-se até Congonhas na cidade de São Paulo para
admirar aterrissagens e decolagens de aeronaves. A gradual substituição de turbo-hélices como os Electra por aviões a jato, movidos a
turbinas, motivava o passeio.
O metrô de São Paulo foi construído tardiamente (opera desde 1974) e
por vezes também deixava de ser meio de transporte e para se tornar
um fim em si mesmo. Saía-se para passear no metrô e não de metrô.
Manet pintou esse encanto pelos poderosos meios de transporte da era
industrial em Estrada de ferro (1873): uma grade permite que a menina
admire em segurança a passagem do trem, perceptível pela fumaça
que se dilui na superfície da tela, enquanto o flerte da babá com um
passante dá a medida da fugacidade da vida nas cidades grandes.
O interesse não se resumia aos aviões a jato, trens-bala e ônibus espaciais. Estendia-se a todo e qualquer aparelho eletrônico: relógios digitais, brinquedos de controle remoto, jogos eletrônicos. Esse fascínio
pela inovação tecnológica era um encantamento com a mercadoria.
Ao comentar a Grande Exposição de Londres em 1851, Marx ressaltou
a apresentação de produtos industrializados como obras de arte, o
que, segundo Yve-Alain Bois, pode ter influenciado a formulação do
“fetiche da mercadoria” em O capital (1867). Marx e Engels escreveram
na Nova Gazeta Renana:
Com essa exposição, a burguesia mundial ergue na moderna Roma o seu Panteão, onde exibe orgulhosamente
satisfeita os deuses que fez para si mesma.10
9
10

HEILBRUNN, 2000.
Apud BOIS, 1993, p. 234.
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Throughout his career, WMT has produced
performances, sculptures, videos,
photographs and reliefs using synthetic
materials and technological resources
to construct strangely beautiful atopic
forms utterly different from what we
see frequently, in day-to-day life. These
forms point to ideas that are beyond
what is representable and therefore
acquire a sublime meaning. This idea of
infinity is introduced by the references to
science fiction and more precisely by the
interstellar voyages. It is possible to resort
to Luiz Renato Martins’s idea about the
Rex in Amarcord and consider that WMT
parodies the sublime.
On the other hand, embarking until the end
on WMT’s trip (to beyond the event horizon
and the other side of the black hole), one
perceives that the short-circuit between
modern art and science fiction does not
lead to a neo-avant-garde futurism, nor to
pure and simple irony, but to an intelligent
illustration of the way that each and every
industrialized product attracts to itself
the value of special “occasions” which are
“what men and women live for,”14 as E. P.
Thompson wrote concerning the popular
festivals disparaged by the Church of
England in the 18th century.
If the church lost contact with the poor
people of England because it stopped
participating in what was most important
in their lives, for its part, capitalism
assimilated it irresistibly with the
commodity fetish and the culture industry.
A bottle of soft drink is imbued by familiar
coziness, a toothpaste transforms a lonely
guy into a seducer, and an automobile
becomes the realization of an individual’s
complete potential, which Aristotle called
happiness15.

14 THOMPSON, 1993, p. 51.
15 ARISTOTLE, 1973, p. 256.
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*
The interstellar journey poses the problem
of time. The colored sheets in Horizonte de
eventos, besides communication by way
of signs, also refer to the images of the
spatiotemporal crossing undertaken by
the protagonist of 2001 in search of the
monolith orbiting Jupiter. Besides the
“event horizon,” there is a transposition
of the border between what science has
revealed up to now and new questions, still
waiting for answers.
The air is another cliché in science fiction to
which WMT dedicates attention. The leap
to the future of interstellar travel requires a
crossing of the vacuum, and the destination
can be a world with an unbreathable
atmosphere. Characters of science fiction
celebrated the clothing that preserves life in
space and on other worlds, similar to that of
deep-sea divers.
The defamiliarization brought about by
the persistence of this figuration allows for
the sinister mechanized clones of Star Wars
(1977), which serve the “Dark Side of the
Force” under the command of the gasping
Darth Vader, whose breathing arouses an
uneasy feeling while also denoting the
surviving remnant of his humanity.
The fluttering capes of Herói (2010) and
Helium (2011), the frenetic movements of
Hermes (2010) and Mercúrio (2011) and the
beautiful dance of the winds of Três graças
(2012) reproduce the form and movement
of the vital energy of the wind and
respiration, each an aerial phenomenon
natural to the Earth. In the sinuousness of
Dragão (2010) and in the floating bubbles of
Nebulosa (2011), one also sees spirals of air in
movement, as are furthermore seen in the
photographs Nave (2009), Fúrias (2009) and
O primeiro dia (2009). Cadeira (2009), Mesa
(2008) and São João (2008) also use the air in
inflatable shapes that envelope things.
A poetics of hollows and fullnesses, solids
and voids, confirms the impossibility of

Se as obras clássicas representavam deuses dos antigos, então mercadorias exibidas como obras de arte representam os novos deuses.
As mercadorias respiram e movem-se: dão sinais de vida. Invadiram o
planeta e escravizaram a humanidade, como nos velhos filmes sobre
um futuro aterrador. Capturaram nossas ideias sobre o que é estar
vivo, respirar e mover-se. Sonham os nossos sonhos e vivem as nossas
vidas, pois não sabemos com o que sonhamos nem por que vivemos
senão por meio delas. Incorporam nossos valores e comandam nossa
vontade, como no poema de Drummond:
mercadorias espreitam-me.11
As personagens míticas e heroicas encarnadas por máquinas arfantes
nos trabalhos de WMT ilustram o modo como as mercadorias “coisificam” crenças e pensamentos.
Uma conexão entre o conceito de Marx e o mundo da arte foi estabelecida por Adorno e Horkheimer no texto “Indústria cultural”.12 Rafael
Campos Rocha percebeu esse aspecto “crítico” do trabalho de WMT
em 2006, escrevendo sobre Hulk:
Afinal, todas as direções lançadas pelos cortes na couraça parecem opostas ao centro luminoso da peça, como se
quisesse distrair-nos. O que talvez seja uma interpretação maravilhosamente eficiente do tipo de interesse por
trás da fatura das imagens da cultura de massa superficial e espetacular a que sua obra se refere.13
Os produtos da indústria cultural já não seriam obras de arte, mas
um tipo de mercadoria cuja individualidade aliena o consumidor de
sua vida real ao mesmo tempo em que lhe promete essa realidade da
vida. Assim, a “nossa música”, o “filme da minha vida”, o “romance
que marca uma época” etc.
Ao longo de sua trajetória, WMT produziu performances, esculturas,
vídeos, fotografias e relevos usando materiais sintéticos e recursos
tecnológicos para construir formas estranhamente belas, atópicas,
absolutamente diversas daquilo que se vê com frequência, no dia a dia.
Essas formas apontam para ideias que estão além do que é representável e adquirem, portanto, um sentido sublime. Essa ideia de infinito se
introduz pelas referências à ficção científica e mais precisamente pelas
viagens interestelares. É possível recorrer à ideia de Luiz Renato Martins
sobre o Rex em Amarcord e considerar que WMT parodia o sublime.
Por outro lado, embarcando até o fim na viagem de WMT (para além
do horizonte de eventos e do outro lado do buraco negro), percebe-se que o curto-circuito entre arte moderna e ficção científica não
leva a um futurismo neovanguardista, tampouco à ironia pura e
11
12
13

DRUMMOND, 1979, p. 161.
LIMA, 2005, p. 169-217.
ROCHA, 2006.
51

the spatial continuity presupposed by
the geometric perspective. Once again
the reference to Italian painting is fitting.
When Aby Warburg witnessed in 1896
the Pueblo Indians’ ritual dance called
the lightning serpent, he associated its
serpentine lines (and those of the Indian’s
“pagan antiquity”) with the furor of matter
in movement in Botticelli’s (1445–1510)
paintings; he furthermore associated the
lightning serpent with the electric power
network that was then being implanted in
the large cities16.
The first impression of Perfume de princesa
(2013) is that of a shift from the futurological
perspective of previous works to a return
to the past, but the machine that mists
19th-century perfumes along the walkway
between Solar da Marquesa de Santos
and the Casa da Imagem also uses air and
technology, as do many previous works. The
“essences” developed especially for the work
bear the romanticism of First love (2006) and
Tempo de dizer um. Time travel is the logical
complement of travel through space, both in
science fiction as well as in the structure of
WMT’s work.
Floral essences are related to the hygienist
strategies of that era, explained by
anthropology. But the work spirals around
itself and – in a room of the Casa da Imagem
as well as near a bathtub at the Solar da
Marquesa de Santos – it sprays an erotic
perfume which is the very antithesis of
those clean colognes. Although traditional,
a substance composed to kindle the desire
recalls the pleasure machine of the film
Barbarella (1968).
Whoever follows the entire serpentine
path of the time machine is fascinated by
the persistences and combinations of the
aromas. Some spread like a fog around the
fans, others are wafted through the air by
wind currents, which take winding paths
like the machine itself, and also like the
streets in downtown São Paulo, as well as
16 BAITELLO, 2010, p. 74–75.
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the congested roadways along the river,
with its foul-smelling emanations.
The perfumes are divided into pure essences
(like the varietal wines, made of just one sort
of grape) only to be mixed along the path,
flowing through tubing that glints in the
sunlight like Warburg’s lightning snake, the
waves of perfume being mixed in an aromatic
polyphony to afterwards spread through the
space, like entropy in the universe.
Through the window of the ground floor of
the Casa da Imagem, where the exhibition
space’s reception is located, one can sense
a jasmine perfume mixed with a touch of
angelica, coming from the first fans (white
and light pink), located at the Beco do Pinto
entrance. Without visual contact with
the work, the time travel already begins:
traditional matrices recall old perfumes and
people from the past.
WMT’s silver tubing enters through the
window of the Solar da Marquesa and runs
along a subterranean passage to reemerge
on the lane at the place where the old paving
is exposed. The jasmine perfume, associated
to the contact with the city’s irregular
and stony pavement, evokes recollections
covered by the conscious part of memory,
which “paves” the consciousness. Each São
Paulo resident has memories of places that
no longer exist.
Leading down Beco do Pinto toward Rua
25 de Março, where the Tamanduateí River
once flowed, the machine extends in many
curves, multiplying combinations of aromas
and creating new perfumes. The aroma of
lavender exhaled by the purple fan gives
way to that of roses, located at the largest
stairway. A mix of angelica and roses,
complemented by persistences of other
aromas, composes the olfactory atmosphere
of the bucolic descent that leads to one of
the city’s busiest streets.
The closed gate does not block the gaseous
exchange, but closes the passage of the real
city to the Museu da Cidade. The lane that

simplesmente, mas a uma ilustração inteligente do modo como todo
e qualquer produto industrializado atrai para si o valor de “ocasiões”
especiais que são “aquilo pelo que os homens e as mulheres vivem”,14
como escreveu E. P. Thompson a propósito dos festivais populares
menosprezados pela Igreja da Inglaterra no século XVIII.
Se a Igreja perdeu contato com os pobres na Inglaterra porque deixou
de participar daquilo que mais importava em suas vidas, por sua vez
o capitalismo assimilou-o de modo irresistível com o fetiche da mercadoria e a indústria cultural. Uma garrafa de refrigerante incorpora
o aconchego familiar, uma pasta de dentes transforma o solitário em
sedutor e um automóvel torna-se a realização de todo potencial do
indivíduo, o que Aristóteles chamou de felicidade.15
*
A viagem interestelar coloca o problema do tempo. As chapas coloridas
de Horizonte de eventos, além da comunicação por meio de sinais, também remetem às imagens da travessia espaço-temporal realizada pelo
protagonista de 2001 em busca do monólito na órbita de Júpiter. Além
do “horizonte de eventos”, transpõe-se a fronteira entre o que a ciência
pôde desvendar até agora e as novas perguntas, ainda sem respostas.
O ar é outro lugar-comum da ficção científica a que WMT dedica atenção. O salto para o futuro da viagem interestelar exige uma travessia
do vácuo, e o destino pode ser um mundo com atmosfera irrespirável.
Personagens de ficção científica celebrizaram a indumentária que
preserva a vida no espaço e em outros mundos, semelhantes às dos
escafandristas.
O estranhamento provocado pela persistência dessa figuração possibilita os sinistros clones mecanizados de Guerra nas estrelas (1977),
que servem ao “lado negro da força” sob o comando do arfante Darth
Vader, cuja respiração causa estranheza e ao mesmo tempo corresponde ao resquício de humanidade que sobrevive.
As capas esvoaçantes de Herói (2010) e Helium (2011), os movimentos frenéticos de Hermes (2010) e Mercúrio (2011) e a bela dança dos
ventos de Três graças (2012) reproduzem a forma e o movimento
dessa energia vital, ao mesmo tempo aérea e natural da Terra, que
são o vento e a respiração. Na sinuosidade do Dragão (2010) e nas
bolhas flutuantes de Nebulosa (2011), também se vê volutas do ar em
movimento, assim como nas fotografias Nave (2009), Fúrias (2009) e
O primeiro dia (2009). Cadeira (2009), Mesa (2008) e São João (2008)
também usam o ar em formas infláveis que envolvem coisas.
Uma poética de ocos e cheios, sólidos e vazios, confirma a impossibilidade da continuidade espacial pressuposta pela perspectiva
geométrica. Novamente cabe a referência à pintura italiana. Aby
Warburg viu no furor da matéria em movimento das pinturas de
14
15

THOMPSON, 1993, p. 51.
ARISTÓTELES, 1973, p. 256.
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winds between the Solar da Marquesa de
Santos and the Casa da Imagem is “one of
the primordial paths of São Paulo,” where
“Jesuits and Indians came up from the
bank of the Tamanduateí River to the Pátio
do Colégio,”17 which is why the lane was
formerly called Beco do Colégio.
Paulo Rezzutti a biographer of Domitila de
Castro (1797–1867), the Marquise of Santos,
a notorious lover of the emperor, tells how
the lane had been invaded by a wall built by
the former owner of the large house where
the marquise lived after breaking up with
Dom Pedro I. The conflicts between these
owners and the municipal authorities was
due to the practice of throwing trash in the
marsh called Várzea do Carmo. The slaves
tasked with dumping the trash would walk
down Beco do Pinto, but “some of the laziest
ones wound up leaving their rubbish on the
grounds of the Solar da Marquesa.”18
Anthropologist Alain Corbin reveals
connections between the sanitation
strategies of the urban reforms and the
disciplined use of perfumes during the
late 1700s and first half of the 1800s19. The
concern about the foul smells of the Seine
River in the 1790s was part of the great shift
in perception that accentuated the sense of
smell. Efforts at deodorization were carried
out in prisons, hospitals, dwellings and even
on peoples’ bodies.
The new sensitivity led to the decline of the
“animal perfumes” and the preference for
oils, essences and colognes composed on the
basis of “spring flowers.”20 The perfumes
that fell into disuse included musk, extracted
from a certain gland of the musk deer, but
also found in other animals and plants,
along with ambergris, originally of an
unknown origin and found on seacoasts,
but later discovered to be produced in
17 REZZUTTI, 2013, p. 208.
18 Ibid.
19 The entire interpretation of Perfume de princesa was formulated on the basis of Corbin and other physiographic
references from the field of anthropology, kindly recommended and made available by Prof. Mariza Martins
Furquim Werneck (PUC-SP).
20 CORBIN, 1997, p. 88–89.

the intestine of the sperm whale. Social
discrimination and moralism accompanied
the olfactory hyperaesthesia:

The strong smell, which
became an anachronism,
was now an attribute of
conceited women and
countryside peasants 21.
Although the repulsion was directed at
animal substances, such as goat fat (dear to
the libertines), the rose also smelled “like an
anachronism.”22
The uneasiness with fecal odors, the demand
for the natural right to pure air, and the
preference for floral essences became a
typical olfactory attitude of the bourgeoisie.
The dream of becoming equal to the
aristocrats and escaping from manual labor
was legitimated by scientific discoveries and
public health policies. In fact:

The delicateness of the
individual atmosphere
and the olfactory
sensitivity attest to a
person’s refinement, they
prove the ignorance of
laborial sweat. 23
Manual work was associated to strong odors
that inhibit olfactory sensitivity, while the
prohibition of touching made people more
keenly aware of perspiration, “the revealer of
the profound identity of the self.”24
At the same time that the perfumes were
associated to magical curative powers and
black magic,25 they became signs of the code
that the bourgeoisie created to demarcate
the social relations in the atmosphere
of olfactory vigilance. Elements of this
language included cloth impregnated by the
personal olfactory impression of a woman
21
22
23
24
25
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Botticelli (1445-1510) as linhas serpenteantes da “antiguidade pagã”
e da “serpente-relâmpago” dos índios Pueblo, dança ritual que ele
presenciou em 1896 e associou à rede elétrica que era implantada nas
grandes cidades.16
A primeira impressão sobre Perfume de princesa (2013) é de uma
alteração da perspectiva futurológica de trabalhos anteriores para
uma volta ao passado, mas a máquina que dissemina perfumes do
século XIX pela viela entre o Solar da Marquesa de Santos e a Casa
da Imagem também usa o ar e a tecnologia, como tantos trabalhos
anteriores. As “essências” desenvolvidas especialmente para o trabalho trazem o romantismo de First love (2006) e Tempo de dizer um.
A viagem no tempo é o complemento lógico da viagem pelo espaço,
tanto na ficção científica quanto na estrutura da obra de WMT.
Essências florais relacionam-se a estratégias higienistas da época, explicadas pela antropologia. Mas o trabalho dá voltas sobre si mesmo
e pulveriza, por um aposento da Casa da Imagem e ao redor de uma
banheira no Solar da Marquesa de Santos, um perfume erótico que é a
própria antítese daquelas límpidas colônias. Embora tradicional, uma
substância composta para despertar o desejo lembra a máquina de
prazer do filme Barbarella (1968).
Quem acompanha todo o percurso serpenteante da máquina do
tempo se encanta com as persistências e combinações dos aromas.
Alguns se espalham como névoa ao redor dos ventiladores, outros
são levados pelo ar por correntes de vento, que serpenteiam como a
própria máquina, como as ruas da região central de São Paulo e as
congestionadas vias marginais, que exalam emanações mefíticas.
Os perfumes estão divididos em essências puras (como os vinhos
varietais, feitos de um só tipo de uva) apenas para que se misturem
ao longo do caminho, sendo a forma da tubulação, que brilha ao sol
como a serpente-relâmpago de Warburg, a própria forma do serpentear das ondas de perfume que se misturam numa polifonia aromática
e depois se espalham pelo espaço, como a entropia do universo.
Pela janela do andar térreo da Casa da Imagem, onde se encontra a
recepção do espaço de exposições, sente-se um perfume de jasmim
um pouco misturado com o de angélica, provenientes dos primeiros
ventiladores (branco e rosa-claro), que se encontram na entrada do
Beco do Pinto. Sem contato visual com o trabalho, já começa a viagem
no tempo: matrizes tradicionais lembram velhos perfumes e as
pessoas do passado.
A tubulação prateada de WMT entra pela janela do Solar da Marquesa
e mergulha por uma passagem subterrânea, para emergir de volta à
viela no local em que se encontra exposta a antiga pavimentação. O
perfume de jasmim, associado ao contato com o irregular e pedregoso
solo original da cidade, desperta lembranças encobertas pela parte
16
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and the odor of tobacco, an indicator of
healthy austerity.
This historical moment is precise:

From the Restoration
onward, the hierarchies
are defined, the signs
become more complicated;
unforeseen contrasts arise.
While new practices of
cleanliness distinguish
the rich from the poor,
criteria imperceptible to
the uninitiated fragment
the world of wealth. The
deliberate delicateness
of the olfactory messages
certainly participates in
this strategic complex of
distinction. 26
The reference to the Restoration contributes
to an adaptation of Alain Corbin’s
anthropology for the analysis of Perfume
de princesa. In the first place, because the
woman evoked by WMT’s work, Domitila
de Castro, despite being one of the richest
people in the city at the end of her life,
still confronted the stigma of the social
climber due to her notorious affair with
Dom Pedro I.27 Also because, throughout
the 19th century, São Paulo underwent
reforms comparable to those described by
the anthropologist, a period when it was
transformed “from a small town into a large,
bustling city.”28
Although the use of cesspools29 would
give the impression of cleanliness, these
solved the handling of the “solid part of the
excrements,” while the liquid was “simply
thrown from the windows during the night”
to the displeasure of nocturnal strollers,
reports the Eudes Campos,30 a historian
of the architecture of the city of São Paulo.
According to Campos, the proximity of the
26
27
28
29
30
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“noises,” “odors” and “prying eyes” brought
about the “social devaluing of the one-story
house,” to the point that

the constant exposure to
the moisture originating
from the water table
generated dangerous
emanations of a
deleterious character,
according to the medical
convictions of the time. 31
The solution was the raised house, an
intermediate style between the two-story
and the one-story house, with a single floor
separated from the ground by an empty
space called the porão [basement]. Remnants
of these raised houses can still be observed
in downtown São Paulo.
The olfactory experience provided by WMT’s
machine is replete with various meanings
of the word “princess” in the artwork’s
title: “wife of a prince,” “female sovereign
of a principality,” “a king’s daughter,” “a
spoiled girl or young woman,” “beautiful
and graceful girl or young woman,” “girl or
young woman with a lofty bearing” and “the
young woman chosen as the most beautiful
and gracious at certain festivities.”32 The
work resorts to this polysemy when it blends
the floral essences of the lavender, angelica,
jasmine and the very old (archaizing) rose
with the perfume that re-creates the smell
of sex.
On the second floor of the Casa da Imagem,
the perfume emitted by the blood-red fan
reminded me of chocolate and vanilla. Its
most striking aspect is not its aroma, but
its persistence. After the other perfumes,
it was still possible to smell it. And, after
returning home that hot afternoon, it was
mixed with my sweat. In contrast with the
subtle spring scents, the erotic perfume used
by WMT does more than record the libertine
extravagances, it engenders a sense of an
aura seminalis, an “essence of life,” a “link
31 Ibid, p. 466.
32 HOUAISS, 2001, the entry for “princesa.”

consciente da memória, que “pavimenta” a consciência. Cada paulistano tem lembranças de lugares que não existem mais.
Ao atirar-se para o fundo do Beco do Pinto em direção à rua 25 de
Março, onde já correu o rio Tamanduateí, a máquina prolifera seus
volteios, multiplicando combinações de aromas e criando novos
perfumes. O aroma de alfazema exalado pelo ventilador roxo dá lugar
ao de rosas, localizado na maior escadaria. Uma mistura de angélica
e rosas, complementada por persistências de outros aromas, compõe
a atmosfera olfativa da bucólica descida que conduz a uma das ruas
mais movimentadas da cidade.
O portão fechado não impede a troca gasosa, mas fecha a passagem
da cidade real para o Museu da Cidade. A viela que serpenteia entre
o Solar da Marquesa de Santos e a Casa da Imagem é “um dos caminhos primordiais da Pauliceia”, por onde “jesuítas e índios subiam da
margem do rio Tamanduateí até o Pátio do Colégio”,17 donde o antigo
nome de Beco do Colégio.
Biógrafo de Domitila de Castro (1797-1867), a marquesa de Santos,
notória amante do imperador, Paulo Rezzutti relata que a viela havia
sido invadida por um muro construído pelo antigo proprietário do
casarão que a marquesa passou a ocupar depois do rompimento
com dom Pedro I. Por trás dos conflitos desses proprietários com as
autoridades municipais, estaria a prática de jogar lixo na “várzea do
Carmo”. Os escravos encarregados desciam pelo Beco do Pinto, mas
“alguns mais preguiçosos acabavam abandonando seus monturos
nos terrenos do Solar da Marquesa”.18
O antropólogo Alain Corbin revela conexões entre as estratégias
higienistas de reformas urbanas e o disciplinamento do uso de perfumes ao final do século XVIII e na primeira metade do XIX.19 A preocupação com o mau cheiro do rio Sena nos anos de 1790 faz parte da
grande mudança de percepção que acentuou a sensibilidade olfativa.
Esforços de desodorização envolveram prisões, hospitais, moradias e
até os corpos das pessoas.
A nova sensibilidade levou ao declínio dos “perfumes animais” e à
exaltação de óleos, essências e colônias compostos a partir de “flores
primaveris”.20 Entre os perfumes que caíram em desuso, estariam
o almíscar, extraído de certa glândula do cervo-almiscarado, mas
encontrado também em outros animais e plantas, assim como o
âmbar, de origem incerta e encontrado nas orlas marítimas, mas que
se descobriu ser produzido no intestino do cachalote. Discriminação
social e moralismo acompanham a hiperestesia olfativa:

17 REZZUTTI, 2013, p. 208.
18 Idem.
19 Toda a interpretação sobre Perfume de princesa foi formulada a partir da obra de Corbin e
demais referências bibliográficas da antropologia, gentilmente indicadas e disponibilizadas
pela professora Mariza Martins Furquim Werneck (PUC-SP).
20 CORBIN, 1997, p. 88-89.
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between spirit and body,” which refers to the
“individual’s animality.”33
Although she had made donations to the
Santa Casa da Misericórdia, as well as
for the construction of the old colonial
chapel at Consolação Cemetery, and for the
Paraguayan War, Domitila de Castro was
disliked by the imperial court and was never
socially accepted by the São Paulo elite.
Perhaps the ambivalence of a lascivious
woman and benefactor is what explains the
devotion accorded to her spirit until today.
At her tomb, in the cemetery she helped to
construct, it is prohibited to “light candles
and deposit objects,” yet a blind eye is
turned to the plaques left there in gratitude
for “graças alcançadas” [blessings received].
While fetid emanations of decomposing
materials are related to sickness and death,
the miracles told about the life of saints
include the preservation of the intact,
perfumed cadaver. If this treatment were
bestowed on the marquise’s spirit, it would
be with a combination of perfumes like
WMT’s, which winds between the real and
the imaginary, ignoring limits and gates.
When the Tamanduateí River was paved
over for the opening of Rua 25 de Março and
the marquise’s neighbors sold their lands to
the city, she preferred to donate hers, happy
about the large house’s new front.34
The historical context through which
the device crawls is perfumed with the
aromas which, according to Alain Corbin,
began to be used because of the olfactory
hyperesthesia that characterized the rise
of the bourgeoisie. Ironically, the perfume
created on the basis of corporal substances
was chosen for the Casa da Imagem,
currently dedicated to temporary exhibitions
of contemporary art, and, at the Solar, for
the place where a bathtub that the marquise
never used is located (Domitila lived on the
upper floor of the house and her furniture is
in the collection of the Museu Paulista).
33 CORBIN, 1997, p. 42.
34 REZZUTTI, 2013, p. 245.
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The supposed sensualism of the 21st-century
is also in appearance only. The people of the
19th century would certainly be shocked by
the animality of the current perfumes, but it
is obtained artificially. According to chemical
engineer Ivan Coste-Manière,35 by means
of biosynthesis and chromatography, it is
possible to produce extracts of aromas and
flavors, freeing the animal perfumes from
the hygenistic stigma. On the other hand,
our predecessors would perhaps admire
the deodorants that contain chemical
substances which impede perspiration.
Body odors are a means interpersonal
contact traditionally improved by the use
of perfumes, but the floral essences were
used to preserve the individual’s unity and
purity. Analogously, the Solar da Marquesa
de Santos and the Beco do Pinto result
from a version of history chosen as true
and separate from the real people, who are
making the history.

The true history, especially that which
the public power shows to tourists, is a
questionable construction. At the Casa da
Imagem, the erotic perfume indicates that
art, fiction and images in general have more
to say than the official historiography.

O cheiro forte, que se tornou um arcaísmo, passa a ser
um atributo de mulheres vaidosas e camponesas.21
Embora a repulsa se dirigisse a substâncias animais, como a
gordura de cabra (cara aos libertinos), também a rosa “faz figura
de arcaísmo”.22
O constrangimento com os odores fecais, a reivindicação de direito
natural ao ar puro e a preferência por essências florais compõem
um ambiente olfativo típico da burguesia. O sonho de equiparar-se
à aristocracia e distanciar-se do trabalho manual legitima-se por
descobertas científicas e políticas de saúde pública. Com efeito:
A delicadeza da atmosfera individual e a sensibilidade
do olfato atestam o refinamento da pessoa, comprovam
a ignorância do suor laboral.23
O trabalho manual associa-se a fortes odores que inibem a sensibilidade olfativa, enquanto a proibição de tocar desperta a atenção para a
perspiração, “reveladora da identidade profunda do eu”.24
Se os perfumes foram associados a poderes mágicos de cura e
malefício,25 tornaram-se os sinais do código que a burguesia criou
para pontuar as relações sociais na atmosfera de vigilância olfativa. Elementos dessa linguagem são o tecido impregnado com a
impressão olfativa pessoal da mulher e o odor de tabaco, indicador
de sadia austeridade.
Esse momento histórico é preciso:
A partir da Restauração, as hierarquias se definem, os
sinais se complicam; contrastes imprevistos se desenham. Enquanto novas práticas de asseio distinguem o
rico do pobre, critérios imperceptíveis ao não-iniciado
fragmentam o mundo da riqueza. A delicadeza deliberada das mensagens olfativas certamente participa desta
complexa estratégia de distinção.26

*

Perfume de princesa takes a spectator
on a walk among endogenous images
(generated within the spectators based
on the aromas and their combinations),
like the single long take of Russian Ark
(Alexandr Sokurov, 2002), that tells the
history of the Hermitage Museum through
the eyes of the foreign visitor, who travels
through time. A continuous and winding
procession of texts and images is obtained
35 BORILLO, 1996, p. 40–42.

A referência à Restauração contribui para uma adaptação da antropologia de Alain Corbin à análise de Perfume de princesa. Em primeiro lugar,
porque Domitila de Castro, evocada pelo trabalho de WMT, mesmo sendo
uma das pessoas mais ricas da cidade ao final da vida, ainda enfrentava
o estigma de alpinista social pelo notório romance com dom Pedro I.27
Também porque, ao longo do século XIX, São Paulo passou por reformas
comparáveis às descritas pelo antropólogo, período em que se transformou “de um pequeno burgo para uma grande e agitada cidade”.28
21
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electronically by Peter Greenaway in the
film Just in Time (2013, 3x3D segment) to
tell stories of saints and heretics of the
Portuguese city of Guimarães.
A common denominator shared by the
three works is what Carlo Ginzburg called
the “device of defamiliarization.36 This is a
literary device used, for example, by Tolstoy
in Kholstomér (1886), in which the human
condition is presented from a horse’s point
of view. The Brazilian reader may remember
the poem Um boi vê os homens (1951), by
Carlos Drummond de Andrade.
What is science fiction other than an aspect
of the procedure of estrangement, which
suspends the judgment on current society
and confronts it with the point of view of a
robot, and alien, or the future? Seeking the
historicity of the procedure, Ginzburg talks
about the “cosmic perspective” of the stoic
texts attributed to Emperor Marcus Aurélius
as “an anticipation of the technique of
defamiliarization.”37
Text number 30 in book IX of Meditations
is one of those that Ginzburg points to as
forerunners of the literary device that can be
associated to science fiction:

Look down from above
on the countless herds of
men and their countless
solemnities, and the
infinitely varied voyagings
in storms and calms, and
the differences among
those who are born, who
live together, and die.
And consider, too, the life
lived by others in olden
time, and the life of those
who will live after thee,
and the life now lived
among barbarous nations,
and how many know not
even thy name, and how
36 GINZBURG, 1998, p. 15–34.
37 Ibid, p. 19–20.
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many will soon forget
it, and how they who
perhaps now are praising
thee will very soon blame
thee, and that neither a
posthumous name is of any
value, nor reputation, nor
anything else. 38
The stoic relativization of the values of
memory and glory in face of admiration
for diversity and considerations on the
brevity of life and the passage of time can be
associated to countless science-fiction films
and books, as well as the work by WMT.
Although they are standardized by the
culture industry, WMT saw in them the
“cosmic perspective” of the “technique of
defamiliarization,” and knew how to use
contemporary art to make his critique of
the ideology, since, as Peter Bürger explains,
“despite its un-truth, it is truthful as an
expression of misery and as protest against
this misery.”39
In the video O barqueiro (2008), WMT shows
a luminous object moving through the sea
and under the darkness of the night. We
are used to seeing boats that sail at night,
as long as they are equipped with signal
lights. The video’s defamiliarization lies
in the fact that the illumination does not
originate from the boat, but from its pilot,
raising analogies with Greek mythology and
the mystery of death, which the primacy of
reason was not able to suppress.
Another video, Ondas curtas (2013), also
with a luminous object at the seaside and
at night, simulates a radio dial that moves
along the beach as though the world
itself were functioning as a tuner. Before
Internet, when political divisions increased
the distances between peoples, shortwave
radio was the only truly global means of
communication, accessible by anyone who
had a simple radio device.
38 MARCO AURÉLIO, 1980, p. 304.
39 BÜRGER, 2008, p. 30.

Embora causasse impressão de limpeza por causa do uso de fossas
negras,29 estas solucionavam o manejo da “parte sólida dos excrementos”, enquanto a líquida seria “simplesmente lançada pelas janelas
durante a noite” para o desprazer de caminhantes noturnos, relata
o historiador da arquitetura paulistana Eudes Campos.30 Segundo
Campos, a proximidade de “ruídos”, “odores” e “olhares” causaria o
“desprestígio social da casa térrea”, tanto quanto
a constante exposição à umidade que se originava do
lençol freático, provocadora de perigosas emanações de
caráter deletério, conforme as convicções médicas da
época.31
A solução foi a casa assobradada, estilo intermediário entre o sobrado
e a casa térrea, com apenas um pavimento separado do solo por um
espaço vazio chamado de “porão”. Remanescentes desses assobradados ainda podem ser observados na região central de São Paulo.
A experiência olfativa proporcionada pela máquina de WMT é tão
repleta de sentidos quanto a palavra “princesa”, que está no título:
“mulher do príncipe”, “soberana de principado”, “filha de rei”, “menina ou moça mimada”, “menina ou moça bela e graciosa”, “moça ou
menina que se comporta com soberba” e “a moça eleita entre as mais
belas e graciosas em certas festividades”.32 O trabalho vale-se dessa
polissemia ao temperar as essências florais de alfazema, angélica,
jasmim e a antiquíssima (arcaizante) rosa com o perfume que recria o
cheiro de sexo.
No segundo andar da Casa da Imagem, o perfume exalado pelo
ventilador vermelho-sangue lembrou-me chocolate e baunilha. Seu
aspecto mais marcante não é o cheiro, mas a persistência. Depois
dos outros perfumes, ainda era possível senti-lo. E, depois de voltar
para casa na tarde quente, misturava-se ao suor. Em contraste com os
sutis eflúvios primaveris, o perfume erótico usado por WMT faz mais
do que recordar os desregramentos libertinos, traz à tona uma “aura
seminalis”, “essência da vida”, “ligação entre a alma e o corpo”, que
assinala a “animalidade do indivíduo”.33
Embora tenha feito doações para a Santa Casa da Misericórdia, para a
construção da antiga capela colonial do Cemitério da Consolação e até
mesmo para a Guerra do Paraguai, Domitila de Castro foi hostilizada
pela corte imperial e nunca foi aceita socialmente pela elite paulistana. Talvez a ambivalência de mulher lasciva e benemérita tenha motivado a devoção que até hoje se dedica ao seu espírito. Em seu túmulo,
no cemitério que ela ajudou a construir, é proibido “acender velas e
depositar objetos”, embora se faça vista grossa à veneração letrada de
luminosos apliques que lhe retribuem as “graças alcançadas”.
29
30
31
32
33

REZZUTTI, 2013, p. 27.
CAMPOS, 1997, p. 487-8.
Idem, p. 466.
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CORBIN, 1997, p. 42.
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WMT’s Ondas curtas is complementary to
Steve McQueen’s work Once upon a time.
While the British artist defamiliarizes
images by presenting them as though they
were seen by people from another planet,
WMT proposes a shock between the body
and the medium of the messages.
The bodies of radiophonic emission are
the waves that travel through space, while
the radio that translates them into sounds
audible by human bodies is the medium.
O barqueiro and Ondas curtas touch on the
same point: the body is the medium.
Hans Belting states that “[our own] bodies
serves as a living medium”40 despite that we
don’t know what a human being is, whether
the “universal being for which the modern
Western man is the tacit model” or a “variety
of local forms, like those that are presented
in primitive cultures.”41 Particularism and
universalism are two sides of the same coin
that prevents us from seeing our bodies as
mediums, fleeting illusions.
A cosmic, stoic and anthropological
perspective is opened based on the work of
Wagner Malta Tavares: the human being
is not an isolated point in space toward
which everything tends to move, but rather
a medium in which images, messages and
signs are produced and identified.

Se a exalação fétida de materiais em decomposição se relaciona a
doença e morte, entre os milagres narrados nas vidas de santos está a
preservação do cadáver, intacto e perfumado. Se o espírito da marquesa fosse assim agraciado, seria com uma combinação de perfumes
como a de WMT, que serpenteia entre o real e o imaginário, ignorando
limites e portões. Quando o rio Tamanduateí foi pavimentado para a
abertura da rua 25 de Março e os vizinhos da marquesa negociaram
suas terras com a municipalidade, ela preferiu doá-las, feliz com a
nova frente do casarão.34
O conjunto histórico pelo qual a máquina rasteja é perfumado com os
aromas que, segundo Alain Corbin, passaram a ser usados por causa
da hiperestesia olfativa que caracterizou a ascensão da classe burguesa. Ironicamente, o perfume criado a partir de substâncias corporais
foi escolhido para a Casa da Imagem, atualmente dedicada a exposições temporárias de arte contemporânea, e, no Solar, para o local onde
se encontra uma banheira que a marquesa nunca usou (Domitila
vivia no andar de cima do casarão e sua mobília faz parte do acervo
do Museu Paulista).
O pretenso sensualismo do século XXI também é de fachada. As
pessoas do século XIX decerto se espantariam com a animalidade
dos perfumes atuais, mas ela é obtida artificialmente. Por meio de
biossíntese e cromatografia, é possível produzir extratos de aromas e
sabores, informa o engenheiro químico Ivan Coste-Manière,35 liberando os perfumes animais do estigma higienista. Por outro lado, nossos
antepassados talvez se admirassem com os desodorantes que contêm
substâncias químicas que impedem a transpiração.
Os odores dos corpos são um modo de contato entre as pessoas
tradicionalmente aprimorado pelo uso de perfumes, mas as essências
florais foram usadas para preservar a unidade e a pureza do indivíduo. Analogamente, o Solar da Marquesa de Santos e o Beco do Pinto
resultam de uma versão da história escolhida como verdadeira e
separada das pessoas reais, que estão fazendo a história.
A verdade histórica, principalmente aquela que se expõe para turistas
pelo poder público, é uma construção questionável. Na Casa da
Imagem, o perfume erótico indica que a arte, a ficção e as imagens
em geral têm mais a dizer do que a historiografia oficial.
*

40 BELTING, 2011, p. 5.
41 Ibid, p. 37.
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Perfume de princesa leva o espectador para um passeio por imagens endógenas (geradas no interior dos espectadores a partir
dos aromas e suas combinações), como a única tomada de Arca
russa (Alexandr Sokurov, 2002), que conta a história do museu
Hermitage pelos olhos do visitante estrangeiro, que passeia pelo
tempo. Um contínuo e sinuoso cortejo de textos e imagens é obtido
eletronicamente por Peter Greenaway no filme Just in time (2013,
34
35
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segmento de 3x3D) para contar histórias de santos e hereges da
cidade portuguesa de Guimarães.
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calmas, diversidade de pessoas nascendo, convivendo,
desaparecendo.
Imagina também a vida que outros viveram outrora,
a que se viverá depois de ti e a que se vive agora entre
as nações bárbaras; quantos sequer sabem o seu nome,
quantos logo o esquecerão, quantos ora te louvam e talvez em breve te desgabem; como não é digna de menção
a memória, nem a glória, enfim, nada de nada.38
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A relativização estoica dos valores da memória e da glória em face da
admiração pela diversidade e das considerações sobre a brevidade da
vida e a passagem do tempo pode ser associada a inúmeros filmes e
livros de ficção científica, assim como ao trabalho de WMT.
Embora padronizados pela indústria cultural, WMT viu neles a
“perspectiva cósmica” do “procedimento do estranhamento”, e
soube usar a arte contemporânea para fazer a crítica da ideologia,
pois, como explica Peter Bürger, “apesar da sua não-verdade, ela
acolhe também a verdade, naturalmente como expressão da miséria e protesto contra ela”.39
No vídeo O barqueiro (2008), WMT mostra um objeto luminoso
conduzido pelo mar e sob a escuridão da noite. Estamos acostumados
com barcos que navegam à noite, desde que equipados com luzes

Death, Burial, and the Afterlife in Ancient
Greece. New York: The Metropolitan
Museum of Art, 2000.

64

36
37
38
39

GINZBURG, 1998, p. 15-34.
Idem, p. 19-20.
MARCO AURÉLIO, 1980, p. 304.
BÜRGER, 2008, p. 30.
65

de sinalização. O estranhamento do vídeo reside no fato de que a
iluminação não provém do barco, mas do que ele conduz, suscitando
analogias com a mitologia grega e o mistério da morte, que o primado
da razão não conseguiu suprimir.
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Outro vídeo, Ondas curtas (2013), também com um objeto luminoso
à beira-mar e à noite, simula um mostrador de rádio que corre pela
praia como se o próprio mundo funcionasse como um sintonizador.
Antes da internet, quando divisões políticas aumentavam as distâncias entre os povos, as emissões de ondas curtas eram o único meio de
comunicação verdadeiramente global, acessível por qualquer pessoa
que possuísse um simples aparelho de rádio.
Ondas curtas de WMT é complementar ao trabalho de Steve
McQueen, Once upon a time. Se o artista britânico cria estranheza
em imagens familiares ao apresentá-las como se fossem vistas por
pessoas de outro planeta, WMT propõe o choque entre o corpo e o
meio das mensagens.
Os corpos da emissão radiofônica são as ondas que atravessam o
espaço, enquanto o rádio que as traduz em sons audíveis por corpos
humanos é o meio. O barqueiro e Ondas curtas tocam no mesmo
ponto: o corpo é o meio.
Hans Belting afirma que “nossos próprios corpos funcionam como
um meio vivo”40 apesar de não sabermos o que é um ser humano,
se o “ser universal para o qual o homem moderno do Ocidente é o
tácito modelo” ou uma “variedade de formas locais, como as que se
apresentam em culturas primitivas”.41 Particularismo e universalismo
são duas faces da mesma moeda que nos impede de ver nossos corpos
como meios, ilusões passageiras, “nada de nada”.
Uma perspectiva cósmica, estoica e antropológica abre-se a partir do
trabalho de Wagner Malta Tavares: o ser humano não é um ponto
isolado no espaço para o qual todas as coisas tendem, mas um meio
em que se produzem e se identificam imagens, mensagens e sinais.
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Sete horas por dia,
sete dias seguidos no mês de setembro de 2013,
a carpideira Itha Rocha ocupou a Galeria Marília Razuk.
Diante de uma pedra, chorou.
Nenhum registro visual ou sonoro foi feito.
Não há resíduo além destas palavras.
Há a lembrança de quem viu.
Seven hours a day,
for seven days in a row in the month of September, 2013,
professional mourner Itha Rocha occupied Marília Razuk Gallery.
She cried next to a stone.
No visual or audio record was made.
There is no remnant of it besides these words.
There is the memory of those who saw it.

Pedra – 2013
performance
Stone – 2013
performance

ondas curtas – 2013
vídeo
8’52”
short waves – 2013
video
8’52”

Ondas curtas fala do mar.
O vídeo simula o dial de um rádio que capta em diversas
línguas o mar como palavra ou como assunto. O mar da
saudade, do sonho e das possibilidades infinitas. Aquele
mar antigo do tempo em que todas as coisas eram vivas
e tinham vontade própria, nem tão diferente do aparente mar aplacado e dominado de agora e que de tempos
em tempos mostra sua força ao passar sobre a humanidade sem tomar conhecimento. O mar das aventuras e
das rotas comerciais, das pesquisas e dos piratas. O mar
do mistério, dos poetas, dos artistas, dos vendedores de
biscoito e dos banhistas.
E fala de ondas, curtas.

WMT

Short-Waves talks about the sea.
The video simulates the dial of a radio that captures the
sea – as a word or subject – in several languages. The sea
of “saudade”, of dreams and infinite possibilities. The ancient sea - from the time when all things were alive and
had their own will - and which is not that different from
today’s seemingly tamed and dominated sea, which from
time to time shows its strength by inadvertently washing over humanity. The sea of adventure and commercial
routes, of research and pirates. The sea of mystery, poets,
artists, cookie sellers and swimmers.
And it talks about waves, short ones.

WMT

Bermudas (congelado) – 2013
escultura
fibra de vidro e gelo
45 x 50 x 210 cm
Bermudas (frozen) – 2013
sculpture
fiberglass and ice
45 x 50 x 210 cm
foto photo WMT

vigilante – 2012
escultura
bronze e níquel
28 x 43 x 43 cm
vigilant – 2012
sculpture
bronze and nickel
28 x 43 x 43 cm
foto photo WMT

Tamisa – 2012
desenho
caneta hidrográfica sobre papel
23 x 16 cm
Thames – 2012
drawing
felt tip pen on paper
23 x 16 cm

Bermudas (aquário) – 2012
escultura
vidro, água e bronze
21 x 48 x 23 cm
Bermudas (aquarium) – 2012
sculpture
glass, water and bronze
21 x 48 x 23 cm
foto photo Jessica Kherlakián

tempo – 2012
fotografia
impressão sobre papel de algodão
82,5 x 110 cm
time – 2012
photograph
print on cotton paper
82,5 x 110 cm

oblívio – 2011
díptico fotográfico
impressão sobre papel de algodão
78,5 x 118,5 cm
oblivion – 2011
photographic diptych
print on cotton paper
78,5 x 118,5 cm

esquecimento
– 2011
fotografia
impressão sobre
papel de algodão
100 x 150 cm
forgetfulness
– 2011
photograph
print on cotton
paper
100 x 150 cm

Mercúrio – 2011
escultura
aço, aço inox e turbina
60 x 270 x 160 cm
Mercury – 2011
sculpture
steel, stainless steel and turbine
60 x 270 x 160 cm
foto photo WMT

Sempre gostei do Mercúrio de Giambologna: a leveza da escultura e a forma como o artista solucionou
a velocidade e ligeireza de ação e pensamento, colocando, sobre o ar soprado pela cabeça
do vento personificado, o pé de apoio do deus que
lança seus braços para o alto.
Por volta de 2005, comecei a desenhar uma escultura com o formato do segmento de uma asa de
avião que teria seu equilíbrio sustentado pelo sopro de
fortes ventiladores. Os problemas com a execução não
foram poucos: os ventiladores tornaram-se pesados a
ponto de impossibilitar o voo.
Detalhes técnicos à parte, Hermes é grego e Mercúrio,
seu desdobramento romano, e agora são esculturas que
oscilam entre o céu e a terra, assim como o deus que fazia
a comunicação entre os mortais e os deuses imortais.
Caracterizado pela ligeireza, o Hermes mítico pouco tem
a ver com os pesadões e desajeitados Hermes e Mercúrio
por mim concebidos.

sculpture’s lightness as well as the device used to
convey swiftness coupled with nimbleness of action and thought, placing at the sculpture’s base
the head of the personified wind blowing a gust
of air that supports the foot of Mercury with his
upwardly stretched arm.
Around 2005, I began to design a sculpture
with the format of the segment of an airplane wing
whose balance would be supported by wind blown
from powerful fans. There were many problems with its
execution: the fans became heavy to the point of making
flight impossible.
Technical details apart, Hermes is the Greek god while
Mercury is his Roman unfolding, and now they are sculptures that oscillate between the sky and the earth, just like
the god who carried the communication between the mortals and the immortal gods. Characterized by nimbleness,
the mythical Hermes has little to do with the heavy and
awkward Hermes and Mercury that I conceived.

Vejo neles a vontade de desprendimento da gravidade.
Quase por oposição: como demonstração da vontade diante do inevitável; e, por não saber de onde essa vontade vem
ou por que ela existe, as peças trazem em si, em sua constituição, em sua presença diante do observador, o que as
faz ser como são – oscilantes e persistentes contra a sua
natureza estática desmentida pela potência inerente.
Aqui são mais heróis que deuses,
pois permanecem na luta, por saber
que devem continuar mesmo sob as
penas de não conseguirem exatamente o que desejam.

I have always liked Giambologna’s Mercury for the

WMT

I see in them a wish to be free of gravity. Nearly by opposition: as a demonstration of the will in face of the inevitable;
and for not knowing where this wish springs from
or why it exists, in their constitution and in their
presence before the observer the pieces bear
what makes them what they are – oscillating and persistent against their static nature
belied by their inherent power.
Here they are more heroes than gods, since
they continue to struggle, for knowing that
they should continue even though they do
not achieve exactly what they want.

WMT

Helium – 2011
escultura
aço, compressor e cetim
parado 210 x 60 x 90 cm
em movimento 90 x 195 x 60 cm
Helium – 2011
sculpture
stell, air compressor and satin
at rest 210 x 60 x 90 cm
moving 90 x 195 x 60 cm
foto photo Karen de Picciotto

Bermudas – 2011
monotipias
50 x 63 cm
Bermudas – 2011
monoprint
50 x 63 cm
foto photo Everton Ballardin

Bermudas (relevo) – 2010
relevo
aço, modelos plásticos e fita adesiva metálica
medidas variadas
Bermudas (bas relief) – 2010
bas relief
steel, plastic models and metal tape
variables measures
foto photo Denise Adams

Dragão – 2010
escultura
ventiladores
15 x 195 x 15 cm
Dragon – 2010
sculpture
fans
15 x 195 x 15 cm
foto photo WMT

HERÓI – 2010
escultura
aço, compressor e cetim
380 x 270 x 250 cm
HERO – 2010
sculpture
steel, air compressor and satin
380 x 270 x 250 cm
foto photo Denise Adams

Os muitos ventos de Wagner Malta Tavares
Rodrigo Naves

O material de Wagner Malta Tavares na
exposição Herói – até 5 de maio no Instituto
Tomie Ohtake – talvez seja um dos mais
difíceis de formalizar: o vento. No entanto,
o artista não apenas consegue dar configurações diversas a esse elemento fugaz como
chega a conferir-lhe significações opostas. E
acredito que seja justamente a sutileza com
que lida com seu material que dá à mostra
uma qualidade notável.
O ventilador que infla a capa vermelha de um
super-herói nos conduz ao mundo pop, onde a
bravura e a coragem se tornaram histórias em
quadrinhos. Estamos no reino das imagens
todo-poderosas e basta um simples atributo
do Super-Homem (a capa vermelha tremulante) para que o conjunto se refaça diante
de nós. Esse é o vento da fantasia infantojuvenil e também das bandeiras enfurnadas do
patriotismo bélico.

Mais adiante, outros ares movem engenhocas
irônicas e sem uso. São hélices que acionam
outras hélices, num movimento caprichoso e sem
sentido. Ao lado, uma asa manca tenta em vão
alçar voo. O ar que a faz oscilar tem a intermitência dos amores de novela. Ela não voará. Por todos
os cantos, sopra um vento forte e ruidoso, potente
e inútil. Com humor, Wagner nos faz reexperimentar dilemas doídos do nosso tempo. Afinal,
como diz o ditado, não há bons ventos para quem
não sabe aonde ir.
No entanto, a exposição não se limita a um
desencanto irônico. Nas fotografias e em dois
vídeos, os elementos naturais – vento e luz –
ganham uma dimensão lírica, de quem reata
com o mundo sem as próteses da vida cultural
pacificada. Na solidão de uma praia, pequenas
velas de pano amarradas a cadeiras pedem uma
aventura que, tudo indica, lhes será negada. Agitadas pela brisa, cortinas nos deixam

vislumbrar uma paisagem parcial e parecem
acentuar os limites da vida entre quatro paredes.
Um dos vídeos mostra uma casa no alto de um
monte, com grandes cortinas movidas pelo vento.
O outro registra a mesma casa do amanhecer
à noite, atento às passagens que se dão entre
a iluminação natural e as luzes elétricas da
moradia. Dos contrastes marcados e das identidades indiscutíveis, passamos a uma realidade
mais complexa e matizada. Nela, torna-se difícil
separar o sentimento que temos do mundo de sua
verdade física, mesmo porque essa é uma realidade que deixou de supor o filtro das imagens
massificadas entre ela e os indivíduos.
O sorriso que a mostra desperta advém das sutilezas que ela consegue revelar. O vento que agita
capas e bandeiras pode propiciar também um
contato ameno com o mundo. A asa manca que
insiste inutilmente em voar tem algo dos projetos

patéticos e tocantes de todos nós: largar um vício,
reatar uma amizade perdida. A conversão da luz
ou do vento em símbolos cristalizados diz respeito
a uma parcela das possibilidades desses tempos
de calmaria: a transformação da realidade em
simples imagens do mundo.
Parte considerável dos debates artísticos de
nossos dias tende a criar polaridades rígidas entre
a subjetividade moderna e a poética cool de setores consideráveis da arte contemporânea. Wagner
Malta Tavares resolveu pôr à prova essas fronteiras. A câmera fixa, inexpressiva, que registra as
lentas variações de luz e os suaves movimentos
do vento está apta a confirmar as identidades
preguiçosas que a indústria cultural proporciona.
Ao mesmo tempo, refina seus recursos para discriminar as mais sutis variações. Afinal, a felicidade
é como a pluma que o vento vai levando pelo ar...

Hermes – 2010
escultura
aço e turbina
60 x 270 x 320 cm
Hermes – 2010
sculpture
steel and turbine
60 x 270 x 320 cm
foto photo Denise Adams

The Many Winds of Wagner Malta Tavares
Rodrigo Naves

Wagner Malta Tavares’s material in the exhibition Herói – until May 5 at Instituto Tomie
Ohtake – is perhaps one of the most difficult to
formalize: the wind. Nevertheless, the artist not
only gives various configurations to this fleeting element, he even manages to lend it opposite meanings. And I believe that the subtlety
with which he handles his material is precisely
what lends the show a notable quality.

meaningless motion. At the side, a limping
wing strives in vain to take off. The air that
rocks it is as intermittent as the loves in a
telenovela. It is not going to fly. A strong wind
is blowing from every side, noisily, powerfully
and uselessly. With humor, Wagner makes us
reexperience crazy dilemmas of our time. After
all, as the saying goes, there are no good winds
for someone who doesn’t know where to go.

The fan that billows the red cape of a superhero leads us to the world of pop, where bravery
and courage became comic book stories. We
are in the realm of the all-powerful images,
and a simple attribute of Superman (the
billowing red cape) is enough for this domain
to be remade before our eyes. This is the wind
of childhood fantasy as well as the puffed
flags of bellicose patriotism.

But the exhibition is not limited to ironic
disenchantment. In the photographs and in
two videos, the natural elements – wind and
light – take on a lyrical dimension, of someone resuming his/her relation with the world
without the prostheses of pacified cultural
life. On a lonely beach, small cloth sails tied to
chairs beckon for an adventure which, by all
indications, will be denied them. Stirred by the
breeze, curtains allow us to glimpse a partial
landscape and seem to accentuate the limits
of life within four walls.

Further along, other winds drive ironic and
useless contraptions. There are propellers that
move other propellers, in a whimsical and

One of the videos shows a house on top of
a mountain, with large curtains moved by
the wind. The other one shows the same
house from morning to night, attentive to the
passages that take place between the natural
lighting and the electric lights of the dwelling.
From the marked contrasts and the undeniable identities we move to a more complex
and nuanced reality. In it, the feeling we have
of the world is hard to separate from its physical truth, especially since this is a reality that
no longer assumes the filter of the massified
images between it and the individuals.
The smile that the show brings to the spectator’s face arises from the subtleties it manages
to reveal. The wind that flutters capes and flags
can also provide a pleasant contact with the
world. The limping wing that futilely insists
on flying alludes to the pathetic and ineffectual projects we all have: to quit a bad habit,
to resume a lost friendship. The conversion of

light or wind into crystallized symbols refers
to a number of the possibilities of these calm
times: the transformation of reality into simple
images of the world.
A considerable part of the artistic debates
of our times tends to create rigid polarities
between the modern subjectivity and the “cool”
poetics of considerable sectors of contemporary
art. Wagner Malta Tavares decided to test these
borders. The fixed, inexpressive camera, which
records the slow variations of light and the soft
movements of the wind is able to confirm the
lazy identities provided by the culture industry,
at the same time that it refines its resources to
discriminate the most subtle variations. After
all, happiness is like a feather blown by the
wind through the air…

Vista geral da exposição HERÓI no Instituto Tomie Ohtake, São Paulo - 2010
Overview of the exhibition HERO at Instituto Tomie Ohtake, São Paulo – 2010
foto photo Denise Adams

uma diversão um tormento uma ocupação – 2009
partes 1 & 2
vídeo, 3’15”& 15’
an amusement a torment an occupation – 2009
parts 1 & 2
video, 3’15”& 15’

Primeiro Dia – 2009
fotografia
125 x 100 cm
The First Day – 2009
photograph
125 x 100 cm

nave – 2009
tríptico fotográfico
impressão sobre papel de algodão
74 x 110 (cada)
ship – 2009
photographic triptyc
print on cotton paper
74 x 110 (each)

Anubis – 2008
escultura
aço, pintura automotiva e
ventiladores
90 x 120 x 41 cm
Anubis – 2008
sculpture
steel, automotive paint and fans
90 x 120 x 41 cm
foto photo Beatriz Toledo

O Barqueiro – 2008
vídeo, 8’20”
The Boatman – 2008
video, 8’20”

A série de fotos Beira é composta de seis peças. Elas fazem

The series of photos Beira consists of six pieces. They are

parte do registro fotográfico do que precedeu a ação que

part of the photographic record of what preceded the ac-

gerou o vídeo O Barqueiro.

tion that gave rise to the video O Barqueiro.

Durante uma noite de lua nova, um corpo luminoso de

During the night of a new moon, a luminous green body

cor verde é colocado dentro de um pequeno barco a motor

is placed into a small motor boat at the mouth of a river,

localizado na foz de um rio, de onde parte pelo mar em

from where it heads out to sea toward a signal seen far

direção a um sinal visto ao longe no horizonte.

away on the horizon.

WMT

WMT

beira 3, 1 e 2 – 2008
fotografia
100 x 66 cm
100 x 150 cm
edge 3, 1 and 2 – 2008
photograph
100 x 66 cm
100 x 150 cm

Hulk
Rafael Campos Rocha, abril de 2006

A paranoia nuclear, fabricada principalmente
pelo governo estadunidense durante a Guerra
Fria, pode ser vista em diversas manifestações
culturais da época. Histórias em quadrinhos
como O Incrível Hulk, cujo protagonista nasce da
exposição de um humano à radiação, são só mais
um exemplo. O ressurgimento literal do tema, e
algo da “estrutura de sentimento” da obra Hulk de
Malta Tavares, podem ser, mais uma vez, um sinal
dos tempos. Ou mais um sinal de que “os tempos”
infringem as pessoas, mais especialmente os
artistas – esses especialistas –, mesmo que muitas
vezes à própria revelia, imagens decifradoras de
seu próprio tempo.
Dentro da trajetória de Malta Tavares, podemos
perceber uma mudança de visão que ocorreu de
2001 para a presente exposição. Naquela época,
Tavares fazia nascer, do próprio chão, formas
geométricas que se lançavam otimistas no espaço
– ainda que de forma um tanto atabalhoada –,
procurando conquistá-lo com vetores de lã

Hulk
Rafael Campos Rocha, April 2006

The nuclear paranoia, generated mainly by the
American government during the Cold War, can
be seen in various cultural manifestations of that
time. Cartoons such as “The Incredible Hulk”, whose
main character is originated from the exposure of a
human being to radiation, is just another example.
The literal resurgence of the theme, and something from the “structure of the feeling” in Malta
Tavares’s “Hulk” could once again be a sign of the
times. Or maybe a sign that “the times” impose on
the people, (more specifically), on artists – these
specialists, even if in their own absence –, deciphering images of their own time.
In Malta Tavares’s course, we can see a change
in vision that occurred from 2001 to this present exhibition. Back then, he used to discharge,
from the ground, geometric forms that launched
themselves optimistically in space – even if in
an awkward manner – trying to conquer it with
colored woolen vectors. Tavares, in this new

colorida. Tavares, em sua nova mostra, vira
essa geometria para dentro, em um movimento entrópico e até mesmo pessimista. A
indicação luminosa, antigamente conseguida
por meio da lã colorida, procurava dar um
sentido para o espaço ao redor. Essa luz que
agora habita o interior da peça de metal, e os
laivos verdes que escapam da couraça, não
prometem uma potência capaz de organizar
o mundo, mas remetem muito mais a um
possível caos de relações. A sugestão de uma
potência oculta é, na verdade, a maior semelhança com o personagem do gibi, sem, no
entanto, render tributo à liberdade freudiana
do personagem, que se faz ainda mais poderoso por não seguir as amarras civilizatórias,
podendo punir como bem entender qualquer
ato terrorista que o perturbe em sua magnânima inércia instintiva.
Voltando à escultura, se pensarmos na tradição
espiritualista da luz como Verdade, na presente
obra ela parece incapaz de vencer a armadura
pop-kitsch que a mantém dentro dos limites da
sua intangibilidade. A conotação do simulacro vencedor não pode ser ignorada. A luz em
Tavares é – como a imaterialidade – a morte.
A existência só pode ser conquistada pela
expansão sem pudores da vontade individual –
e feita em matéria – no presente.
Portanto, a geometria de Tavares, totalmente
baseada na perspectiva renascentista e que,
como ela, tenta revelar a Razão oculta por
baixo da pele dos fenômenos, parece recuar,
como que temerosa dessa própria revelação.
Afinal, todas as direções lançadas pelos cortes
na couraça parecem opostas ao centro luminoso da peça, como se quisesse nos distrair. O que
talvez seja uma interpretação maravilhosamente eficiente do tipo de interesse por trás da
fatura das imagens da cultura de massa superficial e espetacular a que sua obra se refere.
Mas se, por um lado, perdeu-se parte do
otimismo do trabalho inicial, por outro, as
próprias conotações ideológicas que transpassam o trabalho de Malta Tavares ganharam
clareza de expressão graças a um crescente
apuro técnico de seus meios. E é esse apuro,
não qualquer defesa apaixonada de uma
doutrina da qual sejamos solidários, que
buscamos em uma obra de arte.

exposé, turns this geometry inwards, in an
entropic and even pessimistic movement.
The light indication, formerly acquired by
the colored wool, tried to give meaning to the
space surrounding it.
This light that now inhabits the interior of the
metal piece, and the green spots that escape
its armor, do not hold the promise to potency
that is capable of organizing the world, but
rather refer to a possible chaos in the relationships. The implication of a hidden force is, in
fact, the biggest resemblance to the cartoon
character without paying homage to its
Freudian freedom. By not following into the
civilizatory chains, it makes the character even
more powerful, allowing him to punish any
terrorist act that disrupts his instinctive and
magnanimous inertia.
Back to the sculpture, if we think about the
spiritualistic tradition of light as The Truth,
in this work it looks incapable of overcoming
the pop-kitsch armor that keeps it within the
limits of its intangibility. The connotation of a
winning ‘simulacro’ cannot be ignored. Light
in Tavares is – like immateriality itself – death.
The existence can only be conquered by the
boastful expansion of one’s will – and materialized – in the present.
Thus, Tavares’s geometry, completely based
in the Renaissance perspective and much like
it, tries to reveal a hidden Reason underneath
the skin of phenomena, seems to retreat, as if
fearful of this very revelation. After all, all the
directions launched by the cuts in the exterior
look opposite to the piece’s luminous center, as
if to distract us. Maybe this is an interpretation
wonderfully efficient of the kind of interest
there is underneath the making of the superficial and spectacular mass culture images to
which this work refers.
But, if, on the one hand, part of the initial work’s
optimism is lost, on the other the very ideological connotations that travel across Malta
Tavares’s work have gained clarity of expression, thanks to a growing technical sophistication in his means. And this sophistication, as
opposed to some passionate vindication of a
doctrine toward which we feel sympathetic, is
what we look for in a work of art.

Hulk – 2006
escultura
aço inoxidável, zinco e luz fluorescente
Palácio Gustavo Capanema, Funarte, Rio de Janeiro
185 x 90 x 180 cm
Hulk – 2006
sculpture
stainless steel, zinc and fluorescent light
Gustavo Capanema Palace, Funarte, Rio de Janeiro
185 x 90 x 180 cm
foto photo Deborah Engels

First Love – 2006
escultura
banco de praça, tubulação de alumínio,
aquecedor e ventiladores
Millenium Park - Chicago
First Love – 2006
sculpture
park bench, aluminum pipe, heater and fans
Millenium Park - Chicago
foto photo WMT

contato (Chicago) – 2006
intervenção
persiana de luz
fluorescente
contact (Chicago) – 2006
intevention
louver fluorescent light
foto photo WMT

Em 2006, na cidade de Chicago, persianas de

In 2006, in the city of Chicago, window blinds of green

luzes verdes foram colocadas nas janelas de

lights were placed in the windows of an apartment on the

um apartamento do 23º andar do prédio onde

23rd floor of the building where I lived for three months.

morei por três meses. Pela estranheza da cor,

Due to the strangeness of the color, green light is widely

a luz verde é largamente utilizada em filmes

used in science fiction films, and with the aim of establish-

de ficção científica, e, com o propósito de es-

ing a relation with the city, I entitled the action

tabelecer uma relação com a cidade, intitulei a ação de

Contato. I tried to carry out the same project

Contato. Tentei realizar o mesmo projeto com outro pro-

with another aim in Madrid, but I did not re-

pósito em Madri, mas não consegui autorização. No en-

ceive authorization. But the procedure was re-

tanto, o procedimento foi repetido com resultados muito

peated with very different results at Castelinho

diferentes no Castelinho do Flamengo no Rio de Janeiro e

do Flamengo in Rio de Janeiro and along the Via

na Via Dutra, numa casa em um morro entre os estados

Dutra highway, in a house on a hill between the

do Rio de Janeiro e São Paulo.

states of Rio de Janeiro and São Paulo.

WMT

WMT

tempo de dizer um – 2005
instalação
zinco, aço, acrílico, borracha, parafusos e lycra
Centro Universitário Maria Antonia, São Paulo
no more than to say one – 2005
installation
zinc, steel, acrylic, rubber, screws and lycra
Centro Universitário Maria Antonia, São Paulo
foto photo Denise Adams

Fantasma – 2005
vista geral da exposição
Ghost – 2005
exhibition’s overview
foto photo Denise Adams

horizonte de eventos – 2004
intervenção
aço, borracha, acrílico, cobre e bronze
ateliê 397, São Paulo
1100 x 300 x 400 cm
event horizon – 2004
intervention
steel, rubber, acrylic, copper and bronze
ateliê 397, São Paulo
1100 x 300 x 400 cm
foto photo Denise Adams

reator de dobra – 2003
escultura
zinco, basalto e luz
150 x 145 x 120 cm
warp drive – 2003
sculpture
zinc, basalt and light
150 x 145 x 120 cm
foto photo Denise Adams

estalação – 2002
intervenção sobre parede
acrílico, gesso, tábua e
puxadores
estalação – 2002
intervention on wall
acrylic, gypsum board
and handles
foto photo Denise Adams

macacos – 2002
intervenção
paralelepípedos de zinco
pendurados em árvores
por tubos de vinil na Rua
Jaguaribe - São Paulo
monkeys – 2002
intervention
cobbled zinc hanging from
trees by vinyl tubes in
Jaguaribe Street - São Paulo
fotos photo Denise Adams

paracildo – 2001
performance
paracildo – 2001
performance

Q – 2001
intervenção
tubulação de bronze banhada e corda tingida
400 x 500 x 500 cm
Praça Buenos Aires - São Paulo
Q – 2001
intervention
plated brass tubing and dyed strings
400 x 500 x 500 cm
Buenos Aires Square - São Paulo
foto photo Denise Adams

Uma obra
de Wagner

A PIECE
BY WAGNER

Texto para a exposição
individual do CCSP/novelo laranja
por Rodrigo Andrade

solo exhibition text
CCSP/orange yarn
by Rodrigo Andrade

A obra que Wagner Malta Tavares está
expondo agora contém dois tipos de espaço ao
mesmo tempo: um abstrato, ideal e infinito,
e outro que existe, real, que é o lugar onde
a obra está. Não sei se um inclui o outro, ou
se há uma fusão ou justaposição dos dois
espaços. Se, por um lado, a obra está dentro do
espaço real, por outro ela envolve o lugar com
sua lógica metafísica.

The work that Wagner Malta Tavares now
exhibits contains two types of space at the
same time: one abstract, ideal and infinite and
the other, real, which is where his work is. I do
not know if one includes the other, or if there
is a fusion or a juxtaposition of spaces. If on
one hand his work is within the real space, on
the other it involves the place with its logical
metaphysics.

O circuito da obra nasce de um volume
geométrico posado no chão, de onde Wagner
lança três linhas/sondas em diferentes direções do espaço, como se para medi-lo. Três
fios de lã cor de laranja – esticados – partem
dos vértices do cubo irregular, posto ali como
uma unidade de medida ou marco de direção,
estendendo suas linhas ao infinito.

The circuit of his work is born from a single
geometrical volume based on the ground, from
where Wagner throws three strings or probes
in different directions of the space, as if he were
going to measure it. Three threads of stretched
orange-colored wool leave the vertex of the
irregular cube , placed there as a measure unit
or a milestone of directions, extending its angular lines to the infinite.

Por partirem de uma forma abstrata, as linhas
parecem se dirigir a um espaço abstrato, mas,
ao tocar as paredes, tetos e janelas, atingindo os limites do mundo real, elas nos fazem
perceber o lugar específico onde a obra está,
ativando-o como significante. Daí os frágeis
fios de lã quase desaparecem na dispersão do
ambiente, mas, quando retornamos ao paralelepípedo fora de prumo de onde partem as
linhas, o espaço da obra é reativado em novas
configurações operacionais.

novelo laranja – 2001
escultura
gesso e fio de lã
medidas variáveis
Centro Cultural São Paulo
orange yarn – 2001
sculpture
plaster and wool thread
Centro Cultural São Paulo
foto photo Iatã Canabrava

Enquanto andamos pela área, já sabendo
como o trabalho funciona, começamos a
perceber interessantes possibilidades de
divisões espaciais pelos fios de cor, como
aqui-dentro/ali-fora e ali-dentro/aqui-fora.
São vários os espaços da obra, uma espécie de
artefato que se mantém continuamente num
espaço com o qual está prestes a se articular
como obra de arte.

Because they come out in such an intangible
way, the lines seem to drive themselves to an
abstract space, but when they touch the walls,
the ceiling, or windows, reaching the limits of
the real world, they make us notice a specific
place where his work is, activating it as a significant space. Hence the fragile wool threads
almost disappear in the ambient dispersion,
but when we go back to the uneven cube from
where the lines come out, the circuit is reactivated in new operational configurations.
As we walk around the place, knowing how his
work operates, we begin to notice the interesting possibilities of space slashed by the color
threads, such as in here/ out there and in there/
out here. There are several kinds of space in his
work, an artifact that remains in a space where
it is about to articulate itself as a work of art.

rabeca – 2001
escultura
mármore e cordas de violão
Centro Cultural São Paulo
medidas variadas
fiddle – 2001
sculpture
marble and guitar string
Centro Cultural São Paulo
various mesures
foto photo Iatã Canabrava

água-forte – 2000/2012
esculturas
vidro e água
medidas variadas
sculptures
glass and water
various mesures
foto photo Everton Ballardin

da arte e outras
f(r)icções possíveis
about art and other
possible f(r)ictions

GA

Então, meu caro, podíamos começar por essa minha cisma de entrada
no teu trabalho por um viés da ficção científica... Vou deixar de lado
por enquanto questões mais formais, da escultura, da fatura etc. , e lhe
perguntar por que você acha que eu vejo parte de sua produção por esse
viés que chamo toscamente de “sci-fi”? Você vê alguma pertinência na
relação com esse universo de referências, uma pegada possível por aí? Se
sim, em que medida isso é deliberado? Acho que tuas peças têm alguma
coisa de “projetos incompletos de naves espaciais” – ou sobras –, algo
arquetipicamente alusivo nos materiais, mas também de uma potência
[des]narrativa no modo como eles são apresentados ou suscitam por si só...

W MT

Bom. Sempre gostei de Jornada nas estrelas, Guerra nas estrelas, e tantos outros
acontecimentos nas estrelas; uma das coisas que mais me fascina é a imagem
de espaço sideral no cinema; sou capaz de ver qualquer filme de nave espacial – é
como eu chamo o gênero – só para ver incríveis máquinas cruzando o negro do
espaço pontilhado de estrelas e sistemas solares em formação ou em colapso;
planetas classe M e tal.
As naves espaciais e a Argos do Jasão estão pau a pau, o Odisseu pode ser um Kirk
ou um Jean-Luc-Picard da Enterprise 1 e 2; e, o mais importante, eles todos estão
correndo rumo ao desconhecido, quase o mesmo que alguns artistas fazem... Correm

rumo ao imponderável infinito ou ao inevitável destino, que são os mesmos vistos
por olhares heroicos ou pessimistas; pois herói é aquele que luta sem saber se verá a
glória e menos ainda se repousará nela.

Não há nada de inconsciente; aquela geringonça encravada no Centro Maria
Antonia, Tempo de dizer um, é uma nave sim, ou um pedaço dela que, agarrada
às paredes, quer parar o tempo, mas está presa ao elevador que a leva ao longo
do dia, do céu ao inferno incessantemente. Em outro trabalho, o título Reator de

Conversa por troca de e-mails entre Guy Amado e WMT realizada entre
novembro de 2009 e janeiro de 2010 para a REVISTA NÚMERO 10.

A conversation through the exchange of emails between Guy Amado and WMT

dobra refere-se aos reatores de energia principal da espaçonave Enterprise, o que

lhes possibilita atingir a velocidade da luz em 12 níveis. Sim, são sobras. Sobras
como que achadas por uma arqueologia do futuro, ou uma arqueologia futura vista

carried out between November 2009 and January 2010 for REVISTA NÚMERO 10.
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are the same when seen through heroic or

de um passado não muito distante, tão distante quanto as naus dos gregos ou

this entrance of mine to your work, from a

pessimistic eyes; because a hero is he who

dos barcos redondos e sem leme que viajavam pelo rio Eufrates entre os jardins

science-fiction approach… I’ll leave aside for

fights without knowing if he will see glory and

suspensos da Babilônia, ou dos barcos egípcios, ou dos aviões, dos porta-aviões

now the more formal questions of sculpture,

much less if he will rest in it.

que desapareceram no Triângulo das Bermudas.

GA

So, my dear Wagner, we can start through

the making, etc., and ask why you think that
I see part of your production through this

There is nothing of the unconscious; that

approach that I roughly call “sci-fi”? Do you

contraption embedded in the Centro Maria

see any pertinence in the relation with this

Antonia, Tempo de dizer um, is indeed a

world of references, a possible path there?

spaceship, or a piece of one which, clinging

If so, to what degree is this deliberate? I

to the walls, wants to stop time, but is stuck

think that your pieces have something of

to the elevator which is ceaselessly drag-

“incomplete designs of spaceships” about

ging it through the day, through the sky

them – they are scraps – there is something

toward hell. In another work, the title Reator

archetypically allusive in the materials, but

de dobra refers to the main power reactors

also an (un)narrative power in the way they

of the spaceship Enterprise, which allows it

are presented or arise on their own…

to reach 12 levels of the speed of light. Yes,

GA

é imediata, bem como no Tempo de dizer um. Gostei muito do teu comentário sobre serem mesmo “sobras”, arrisquei aquilo justamente por um
viés que você de certa forma confirma com o lance da “arqueologia do
futuro” – algo como, digamos, o indicial de uma ficção. Achei uma beleza
essa ideia-metáfora que você aponta do “rumo ao desconhecido” e a
trajetória artística... Se pode flertar com pieguice, por um lado, é também
muito verdadeiro, ao menos num plano ideal. Por outro lado, o lance da
morte, que a partir da tua menção fez todo sentido pra mim como um
aspecto presente no seu trabalho [e nem me refiro às tumbas/lápides
do recente Barqueiro], pode remeter a um sentido, digamos, épico em tua

they are scraps. Scraps as though found
WMT

Well. I always liked Star Trek, Star Wars,

práxis ou poética, mas que eu só conseguiria ver como um “épico falho” já

by an archaeology of the future, or a future

and many other happenings in the stars; one

archaeology seen from a not so distant

of the things that most fascinates me is the

past, as distant as the ships of the Greeks

image of outer space in cinema; I am apt to

or the round, rudderless boats that traveled

watch any spaceship film – that’s how I call

along the Euphrates River past the Hanging

the genre – just to see incredible machines

Gardens of Babylon, or the Egyptian boats,

crossing the blackness of space peppered

or the airplanes and aircraft carriers that

with stars and solar systems in formation or

disappeared in the Bermuda Triangle.

collapse; class M planets and the like.

Já tinha pescado isso mais explicitamente no Reator de dobra, a referência

de saída... Que pensas?
De resto, tuas coisas às vezes me parecem carregadas de um clima que
oscila entre um despojamento, quase iconoclasta, e certa solenidade [no
apuro da fatura, em alguns materiais que tu usas e nos arranjos nos espaços expositivos]... Que achas dessa impressão?

W MT

Acho que o épico pressupõe a falha, o herói vai mesmo se foder, de um jeito
ou de outro, como todo mundo. A falha por vezes leva ao movimento. Quando

I had already perceived this more

Agamêmnon tem que matar a própria filha para que os gregos tenham sucesso

The spaceships and Jason’s Argos are equiva-

explicitly in Reator de dobra, the reference

na sua empreitada contra Tr0ia, já traçou o fim trágico de sua própria existên-

lent, Odysseus can be a Kirk or Jean-Luc

is immediate, as well as in Tempo de dizer

cia. Quando o Surfista Prateado resolve poupar a Terra do ataque de Galactus, o

Picard of the Enterprise 1 and 2; and, most

um . I very much like your commentary

devorador de planetas, determina seu próprio destino. Enfim, a falha me parece

importantly, they are all running toward the

about how they are indeed “scraps”; I

constituinte do esforço do herói. É uma troca injusta, mas não inglória.

unknown, almost the same thing some artists

ventured that word precisely in light of

do… They are running toward an unfathom-

an angle that you confirm in a certain

able infinity or an inevitable destiny, which

way with the term “archaeology of the

GA
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Me preocupa um pouco se o fato de ser falho desde saída tem algo a ver com
impossibilidade. Tenho tendência a resistir a essa impossibilidade tão cantada
que já virou, em muitos casos, jargão. Acho que se jogar sabedor da grande chance
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future” – something like, we could say,

attack of Galactus, the devourer of planets,

do fracasso é muito mais afirmativo do que impotente ou suicida. O contrário

indications of a fiction .

he determines his own destiny. In short, to

seria como abrir mão da vida por sabermos que morreremos. Em resumo, sim,

me it seems that the flaw is an essential

falível de saída, mas não fadado a falhar.

I think that this idea-metaphor of yours as

part of the hero’s effort. It is an unfair but

“heading toward the unknown” is very beau-

not inglorious exchange.

Você pode desenvolver mais para mim o despojamento iconoclasta e a solenidade?
Não sei se captei.

tiful, and the artistic path – if I may hazard
a mushy term – is, on the one hand, very

I am somewhat concerned if the fact of

truthful, at least on an ideal plane. On the

being flawed since the outset has anything

other hand, the notion of death, which based

to do with impossibility. I tend to resist

on your mention makes total sense for me

this widely sung impossibility which has

as an aspect present in your work (and I’m

become, in many cases, a buzzword. I think

not even referring to the tombs/gravestones

that when one jumps into the fray aware

of your recent Barqueiro), can refer to an epic

of the chance of failure this is much more

feeling in your praxis or poetics, but which I

affirmative than impotent or suicidal. The

can only see as a “flawed epic” already at the

opposite would be like giving up on life

outset… what do you think?

because we know that we are going to die.
In short; yes, fallible at the outset, but not

For the rest, to me your things seem charged

fated to fail.

with a climate that oscillates between a
nearly iconoclastic starkness and a certain

Could you develop better for me the icono-

solemnity (in the refinement of the making,

clastic starkness and the solemnity? I don’t

in some materials that you use, and in the

know if I got it.

arrangements in the exhibition spaces)…
what you think about this impression?

GA

I think that it is more or less the follow-

ing: first, that I love the term “iconoclast,”
WMT

I think that the epic presupposes the

I do what I can to fit it in here and there,

flaw, the hero is bound to be screwed, one

not always with due pertinence. But what

way or another, like everyone. The flaw

perhaps makes me use it, making a pair

sometimes leads to the movement. When

with the “solemnity” that you questioned,

Agamemnon has two kill his own daughter

in your things, I was referring to a charac-

for the Greeks to be successful in their enter-

teristic of the making of your work which,

prise against Troy, this already defined the

while maintaining the formal refinement,

tragic end of his own existence. When the

has less to do with a more classic meaning

Silver Surfer decides to save Earth from the

of the term than with a posture averse to
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GA

Acho que é mais ou menos o seguinte: primeiro, adoro o termo “iconoclasta”, faço o possível para encaixá-lo aqui e ali, nem sempre com a
devida pertinência. Mas o que talvez me faça usá-lo, fazendo par com o
“solenidade” de que você desconfiou, em tuas coisas, diz respeito a uma
característica de sua fatura que, sem abrir mão de um apuro formal,
tem menos a ver com uma acepção mais clássica do termo do que com
uma postura avessa a seguir convenções e postulados prévios. Algo que
se traduziria, de modo bem precário, nessa atitude de ter como mote
desdobrar e dar forma a uma ideia ou pulsão e poder encarar o resultado
em termos de “cacete, olha só que loucura isso que saiu”, sem grandes
conflitos sobre aquilo “ser arte” ou não. Se acaba sendo arte, pode ser
mais por certa impossibilidade de inclusão em qualquer outra modalidade
ou categoria... Gosto disso. E o “solenidade” me ocorre por ver em peças
tuas, por mais improvável que a relação “tema”-fisionomia possa sugerir,
um dado de digamos certa “austeridade” [que o dicionário chama de
“sobriedade e despojamento”, tudo junto] nas soluções plásticas. Às vezes,
ela vem à tona pelo uso dos materiais, a serviço do tema [esse “tema” vai
com a devida licença poética de minha parte]. E que só caberia no teu
trabalho por conta da tal vocação iconoclasta com que encanei acima, que
meio contrabalançaria a coisa. Por mais hiperbólica ou misteriosa que
uma peça ou instalação tua se afigure, ela tende a guardar essa característica de equilíbrio entre apuro formal [cuidado na realização e no uso
dos materiais e das relações simbólicas que eles podem sugerir] e certa
vontade de se assumir como puro experimento, ou materialização da
ideia, por mais deliberada e consciente que sua concepção possa ter sido.
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Let’s get to it. Although I like the “Shit,

Vamos lá. Gosto do “cacete, olha que loucura que isso deu”... Mas a coisa é, de come-

following conventions and preset postu-

WMT

lates. Something that would convey, though

look at the crazy thing that resulted”… the

ço, muito bem planejada, faço desenhos, projetos em 3D no computador com medi-

rather precariously, this attitude of having

thing is very well-planned from the outset; I

das e proporções já calculadas... A surpresa não é tão grande assim. Isso costuma

an overriding aim to unfold and give form to

make drawings, designs in 3-D on the comput-

acontecer um pouco quando faço vídeo ou foto; nas esculturas e instalações, não.

an idea or drive and be able to face the result

er with precalculated measures and propor-

in terms of “Shit, just look at this crazy thing

tions… It’s not so surprising. This tends to

that came about,” without big conflicts

happen a little when I make a video or photo;

about whether it “is art” or not. If it winds

it doesn’t in the sculptures and installations.

W MT

Não sigo convenções ou postulados, é verdade, mas gosto de uma tradiçãozinha,
meu gosto por mitologias por exemplo, não é exclusivamente “curiosidade pop”.
Sou sim muito ligado à produção humana, gosto, respeito e sigo: mas isso não
quer dizer macaqueamentos formais ou conceituais, acredito que só se pode

up being art, it could be more for a certain
impossibility of inclusion in any other modality

I do not follow conventions or postulates, it’s

or category… I like that. And the “solemnity”

true, I do like a bit of tradition, my taste for

occurs to me for having seen in some of

mythologies for example, is not exclusively

your pieces – as unlikely as the “theme”/

“pop curiosity.” I am closely linked with

physiognomy relation may suggest – an

human production, I like, respect and follow:

element of a certain “austerity” (which the

but this doesn’t mean formal or conceptual

dictionary defines as “sobriety and stark-

mimicry, I believe that one can only be free if

ness,” all together) in the plastic solutions.

one has something to be free from, using all

Sometimes it comes to light through the

the previously acquired tools and enlarging

use of the materials, at the service of the

through the addition of other aspects, updat-

theme (this “theme” is used with the poetic

ing, in the philosophical sense of the term.

license on my part). And it only fits in your
Well, I would like to make it clear that I

ser livre se há algo do que se libertar, usar todo o instrumental anteriormente
adquirido e ampliar agregando outros aspectos, atualizando mesmo, no sentido
filosófico de atualização.

GA

Bom, queria deixar claro que eu não estava de modo algum insinuando
um dado de “espontaneidade mágica” ou similar na tua práxis; tanto
no trabalho como na tua fala fica claro certo peso [não necessariamente
“reverência”] de uma ideia de tradição – histórica, cultural, estilística ou
o que for. Basta pensar os temas/assuntos/ideias da morte ou da “arqueologia do futuro”, por exemplo, para nos darmos conta disso. E que pode
também incorporar o Star Trek ou o Incrível Hulk na mesma chave, o que
acho estimulante. Não havia, portanto, nenhuma conotação simplista
dessa ordem no meu comentário, talvez tenha apenas me expressado num

work because of that iconoclastic vocation I

GA

mentioned with above, which more or less

was not in any way insinuating an element

counterbalances the thing. For as hyperbolic

of “magical spontaneity” or anything similar

Voltando àquela minha premissa de que você vem construindo gradual-

or mysterious one of your things or installa-

in your praxis; in both your work as well as

mente ao longo dos anos uma nave espacial, ou elaborando uma a partir

tions may appear, it tends to have this char-

your talk there is clearly a certain weight

de “sobras do futuro”, cujos indícios ou fragmentos nos são oferecidos aos

acteristic of balance between formal refine-

(not necessarily “reverence”) of an idea of

poucos aqui e ali, minha questão seria: em você aderindo a essa proposi-

ment (care in the realization and in the use

tradition – historical, cultural, stylistic, or

ção, caberia a noção de completude nesse projeto? Haveria lugar para um

of materials as well as the symbolic relations

whatever. It is enough to think about the

Odisseu na ponte de comando – supondo fazer sentido que esse disposi-

that they can suggest) and a certain wish to

themes/subjects/ideas of death or of the

tivo eventualmente se “funcionalize”, simbólica ou materialmente? Gosto

be assumed as a pure experiment, or dema-

“archaeology of the future,” for example,

de ver um sentido épico nessa empreitada, nem que seja para evidenciar

terialization of the idea, for as deliberate and

for us to become aware of this. And this

uma ideia de falência ou impossibilidade de antemão... Você concorda

conscious its conception may have been.

weight can also incorporate Star Trek or The

com isso, e, se sim, em que medida?

nível muito “fisionômico” de impressões. Mas basta de leituras formais.

Incredible Hulk in the same key, which I think
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Quanto à possível completude... Bom, gosto de achar que sim, embora ainda não

is exhilarating. There was therefore no simplis-

I think that a lot of what has been raised in

tic, connotation of this sort in my commentary,

this conversation appears in, or can be seen

saiba como, assim, tão claramente. Talvez esteja preparando a nave na qual viajarei

perhaps I just expressed myself at a very “physi-

through this work; mythology, ancestry, meta-

na direção do meu destino, nesse sentido não há falibilidade muito menos impossi-

ognomic” level of impressions. But enough of

phors of journeys and crossings, a certain epic

bilidade, a carruagem vem: seja ela de lata ou de madeira.

formal readings.

sense of experience that takes on nearly ritualis-

tic outlines here (but not to be confused with
Getting back to my premise that you have been

“performance”), the suggestion of an immemo-

gradually constructing a spaceship through the

rial artifact that “bears within it the mystery

years, or elaborating one based on “scraps from

of existence”… But it also touches me in a

the future,” whose indications or fragments

different way; perhaps for bringing together

are offered to us little by little, my question

so many archetypical predicates combined

is: in your adhering to this proposition, would

with a certain quality of simplicity, I don’t

the notion of completeness apply in this project,

know, as though it activates a key that evokes

would there be any place for an Odysseus on the

melancholy… “But how could it be different,”

ship’s bridge – supposing that it makes sense

you would argue, “if the work speaks of death”?

that this device eventually “becomes function-

Even though… the boatman per se is more in

al,” either symbolically or materially? I like to

the way of Charon or Odysseus? Would you be

see an epic sense in this undertaking, even if it’s

willing to talk a little about this work, or to just

to evidence a failure or prior impossibility… do

comment on my impressions?

W MT

GA

das tuas coisas mais recentes e que está aqui no verso, “contaminando”
esse pôster.
Acho que muito do que já foi aventado nessa conversa aparece, ou transparece, nesse trabalho; mitologia, ancestralidade, metáforas de jornadas e
travessias, um certo sentido épico da experiência que aqui ganha contornos quase ritualísticos [mas a não se confundir com “performance”],
a sugestão de um artefato imemorial que “carrega em si o mistério da
existência”... Mas ele também me toca de um modo diferente; talvez por
unir tantos predicados arquetípicos combinados a certa qualidade de
singeleza, não sei, como que ativa uma chave que convoca à melancolia...
“Mas como poderia ser diferente”, argumentaria você, “se o trabalho fala
de morte”? Se bem que... O barqueiro em si estaria mais para Caronte ou
Odisseu? Você se disporia a falar um pouco desse trabalho, ou apenas

you agree with this, and if so, to what degree?
WMT
WMT

In regard to the possible completeness…

Ah, queria corrigir minha gafe de não ter falado ainda d’O barqueiro, uma

comentar minhas impressões?

You know, in the updating the name

changes, even its attributes change; it’s neither

well, I like to think that yes, it would apply,

one nor the other: it’s something new. Even

although I still don’t clearly know how. Perhaps

though we have not talked about O barqueiro

outro: um novo. Verdade, ainda não falamos d’O barqueiro diretamente mas esta-

I am preparing the ship in which I will travel

directly, we have been talking about it the

mos falando dele a todo momento. Quanto ao ritual, sim, e quanto a não confun-

toward my destiny, in this sense there is no falli-

whole time. In relation to the ritual, yes, and in

di-lo com a performance, bom... Podemos confundir sim... Até um tanto. Quanto

bility nor much less impossibility, the ship’s hull

regard to not confusing it with performance,

à sua proposição do artefato imemorial ou “portador do mistério”, não exagerou.

comes: whether made of tin or wood.

well… we actually can confuse it… to a degree.

Na verdade, o artefato é a própria coisa imemorial corporificada. Acho que ativou

In regard to its proposition of the immemorial

uma coisa importante em você, ainda mais em você, vetusto crítico.

GA

I would like to correct my gaffe of not having

Sabe, na atualização, o nome muda, até mudam seus atributos; nem um nem

artifact or a “bearer of mystery,” you did not

talked yet about O Barqueiro, one of your two

exaggerate. Actually, the artifact is the imme-

most recent things and which is on the back side

morial thing itself, embodied. I think that it

of this discussion, “bleeding through” to the front.

activated an important thing in you, even more
in you, old critic.
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W MT

GA

Para encerrar, não poderia deixar de apor um último adendo: uma relação estimulante entre muito do que falamos acerca de teu trabalho e de
paralelos possíveis com o Stalker – mais o livro que o filme, inclusive. Isso
porque o Tarkovski se baseou no livro dos irmãos Strugatsky [mestres
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with materiality; throughout the entire film

da sci-fi do leste europeu pouco conhecidos por aqui] intitulado Roadside

addendum: a stimulating relation among a

there is a clear link between the world we live

picnic, em inglês. E a premissa que o título embute é o que me instigou:

lot of what we have talked about concerning

in and a metaphysics, and that’s what I call fric-

a de que alienígenas teriam visitado a Terra e partido deixando uma

your work is found in possible parallels with

tion: the thing does not take place as in Western

“sujeira”, artefatos de alta complexidade e incompreensíveis para os

Stalker – more the book than the film. This is

science fiction, where the link between man

humanos – as “sobras” do piquenique. Tanto no livro como no filme, os

because Tarkovsky based his film on the book

and the unknown is science; in Stalker the link

lugares em que esses artefatos/coisas/restos foram deixados se tornaram

by the Strugatsky brothers (masters of Eastern

takes place through the direct experience of the

áreas de perigo e mistério, as “Zonas”, como você deve se lembrar etc.

European sci-fi, little known around here) enti-

characters with the ZONE, they put themselves

Meu ponto, naturalmente, é o dessa convergência de registros dessa ideia

tled Roadside Picnic in English. And the premise

into a dangerous situation all the time and

de sobra, um “residual do futuro” ou indicial de uma ficção de que tanto

contained in the title is what spurred me: that

the situation is never clear, just as their goal is

já falamos, na tua produção e nessa obra-prima da ficção científica que é

the aliens have visited Earth and left some

never clear, and it’s not even clear if any of it is

o Stalker e o livro que o gerou.

“trash” when they left, highly complex artifacts

true or just a mind trip of those guys. And when

Que me dizes a respeito?

that are incomprehensible to the humans – the

they are finally called to make contact with

“scraps” of their picnic. In both the book and the

the unknown thing that they have striven so

film, the places where these artifacts/things/

hard to find, they chicken out, they regret their

scraps were left become areas of danger and

cowardice, they cling to the only thing they

mystery, the “zones,” as you will remember, etc.

possess, their existence.

GA

In closing, I can’t help but add a last

W MT

que, ao que tudo indica, não é uma viagem minha, pois você também reconheceu
lampejos dessa ficção.
Esse filme – não li o livro – é mais que uma ficção, chega a ser uma fricção com a

My point, naturally, is this convergence of the
registers of this idea of scrap, a “residue from the

I think that I am the same as those characters: a

future” or indication of a fiction that we have

swaggerer who carries the flag of the explorer

spoken so much about, in your production and

of the unknown and when I find myself before

in this masterpiece of science fiction, the film

the great mystery, the only thing left to do is to

Stalker and the book that gave rise to it.

clutch onto the things, the places, the people,

materialidade; fica clara a ligação do mundo que vivemos com uma metafísica o
tempo todo do filme, é aí que chamo de fricção: a coisa não acontece como na ficção
científica ocidental, onde o que liga o desconhecido ao homem é a ciência. Em
Stalker, a ligação se dá através da experiência direta dos personagens com a ZONA;

colocam-se em situação de perigo o tempo todo e nunca a situação é clara, assim
como não é claro seu objetivo, nem fica evidente se tudo isso é verdade ou uma

some ideas: residues of humanity and vestiges
What would you say about this?

of how the world appeared. But we are in the
struggle; the sculptures and installations cling to

WMT

It’s very good that you have raised this; it

the places, to the walls of the places; they make

is a strong reference that I had forgotten, which,

the air move, because there is only life in move-

by all indications, is not a journey of my own,

ment; the light illuminates… but I know that the

since you also recognized sparks of that science

light that I bear and that crosses the darkness

fiction story.

only illuminates the prey, never the destiny.

That film – I didn’t read the book – is more than
fiction, it reaches the point of being a friction

[Excertos de conversas

eletrônicas e presenciais

viagem dos caras. E, quando são finalmente chamados a entrar em contato com a
coisa desconhecida que tanto procuram, fraquejam, lamentam-se de sua covardia,

esparsas entre

apegam-se à única coisa que possuem, sua existência.

Wagner Malta Tavares

Acho que sou igual a esses personagens; bravateiro que carrega o estandarte

outubro de 2008]

do explorador do desconhecido e que, quando se vê diante do grande mistério,

Guy Amado e

no período de maio a

[excerpts of

a única coisa que resta é apegar-se às coisas, aos lugares, às pessoas, a algumas

conversations by email

ideias: resíduos da humanidade e vestígios de como apareceu o mundo. Mas esta-

person between Guy

mos na luta; as esculturas e instalações se agarram aos lugares, às paredes dos

and a few meetings in
Amado and Wagner

lugares; fazem o ar mover-se, pois só há vida no movimento; a luz ilumina... Mas

period from May to

sei que a luz que carrego e que atravessa a escuridão ilumina unicamente a presa,

Malta Tavares in the
October, 2008]
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Muito bom você ter levantado isso; é uma referência forte de que me esqueci e

nunca o destino.
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