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O ponto de partida, quando começamos a 
pensar num livro sobre a obra de Fabio Morais, 
foi a consideração de que, entre os artistas 
brasileiros de sua geração, é ele quem com 
maior coerência e rigor tem se dedicado 
a explorar as relações e contaminações 
entre literatura e artes visuais, produzindo 
ao longo da última década vários livros 
de artista. Além disso, o “objeto” livro e o 
universo literário de uma maneira mais ampla 
são os protagonistas da maior parte de suas 
instalações e obras bi e tridimensionais. 

Com essas premissas, o partido adotado no 
livro, tanto editorial quanto graficamente,  
foi de manter-se programaticamente o mais 
longe possível do que seria um livro de 
artista. Se os livros de artista, seja por razões 
editoriais ou de mercado, tendem a ser  
produzidos em pequenas edições e a ter 
circulação limitada, este tem tiragem generosa 
e será distribuído em bibliotecas e escolas; se 
considerações de ordem prática (financeiras 
e logísticas, mais precisamente) se tornam 
frequentemente obstáculos para a realização 
do projeto concebido pelo artista, este livro 
foi pensado abertamente a partir dessas 
coordenadas, que definiram tiragem, papel 
utilizado, técnica de impressão etc.; se os 
livros de artista são “obras” que não costumam 
oferecer uma visão organizada e coerente 
da prática de um artista e do percurso do 
seu desenvolvimento através dos anos, é 
exatamente isso que se busca transmitir aqui. 

As contraposições entre os dois formatos 
poderiam se multiplicar, mas o que mais 
interessa, talvez, seja deixar claro que, 
numa dessas inversões ou subversões que 
Fabio Morais tanto preza, um livro de artista, 
mesmo quando produzido em ocasião de 
uma exposição, busca afastar-se o máximo 
possível da ideia de catálogo. Já este que 
você, caro leitor, tem nas mãos é um livro que, 
apesar de não haver sido produzido para uma 
exposição, tem como sua maior ambição poder 
ser considerado, sem mais, um catálogo.*

*Em se tratando de Fabio Morais, é natural  
que haja também uma nota de rodapé, que  
contradiz parcialmente o que o texto acaba  
de dizer: este livro é um catálogo, sim,  
mas é também uma obra, A Terceira Guerra,  
que o embrulha e embaralha mais ainda,  
ao trazer uma estética de jornal que dialoga 
com a história da mídia impressa que a 
retícula aparente do livro também cita...

The starting point, when we began to think 
about a book on the work of Fabio Morais, was 
to consider that, among the Brazilian artists of 
his generation, he is the one with the greatest 
coherence and rigor to have dedicated himself 
to exploring the relationships and cross-
influences between literature and the visual 
arts, producing various artist’s books over 
the last decade. Moreover, the book “object” 
and the literary universe are in a broader way 
the protagonists of the greater part of his 
installations and bi- and tridimensional works.

With these premises, the approach adopted 
in this book, both editorially and graphically, 
was to keep as far away as possible, in 
programmatic terms, from an artist’s book. 
Whether produced for the market or for 
editorial reasons, artist’s books tend to be 
published in small print runs and with limited 
circulation, while this one has a large print 
run and will be distributed in libraries and 
schools. While practical (more precisely, 
financial and logistical) considerations are 
frequently obstacles for the realization of the 
project conceived by the artist, this book was 
openly conceived based on these factors, 
which defined the print run, the paper used, 
the printing technique, etc. While artist’s 
books are “artworks,” that do not normally 
offer an organized and coherent view of the 
practice of an artist or of the path of his 
development through the years, it is precisely 
this that is sought to be conveyed here.

There are many oppositions between the two 
formats, but most importantly it should be 
noticed how an inversion or subversion takes 
place here, just as is so recurrent in Fabio 
Morais’ work. An artist’s book, even when 
produced on the occasion of an exhibition, 
seeks to maintain as much distance as possible 
from the idea of a catalog, while this volume 
that you, dear reader, have in hand is a book 
that, despite not having been produced for 
an exhibition, has the primary aim of being 
considered, to put it simply, a catalog.*

*Since here we are discussing Fabio Morais, it is 
natural for there to be a footnote that partially 
contradicts what the text has just stated: this 
book is a catalog, but it is also an artwork,  
A Terceira Guerra [The Third War], which “wraps” 
it and involves more than this, by presenting 
the aesthetics of a newspaper, thus dialoguing 
with the history of printed media, as is also 
done by the visible halftone dots in the book…



Livros, jornais, revistas, dicionários, guias, 
álbuns, catálogos, atlas, panfletos, calendários, 
postais e cartazes são, de modo recorrente, 
matéria-prima para o trabalho de Fabio Morais. 
Em comum, esses insumos vieram da indústria 
gráfica — a qual informa, assim como o universo 
literário e textual, a produção do artista.

Ao final de sua vida, o designer norte-americano 
Paul Rand afirmava, categoricamente, que 
design é relação. O projeto gráfico dessa 
compilação dos trabalhos de um artista  
que se apropria dos impressos e, comumente, 
utiliza o próprio livro como suporte de sua 
produção não poderia ser capcioso diante 
do embate inevitável entre conteúdo e forma. 
Assim, fugindo de possíveis confusões entre 
o que é obra e o que não é, os textos deste 
livro, espécie de catálogo raisonné, são 
grafados na Neue Haas Grotesk, num único 
corpo e peso, do início ao fim da publicação. 

Em uma relação mais pragmática, porém 
não menos semântica ou sintática dada a 
referência explícita ao campo das artes 
gráficas, buscou-se tirar proveito das 
condicionantes orçamentárias do projeto, 
convertendo-as em linguagem visual. Daí 
a opção pelo acabamento brochura e pela 
impressão offset, monocromática, sobre 
papel-  jornal. Reforçando esse partido, a 
baixa lineatura aplicada diretamente na 
gravação das matrizes de impressão torna 
visível a retícula de ponto redondo que 
vemos, aqui, nos registros em preto e branco 
dos trabalhos — revelando, assim, de que 
modo as coisas são feitas no processo de 
reprodução de imagens em larga escala.

Books, newspapers, magazines, dictionaries, 
guides, albums, catalogs, atlases, pamphlets, 
calendars, postcards, and posters have 
recurrently served as raw material for the  
work of Fabio Morais. A property shared  
in common by these materials is that they 
come from the printing industry—which,  
along with the literary and textual universe, 
informs the artist’s production.

At the end of his life, North American designer 
Paul Rand stated categorically that design 
is a relationship. The graphic design of this 
compilation of artworks, by an artist who 
appropriates printed matter and has often 
the book itself as a format for his production, 
could not avoid taking a stand in regard to 
the inevitable debate between content and 
form. Thus, avoiding possible confusions 
between what is an artwork and what is not, 
the texts of this book, a catalogue raisonné 
of sorts, are printed in the font Neue Haas 
Grotesk, in a single body and weight, from 
the beginning to end of the publication.

In a pragmatic relation, but one that is 
nonetheless semantic or syntactic given the 
explicit reference to the field of graphic arts, 
the aim was to take advantage of the project’s 
budgetary constraints, converting them into a 
visual language. This determined the softcover 
binding and the monochromatic offset printing, 
on newsprint. Reinforcing this approach, the 
low linescreen applied directly in the engraving 
of the printing plates makes the individual 
dots visible in the black-and-white halftone 
grid composing the images of the artworks 
shown—thus revealing how things are made in 
the large-scale image reproduction process.

Celso Longo
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36, 2011

11.7 × 10.2 in (closed);
offset print on 
newspaper;
unlimited edition;
8 pages.

The artwork 36 
can be considered 
extremely 
representative of 
some of the recurrent 
characteristics in 
Fabio Morais’ poetics, 
more specifically, 
the juxtaposition of 
private and public 
registers, which give 
rise to a series of 
shocks when they 
contact one another. 
Here, the first 
shock is precisely 
between the private 
sphere (the text, in a 
colloquial and direct 
tone, which surrounds 
the reproduction  
of the magazines) 
and the public sphere 
(the magazines 
themselves, 
appropriated  
and reproduced 
in facsimile). The 
second shock takes 
place due to the 
choice of topics, 
presented in a way 
that appears nearly 
analogous, despite 
their opposite 
nature: on the one 
hand, the coup d’état 
(described by the 
magazine Manchete 
in 1964); on the other, 
Tropicalismo (in the 
magazine O Cruzeiro, 
in 1968). The third 
shock is between 
different times: 
that of the author 
of the fictitious 
report, that of the 
end of democracy 
(a recurrent episode 
in Brazil and Latin 
America), and that 
of Tropicalismo.

36, 2011

29,7 × 26 cm (fechado);
impressão offset 
sobre papel-jornal;
edição ilimitada;
8 páginas. 

O trabalho 36 pode 
ser considerado 
extremamente 
representativo 
de algumas 
características 
recorrentes na 
poética de Fabio 
Morais, mais 
especificamente  
a justaposição dos 
registros privado  
e público, que ao 
entrar em contato 
provocam uma série 
de choques. Aqui,  
o primeiro choque 
é exatamente entre 
a esfera privada 
(o texto, em tom 
coloquial e direto, 
que circunda a 
reprodução das 
revistas) e a esfera 
pública (as revistas 
em si, apropriadas  
e reproduzidas  
em fac-símile).  
O segundo choque 
se dá pela escolha 
dos tópicos, 
apresentados de 
maneira a parecer 
quase análogos, 
apesar de sua 
natureza oposta:  
por um lado, o golpe 
de Estado (descrito 
pela revista Manchete 
em 1964); por outro, 
uma matéria sobre  
o Tropicalismo  
(na revista O Cruzeiro, 
de 1968). O terceiro 
choque é entre 
tempos distintos:  
o do autor do relato 
fictício, o do fim da 
democracia (episódio 
recorrente, no Brasil 
e na América Latina) 
e o do Tropicalismo. 
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The Infinite 
Conversation, 2007

7.9 × 5.1 in  
(each volume); 
inkjet print on paper;
print run of 5;
published by 
the author;
78 and 76 pages.

Maurice Blanchot 
is one of the most 
elusive figures of 
the history of 20th 
century literature 
and, nevertheless, 
a fundamental 
reference for various 
later thinkers, 
especially for 
poststructuralists 
such as Gilles Deleuze,  
Michel Foucault,  
and Jacques Derrida.  
The intervention  
by Fabio Morais  
in the book by  
Blanchot, The  
Infinite Conversation 
is an exercise in 
illegibility which,  
in a certain way,  
leads the structure 
of the text into 
paroxysm, separating 
the vowels and the 
consonants into 
distinct volumes, 
in a spirit that is 
more akin to the 
experimentations of 
avant-garde groups 
such as OuLiPo than 
to the context of 
the literary theory 
in which Blanchot 
himself moved.

A conversa  
infinita, 2007

20 × 13 cm  
(cada volume);
jato de tinta 
sobre papel;
edição de 5;
editado pelo autor;
78 e 76 páginas.

Maurice Blanchot é 
uma das figuras mais 
elusivas da história 
da literatura do 
século XX e, contudo, 
uma referência 
fundamental para 
vários pensadores 
posteriores,  
em especial para  
pós-estruturalistas 
como Gilles Deleuze, 
Michel Foucault  
e Jacques Derrida.  
A intervenção  
de Fabio Morais  
no livro de Blanchot,  
A conversa infinita:  
a palavra plural,  
é um exercício de 
ilegibilidade que, de 
certa forma, leva ao 
paroxismo a própria 
estrutura do texto, 
separando as vogais 
e as consoantes em 
volumes distintos, 
num espírito próximo, 
mais do que do 
âmbito da teoria 
literária em que 
se movia o próprio 
Blanchot, das 
experimentações de 
grupos de vanguarda, 
como o OuLiPo.
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Agenda, 2012

16 × 11 × 0,5 cm;
corte e colagem 
sobre livro;
edição de 3.

Como vários  
de seus livros,  
a Agenda de Fabio 
Morais ao mesmo 
tempo confirma  
e refuta suas próprias 
premissas, ao se 
apresentar como  
uma agenda, mas 
sem deixar em 
momento algum 
de ser o que ainda 
é, ou seja, o livro 
Marcel Duchamp, 
de Paulo Venâncio 
Filho, publicado 
pela editora 
Brasiliense como 
parte da coleção 
Encanto Radical. 
De certa forma, 
essa agenda em 
que algumas letras 
desaparecem do 
texto poderia reforçar 
a ideia do parentesco 
subterrâneo com a 
literatura do OuLiPo, 
e mais precisamente 
com La disparition 
(1969), de Georges 
Perec, célebre tour 
de force em que o 
que desaparece é a 
letra e, a mais usada 
no idioma francês.

Address Book, 2012

6.3 × 4.3 × 0.2 in;
cut and paste 
on book;
print run of 3.

Like various of 
his books, Fabio 
Morais’ Agenda 
simultaneously 
confirms and refutes 
his own premises, 
by being presented 
as an address book 
but never leaving 
off from being what 
it still is, the book 
Marcel Duchamp, 
by Paulo Venâncio 
Filho, published by 
Brasiliense as part  
of its Encanto  
Radical collection.  
In a certain way,  
this agenda in which 
letters disappear 
from the text can 
reinforce the idea 
of an underground 
kinship with the 
literature of OuLiPo, 
and more precisely 
with La disparition 
(1969), by Georges 
Perec, a celebrated 
tour de force in which 
what disappears 
is the letter e, the 
most frequently 
used letter in the 
French language.
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Álbum de figurinhas, 
2009

32 × 22 cm;
impressão jato 
de tinta em papel 
colado sobre álbum;
edição única.

Um álbum de 
figurinhas de 1958, 
feito a partir da 
versão de Walt  
Disney do clássico  
de Lewis Carroll,  
é transformado por 
Fabio Morais no que 
ele mesmo chama  
de  outra espécie de  
País das Maravilhas”.  
As figurinhas originais 
estão lá, mas agora 
escondidas por 
reproduções de obras 
de arte, escolhidas 
com base em 
critérios totalmente 
pessoais. Onde, num 
catálogo ou livro de 
arte, estariam as 
legendas, com título, 
ano e técnica da obra, 
aqui encontramos 
trechos do texto 
original, que criam 
mais uma camada 
de significados e 
possíveis leituras 
do álbum.

Sticker Album,  
2009

12.6 × 8.7 in;
inkjet print on paper 
glued onto album;
unique.

The sticker album 
from 1958, based  
on Walt Disney’s 
version of the classic 
by Lewis Carroll,  
is transformed by  
Fabio Morais into 
what he himself  
calls “another sort  
of Wonderland.”  
The original stickers 
are there, but 
now hidden by 
reproductions of 
artworks, chosen 
according to totally 
personal criteria. 
Where the captions 
would be in an art 
book or catalog, 
telling the title, year, 
and technique, here 
we find passages 
from the original 
text, which create 
a layer of meanings 
and possible readings 
for the album.
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Alucinação  
coletiva, 2015

30 × 25 cm (fechado);
impressão offset 
sobre papel-jornal;
edição ilimitada;
12 páginas.

Ao descrever 
Alucinação coletiva, 
Fabio Morais fala do 
jornal como “máquina 
de gerar diferentes 
leituras”, definição 
que se aplica, 
além desse jornal 
especificamente,  
à poética do artista 
como um todo,  
já que é bastante 
frequente que,  
em seus trabalhos, 
à sobreposição de 
imagens e textos 
corresponda uma 
multiplicação 
de significados 
e possíveis 
interpretações. Neste 
caso, o procedimento 
adotado é a 
apropriação de 
manchetes e legendas 
de fotografias de 
revistas das décadas 
de 1960 e 1970, 
reconfiguradas 
numa montagem 
programaticamente 
caótica, que 
acaba deixando o 
leitor por um lado 
desamparado, e por 
outro totalmente  
livre para escolher 
seu próprio caminho 
e sua própria 
interpretação do que 
está sendo sugerido, 
dito ou “gritado”.

Collective 
Hallucination, 2015

11.8 × 9.8 in (closed);
offset print on 
newspaper;
unlimited edition;
12 pages.

Describing 
Alucinação coletiva, 
Fabio Morais talks 
about the newspaper 
as a “machine for 
generating different 
readings,” a definition 
that applies not only 
to this newspaper 
in particular, but to 
the artist’s poetics 
as a whole, since 
his artworks often 
involve the overlaying 
of images and texts 
in ways that multiply 
the meanings 
and different 
interpretations. 
In this case, the 
procedure is that  
of the appropriation 
of headlines 
and captions of 
photographs from 
magazines from the 
1960s and 1970s, 
reconfigured in a 
programmatically 
chaotic montage, 
which leaves the 
reader on the one 
hand helpless and 
on the other free 
to choose his or 
her own path and 
interpretation of what 
is being suggested, 
stated, or “shouted.”
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Amasse e jogue,  
2010

16 × 11 cm;
impressão tipográfica 
sobre papel;
edição de 2000 
exemplares.

Amasse e jogue 
exemplifica uma 
vertente bastante 
comum no trabalho 
de Fabio Morais, 
em que o artista 
fala direta ou 
indiretamente com 
o seu público: neste 
caso, trata-se de um 
diálogo duplo, se 
pensarmos que o 
artista é ao mesmo 
tempo o autor do 
texto e o “performer” 
que distribui o 
impresso. Além 
disso, ao dirigir-se 
ao leitor de maneira 
direta, Fabio quebra 
o acordo tácito, 
mas universal, que 
pressupõe a total 
invisibilidade e 
anonimidade de 
quem entrega 
material publicitário 
nas ruas.

Crumple and Toss, 
2010

6.3 × 4.3 in;
typographic print 
on paper;
print run of 
2000 copies.

Amasse e jogue 
exemplifies a very 
common thread in 
Fabio Morais’ work, 
in which the artist 
speaks directly or 
indirectly with his 
audience: in this  
case, it is a two-way 
dialogue, when we 
consider that the 
artist is at the same 
time the author 
of the text as well 
as the “performer” 
who distributes 
the printed matter. 
Moreover, by 
addressing the  
reader directly, he 
breaks a tacit but 
universal agreement 
that presupposes 
total invisibility 
and unanimity for 
those who hand out 
advertising material 
on the streets.
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Antilla, 2011

50 × 75 cm 
(cada painel);
500 cm (instalação);
saída fotográfica 
digital laminada sobre 
painel de madeira;
edição única;
fotos: exposição 
individual símile-fac, 
2012, Galeria 
Vermelho, São Paulo. 

Para Fabio Morais, 
“os mapas e os 
atlas têm essa 
característica:  
são um acúmulo  
de lugares para  
onde jamais irei”, 
como Antilla, uma 
pequena cidade  
ao leste de Cuba  
sem qualquer 
encanto particular.  
A instalação consiste 
em 42 fotografias 
de mapas de várias 
naturezas (estudo 
do solo, distribuição 
das indústrias, 
acontecimentos 
históricos etc.),  
mas sem as legendas 
que explicariam 
o significado das 
cores e símbolos 
utilizados. O resultado 
é uma cacofonia 
de informações 
incompreensíveis, 
que tornam o lugar 
representado ainda 
menos tangível e real 
do que poderia ser.

Antilla, 2011

19.7 × 29.5 in 
(each panel);
196.9 in (installation);
photographic digital 
output laminated 
on wood panel;
unique; 
photos: solo 
exhibition símile-fac, 
2012, Galeria 
Vermelho, São Paulo. 

For Fabio Morais, 
“the maps and 
atlases have this 
characteristic: they 
are the accumulation 
of places where  
I will never go,”  
such as Antilla, a 
small city in eastern  
Cuba without  
any special charm.  
The installation 
consists of forty-two 
photographs of 
different types  
of maps (soil studies, 
distribution of 
industries, historical 
events, etc.), but 
without the legends 
that explain the 
meaning of  
the colors and 
symbols used. The 
result is a cacophony 
of incomprehensible 
information, which 
makes the place 
represented even 
more intangible 
and unreal than it 
could possibly be.
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Ariel, 2017

22 × 15 cm;
impressão risográfica 
sobre papel, papelão 
e guache; 
edição de 100 
exemplares;
editado pelo coletivo 
Dulcinéia Catadora;
32 páginas.

Ariel começa com  
um jogo de palavras  
e gráfico entre Arial, 
a clássica fonte  
sem serifa que  
é das mais usadas  
nos computadores 
do mundo todo, e 
Ariel, título do próprio 
livro, composto por 
poemas e trechos  
em prosa que  
se sobrepõem e se 
completam, criando, 
mais do que uma 
narrativa linear, uma 
atmosfera. O livro é a 
segunda colaboração 
de Fabio Morais com 
o coletivo Dulcinéia 
Catadora, após Fabio 
catador (2011),  
e de certa maneira 
complementa 
o primeiro, 
considerando que, 
naquele, havia 
apenas imagens e, 
neste, apenas escrita.

Ariel, 2017

8.7 × 5.9 in;
risograph print on 
paper, cardboard, 
and gouache;
print run of  
100 copies;
published by the 
Dulcinéia Catadora 
collective;
32 pages.

Ariel begins with 
a play on words 
between Arial, the 
classic sans-serif 
font which is one 
of the most used in 
computers worldwide, 
and Ariel, the title 
of the book itself, 
composed of poems 
and passages of 
prose which are 
overlaid on and 
complement each 
other, creating not 
so much a linear 
narrative as an 
atmosphere. The 
book is Fabio Morais’ 
second collaboration 
with the artist 
collective Dulcinéia 
Catadora, after  
Fabio catador (2011),  
and in a certain way 
complements the first 
book, considering 
that the first one 
only contained 
images, while this 
one only has writing.
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Artoday, 2008

29,5 × 26 × 6 cm 
(livro);
livro recortado, 
fita dupla face 
e barbante;
dimensão variável 
(instalação);
edição única.

“Este trabalho é  
um livro, porém as  
bandeirinhas também 
podem ser instaladas, 
para alegrar o 
ambiente”, diz Fabio 
Morais. E, de fato, 
alguns trabalhos 
do artista (como 
Amasse e jogue, por 
exemplo) parecem 
sugerir que o melhor 
uso de um livro, de 
um folheto e talvez 
de qualquer obra 
de arte seja mesmo 
transformá-los em 
outra coisa. O jornal 
de hoje serve para 
embrulhar o peixe de 
amanhã, dizem alguns, 
e o mais provável é 
que livros como o de 
Edward Lucie-Smith, 
cujo título sugere um 
interesse maior pelo 
hoje do que pela arte, 
acabe tendo um uso 
análogo. Pelo menos, 
as bandeirinhas 
alegram o ambiente.

Artoday, 2008

11.6 × 10.2 × 2.4 in  
(book);
hollowed-out 
book, double-sided 
tape, and string;
variable dimension 
(installation);
unique.

“This artwork is a 
book, however the 
little flags can be also 
installed to brighten 
the environment,” 
says Fabio Morais. 
And, in fact, some 
works by the artist 
(such as Amasse e 
jogue, for example) 
seem to suggest  
that the best use  
of a book, brochure,  
or any artwork could 
be to transform them  
into something else. 
Today’s newspaper 
serves to wrap 
tomorrow’s fish, 
some say, and it is 
very likely that books 
such as that by 
Edward Lucie-Smith,  
whose title suggests 
a greater interest 
in today than in art, 
winds up having  
an analogous use.  
At least, the little 
flags brighten  
the environment.
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Bar e lanches, 2013

52 × 69 cm (cada);
placas e letras 
de plástico;
políptico de 3;
edição única.

Live in Your Head: 
When Attitudes 
Become Form, curada 
por Harald Szeemann 
na Kunsthalle de 
Bern em 1969, é 
uma das exposições 
mais importantes e 
célebres da história 
da arte da segunda 
metade do século XX. 
Se a ideia de uma 
classificação das 
mostras mais 
importantes pode 
parecer curiosa, 
no universo de 
Fabio Morais é 
bastante frequente 
se deparar com 
escalas de valores 
(essencialmente 
afetivos), sejam 
elas de obras de 
arte, livros, outros 
artistas ou até 
exposições. Isso 
porque o processo 
de apropriação ao 
qual ele submete 
tudo faz com que, 
não raramente, as 
coisas se tornem tão 
diretas e familiares 
que os nomes dos 
participantes de uma 
exposição acabam 
parecendo tão 
banais e corriqueiros 
quanto o cardápio 
de parede do boteco 
da esquina. Isto é, 
aqueles cardápios 
que oferecem tantas 
opções que se torna 
quase impossível 
escolher algo…

Bar and Snacks, 2013

20.5 × 27.2 in (each);
plastic signboards 
and letters;
polyptych of 3;
unique.

Live in Your Head: 
When Attitudes 
Become Form, 
curated by Harald 
Szeemann at the 
Kunsthalle Bern in 
1969, is one of the 
most important 
and celebrated 
exhibitions in the 
history of art of 
the second half  
of the 20th century. 
Although the idea 
of a classification of 
the most important 
shows may appear 
curious, in Fabio 
Morais’ world it is 
very common to 
encounter scales of 
(essentially affective) 
values, whether they 
be of artworks, books, 
other artists, or even 
exhibitions. This is 
because the process 
of appropriation to 
which he submits 
everything often 
makes things so 
direct and familiar 
that the names of 
the participants of 
an exhibition wind 
up appearing as 
commonplace as 
the menu on the 
wall of a corner bar. 
That is, one of those 
menus that offer 
so many options 
that it becomes 
nearly impossible to 
choose something…
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Blanco, 2007

45 × 45 cm 
(aproximadamente);
jogo de xadrez de 
plástico sobre livros;
edição única.

Blanco é um  
poema-objeto que, 
ao criar um tabuleiro 
formado por dois 
poemas (Blanco, 
de Octavio Paz, e 
a tradução para o 
português do mesmo 
poema feita por 
Haroldo de Campos), 
alude, segundo  
Fabio Morais, “aos 
lapsos e ‘traições’  
tão discutidos no  
campo da tradução”.  
Além disso, todas 
as peças desse 
jogo imaginário são 
brancas, ou melhor, 
azuis (mas o xadrez é 
um jogo em preto  
e branco, o que  
faz com que essas 
peças sejam sempre 
consideradas 

“brancas”) — outra 
maneira de  
apontar para os  
curtos-circuitos da 
tradução, que tenta 
ser fiel a um texto ao 
passo que o subverte 
radicalmente. Como 
se todas essas 
fricções não fossem 
suficientes, cabe 
lembrar, ainda, que 
blanco, em espanhol, 
além de “branco”  
é também o “alvo”, 
que, em português, 
naturalmente, 
também é “branco”…

Blanco, 2007

17.7 × 17.7 in 
(approximately);
plastic chess 
set on books;
unique.

Blanco is a  
poem-object that  
by suggesting a 
chess board using 
two poems (Blanco, 
by Octavio Paz,  
and the translation 
into Portuguese  
of the same poem 
made by Haroldo de 
Campos) alludes, in 
Fabio Morais’ words, 

“to the lapses and 
‘betrayals’ so much 
discussed in the 
field of translation.” 
Moreover, all the 
pieces in this 
imaginary set  
are white, or more 
precisely blue  
(but since in chess 
the pieces are either 
black or white, these 
pieces are always 
considered as 

“white”)—another 
way of pointing to  
the short-circuits  
of translation, which 
tries to be faithful 
to a text even while 
radically subverting 
it. As if all of these 
interrelations were 
not enough, it should 
also be noted that the 
Spanish word blanco, 
besides meaning 

“white,” also means 
“target,” which in 
Portuguese (alvo) 
also means “white”…
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Blood, 2016

180 × 120 cm;
impressão lightjet 
com laminação fosca;
edição de 3;
fotos: exposição 
individual 
Escritexpográfica, 
2017, Galeria 
Vermelho, São Paulo. 

De longe, a impressão 
da palavra “blood” 
(sangue) parece 
ser em rosa sobre 
um fundo rosa mais 
escuro. O que parece 
tons de rosa, porém, 
são na realidade 
tons de vermelho, 
utilizados para 
escrever a palavra 

“pixel” sobre um 
fundo branco.  
A escrita é repetida 
sem interrupção 
até os limites da 
impressão, o que  
faz com que a 
imagem, para usar 
um termo técnico, 
esteja “sangrada” 
no seu suporte.  
O fato de que, por  
ser este livro em 
preto e branco, todas 
as referências à cor 
se percam não deixa 
de ser perfeitamente 
coerente com a 
própria poética 
de Fabio Morais, 
caracterizada 
por um embate 
constante entre 
palavra e imagem.

Blood, 2016

70.9 × 47.2 in;
lightjet print with 
matte lamination;
print run of 3;
photos: solo 
exhibition 
Escritexpográfica, 
2017, Galeria 
Vermelho, São Paulo.

From a distance, the 
word blood appears 
to be printed in pink 
on a darker pink 
background. What 
looks like tones of 
pink, however, are 
actually tones of red, 
used to write the 
word pixel on a white 
background. The 
writing is repeated 
without interruption 
until the edges of the 
print, which makes 
the image, to use a 
technical term, bleed 
on its support. The 
fact that the present 
book is in black and 
white, making all the 
references to color 
lost, is actually in 
perfect keeping with 
Fabio Morais’ poetics, 
characterized 
by a constant 
clashing between 
word and image.
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Brasil × Brazil, 2009

90 × 120 cm;
impressão com 
tinta pigmentada 
mineral sobre papel;
edição de 5.

Este trabalho se 
insere num conjunto 
bastante rico no 
corpus de Fabio 
Morais, que inclui 
obras construídas 
a partir de listas 
de nomes, mais 
especificamente 
nomes de artistas, 
retirados de livros  
ou catálogos de arte. 
Na maioria dos casos, 
o que no original 
era apenas um árido 
índice remissivo é 
transformado pela 
intervenção do 
artista numa lista  
de nomes familiares 
e íntimos, quase de 
amigos. Aqui, o efeito 
é obtido ao sobrepor 
os nomes de artistas 

“essenciais”, citados 
no índice do livro 
Arte contemporânea: 
uma história concisa, 
de Michael Archer, 
a uma foto de 
um time anônimo, 
presumivelmente 
amador. O jogo do 
título, entre Brasil  
(em português) e 
Brazil (em inglês), 
alude à leitura 
geopolítica do 

“mundo da arte”  
que o livro de certa 
forma sugere, e no 
qual, diferentemente 
do que acontece 
no futebol, o Brasil, 
aqui representado 
apenas por Cildo 
Meireles e Hélio 
Oiticica, está longe 
de ser protagonista.

Brasil × Brazil, 2009

35.4 × 47.2 in;
print with  
pigmented mineral 
ink on paper;
print run of 5.

This artwork is part 
of a very rich set in 
Fabio Morais’ corpus, 
which includes 
works based on 
lists of names, more 
specifically names 
of artists, excerpted 
from art books or 
catalogs. In most 
cases, what in the 
original was only 
an arid index is 
transformed by the 
artist’s intervention 
into a list of familiar 
and intimate names, 
nearly those of 
friends. Here, the 
effect is obtained  
by taking the names  
of the “essential”  
artists, cited in the 
index of the book  
Art Since 1960,  
by Michael Archer, 
and overlaying them 
onto the photo 
of an anonymous, 
presumably amateur 
soccer team. The 
play on words in the 
title, between Brasil 
(in Portuguese) and 
Brazil (in English), 
alludes to the 
geopolitical reading 
of the “art world” that 
the book in a certain 
way suggests, and  
in which—unlike  
the situation in 
soccer—Brazil,  
here represented 
only by Cildo Meireles 
and Hélio Oiticica, 
is far from being 
a protagonist.
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Brasília, 2016

100 × 100 cm (cada 
peça do díptico);
acrílico e impressão 
com tinta pigmentada 
mineral sobre papel; 
edição de 3;
fotos: exposição 
individual 
Escritexpográfica, 
2017, Galeria 
Vermelho, São Paulo. 

Brasília é uma 
reflexão sobre um 
conjunto, bastante 
revelador, de 
contradições.  
A primeira consiste 
na decisão  
de comemorar  
a inauguração  
da cidade-símbolo da 
arquitetura moderna, 
e por extensão da 
própria modernidade, 
com uma sinfonia.  
A segunda consiste 
nos autores da 
sinfonia, Vinicius  
de Moraes e Antônio 
Carlos Jobim, isto é, 
dois ícones da bossa 
nova, movimento 
musical muito mais 
sintonizado com a 
poética modernista. 
Mas parece 
possível também 
entender que não 
existe qualquer 
contradição: Brasília 
e a modernidade 
se complementam 
e se contradizem 
constantemente,  
e nesse sentido a 
Sinfonia da Alvorada 
não deixa de ser a 
trilha sonora mais 
adequada para a 
(nova) capital.

Brasília, 2016

39.4 × 39.4 in (each 
piece of the diptych);
acrylic and print with 
pigmented mineral 
ink on paper;
print run of 3;
photos: solo 
exhibition 
Escritexpográfica, 
2017, Galeria 
Vermelho, São Paulo.

Brasília is a reflection 
on a very revealing 
set of contradictions. 
The first consists 
in the decision 
to celebrate the 
inauguration of 
the city-symbol of 
modern architecture, 
and by extension of 
modernity itself,  
with a symphony. 
The second consists 
in the symphony’s 
composers, Vinicius 
de Moraes and 
Antônio Carlos 
Jobim, two icons 
of bossa nova, a 
musical movement 
very much in tune 
with the modernist 
poetics. But it also 
seems possible to 
understand that 
there isn’t any 
contradiction: Brasília 
and modernity 
complement and 
contradict one 
another constantly, 
and in this sense the 
Sinfonia da Alvorada 
can be considered 
the most suitable 
soundtrack for 
the “new” capital.
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Calendário… 1976… 
2004… 2032, 2003

9,5 × 6,5 cm;
impressão digital 
sobre papel;
edição de 250 
exemplares de 
cada modelo.

O tempo, como quase 
tudo no universo de 
Fabio Morais, é uma 
categoria antes de 
mais nada literária,  
o que faz com que  
ele se torne elástico  
e quase maleável,  
ou pelo menos não 
tão rígido e linear 
quanto o que regula  
o nosso dia a dia.  
Este calendário 
marca um tempo em 
que a distância entre, 
por exemplo, dois  
1º de Março não é 
um ano, mas vinte e 
oito, isto é, o intervalo 
necessário para que 
um ano se repita 
exatamente, com 
os dias dos meses 
coincidindo com os 
dias das semanas. 
O calendário foi 
deixado em lugares 
públicos como 
galerias, cafés, 
cinemas e livrarias, 
para que quem 
quisesse pudesse 
pegar e levar para 
casa um exemplo 
de tempo distinto.

Calendar… 1976… 
2004… 2032, 2003

3.7 × 2.6 in; 
digital print on paper;
print run of 250 
copies of  
each model.

Like nearly 
everything in Fabio 
Morais’ world, time 
is above all else a 
literary category, 
making it elastic and 
nearly malleable, or 
at least not as rigid 
and linear as the 
time that rules our 
day-to-day life. This 
calendar marks a 
time in which the 
distance spanning, 
for example, from 
one March 1st to the 
next is not one but 
rather twenty-eight 
years, that is, the 
interval necessary for 
a year to be exactly 
repeated, with the 
days of the months 
coinciding with the 
days of the weeks. 
The calendar was 
left in public places 
such as galleries, 
cafés, cinemas, 
and bookstores, 
and anybody who 
wanted one could 
take home a copy 
of this example of 
a different time.
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Carta a um jovem 
poeta, 2004

30 × 21 cm  
(cada, total de 6);
colagem de 
caligrafias 
apropriadas de 
bilhetes, cartas 
e postais antigos 
sobre papel;
edição única.

Rainer Maria Rilke 
nasceu em 1875.  
Em 1903, iniciou  
sua correspondência 
com o jovem poeta 
Franz Xaver Kappus, 
que o procurara em 
busca de conselhos 
profissionais, 
correspondência que 
seria postumamente 
publicada com o 
título Cartas a um 
jovem poeta. Fabio 
Morais nasceu em 
1975. Em 2003, 
iniciou o seu Carta  
a um jovem poeta,  
que é uma 
transcrição da 
primeira carta de 
Rilke. A carta é 
escrita utilizando 
letras recortadas 
de cartas, postais, 
bilhetes e anotações 
escritos à mão entre 
1904 e 2003, isto 
é, ao longo dos 99 
anos que separam 
o ano da primeira 
carta de Rilke do ano 
da carta de Fabio.

Letter to a Young 
Poet, 2004

11.8 × 8.3 in 
(each, total of 6);
collage of 
calligraphies 
appropriated from 
old notes, letters, and 
postcards on paper;
unique.

Rainer Maria Rilke 
was born in 1875.  
In 1903, he began  
to correspond with 
the young poet Franz 
Xaver Kappus, who 
had sought him 
out in search of 
professional advice. 
This correspondence 
was published 
posthumously with 
the title Letters to 
a Young Poet. Fabio 
Morais was born in 
1975. In 2003, he 
began his Carta a um 
jovem poeta, which 
is a transcription 
of Rilke’s first letter. 
The letter is written 
using letters of 
the alphabet cut 
out of postcards, 
letters, tickets, and 
handwritten notes 
between 1904 
and 2003—that 
is, throughout the 
ninety-nine years 
separating the 
year of Rilke’s first 
letter and the year 
of Morais’ letter.
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Cinema de bolso, 
2007

12 × 9 cm;
impressão jato  
de tinta sobre papel;
edição de 9;
editado pelo autor;
20 páginas.

A técnica da mise 
en abîme deriva da 
tradição heráldica de 
se inserir, no interior 
da cena que adorna 
um escudo, um outro 
escudo de dimensões 
menores, sobre o 
qual, por sua vez, 
representa-se uma 
cena, geralmente 
diferente da principal. 
A expressão, e o 
procedimento, são 
frequentes também 
no âmbito literário 
e no artístico 
(alguns desenhos 

“impossíveis” de 
Escher são ótimos 
exemplos dessa 
tradição), sempre 
com o intuito de 
tornar a obra que 
se lê ou se observa 
ao mesmo tempo 
uma meta-obra, 
apontando antes 
para a existência 
e a importância do 

“autor” do que da 
“história”. Jean-Luc 
Godard, naturalmente, 
é o “autor” 
cinematográfico 
por excelência, e 
Fabio Morais parece 
sugerir, aqui, que não 
faria sentido ler seus 
roteiros sem sentir, 
constantemente, a 
sua presença.

Pocket Cinema,  
2007

4.7 × 3.5 in;
inkjet print on paper;
print run of 9;
published by 
the author;
20 pages.

The technique of mise 
en abyme derives 
from the practice 
in the tradition of 
heraldry of inserting 
into a coat of arms 
a smaller image of 
that same coat of 
arms, but usually with 
differences from the 
main one. The phrase 

“mise en abyme,” and 
the procedure itself, 
are also frequent 
in the literary and 
artistic field (some 

“impossible” drawings 
by Escher are 
excellent examples  
of this tradition), 
always with the aim  
of making the artwork 
as a whole into a 
meta-work, pointing 
more to the existence 
and the importance 
of the “author” than 
to the “narrative.” 
Jean-Luc Godard 
is, naturally, the 
filmmaking “author” 
par excellence, and 
Fabio Morais seems 
to suggest, here, 
that it would make 
no sense to read his 
screenplays without 
constantly feeling 
his presence.
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CMYK, 2015

50 × 70 cm;
impressão offset 
sobre papel;
edição ilimitada.

CMYK sobrepõe  
e mistura épocas e 
tecnologias distintas 
para sugerir uma 
leitura de mudanças 
da sociedade  
e da percepção.  
Na frente do cartaz, 
que é disponibilizado 
para o público, está 
a reprodução da 
conhecida “bandeira 
arco-íris”, só que  
em preto e branco  
e na vertical ao invés 
de na horizontal,  
o que a torna quase 
irreconhecível. 
No verso, estão 
reproduzidas,  
em quatro cores, 
fotografias de 
grupos de amigos 
em cabines 
de fotografias 
automáticas, 
espécies de selfies 
avant la lettre, numa 
época em que não 
existiam movimentos 
gays, e o mundo 
era, pelo menos no 
que diz respeito à 
indústria gráfica, 
muito menos colorido.

CMYK, 2015

19.7 × 27.6 in;
offset print on paper;
unlimited edition.

CMYK overlays and 
mixes different eras 
and technologies to 
suggest a reading  
of changes in society 
and in perception. 
The front of the 
poster, which is 
made available to 
the audience, bears 
a reproduction of the 
well-known “rainbow 
flag,” except that it 
is in black and white 
and tipped vertically, 
making it nearly 
unrecognizable.  
The back of the 
poster bears, in four 
colors, photographs 
of groups of friends 
in automatic 
photography booths, 
a sort of selfie avant 
la lettre, in an era 
in which there were 
no gay movements, 
and the world was, 
at least in terms of 
the graphic industry, 
much less colorful.
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Copo d’água, 2008

9 × 6,5 cm;
recortes de 
páginas de atlas 
em copo de vidro;
edição única.

A distância que 
separa uma ideia ou 
uma representação 
de um objeto físico 
e tangível, na obra 
de Fabio Morais, 
é mínima, quase 
inexistente. É por 
isso que um copo 
pode estar cheio só 
porque dentro dele 
estão, recortadas de 
páginas de atlas que 
reproduzem mares 
e lagos, camadas e 
camadas de água.

Glass of Water, 2008
 

3.5 × 2.6 in;
cutouts from atlas 
pages in glass cup;
unique.

In Fabio Morais’ 
work, the distance 
separating an idea or a  
representation from 
a physical, tangible 
object is minimal, 
virtually inexistent. 
This is why a cup 
can be full for the 
sole reason that it 
contains circles cut 
from pages of atlases 
that reproduce seas 
and lakes, layers 
and layers of water.
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Correspondência, 
2008

em parceria com 
Marilá Dardot; 
videoinstalação 
em dois canais;
edição de 5;
34' 18".

Como outros 
trabalhos de 
Fabio Morais, esta 
videoinstalação em 
dois canais, feita  
em colaboração com 
Marilá Dardot, brinca 
com a obsolescência 
das tecnologias, 
neste caso utilizando 
máquinas de escrever 
para redigir uma 
correspondência 
que ostenta os 
termos e o formato 
típicos dos e-mails. 
O contrassenso 
de utilizar um 
sistema obsoleto 
e principalmente 

“lento” para simular 
um tipo “rápido” 
de comunicação 
torna o trabalho 
intrinsecamente 
paradoxal.

Correspondence, 
2008

in collaboration with 
Marilá Dardot;
two-channel video 
installation;
edition of 5;
34' 18".

Like other works  
by Fabio Morais, this 
two-channel video 
installation, made 
in collaboration 
with Marilá Dardot, 
plays with the 
obsolescence  
of technologies, 
in this case using 
typewriters to write 
a correspondence 
that displays the 
terms and format 
typical of e-mails. 
The counterintuitive 
use of an obsolete 
and mainly “slow” 
system to simulate 
a “fast” type of 
communication 
makes this artwork 
intrinsically 
paradoxical.
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Dedicado, 2005

21 × 22 cm;
jato de tinta 
sobre papel;
edição de 5;
editado pelo autor;
106 páginas.

“Aos poucos, vou 
comprando em sebos 
livros que um dia 
foram presenteados, 
restando neles apenas 
uma dedicatória,  
e formo assim a 
minha Biblioteca  
de Edições Tornadas 
Únicas.” Começa 
assim o texto que 
abre o livro Dedicado, 
que poderia ser 
considerado, portanto, 
quase um catálogo 
de algumas das obras 
que compõem essa 
Biblioteca, ideia ou 
utopia quase borgiana 
em sua natureza, 
considerando que 
sua real razão de 
ser é levar o leitor 
a “reparar nos 
exemplares dela 
[biblioteca] que estão 
espalhados pelo 
mundo, inclusive em 
sua própria estante, 
pois só as coisas que 
consigo fazer com 
que você perceba 
podem existir”.

Dedicated, 2005

8.3 × 8.7 in;
inkjet print on paper;
print run of 5;
published by 
the author;
106 pages.

“One by one, in stores 
selling used books,  
I buy books that  
were once given  
as gifts, as revealed 
by a dedication they  
still contain, and 
in this way I have 
formed my Library  
of Publications 
Turned Unique.”  
Thus begins the text 
that opens the book 
Dedicado, which 
can be considered, 
therefore, virtually 
a catalog of some 
of the works that 
compose this library, 
an idea or utopia that 
seems straight out of 
Borges, insofar as its 
real raison d’être is 
to lead the reader to 

“notice the specimens 
of it [the library]  
that are scattered  
around the world, 
including on his  
or her own shelves, 
since only the things 
which I can make you 
perceive can exist.”
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Desenho, 2014

100 × 320 cm 
(aproximadamente);
impressão lightjet em 
papel aplicado  
em placa de ACM 
com laminação  
sobre requadro  
de alumínio soldado;
políptico de 5: 
Argumentação  
44 × 44 cm; 
Conceituação  
41 × 57 cm;  
Definição  
50 × 74 cm; 
Explicação  
44 × 44 cm; 
Jurisprudência  
56 × 65 cm;
edição de 5.

As imagens de 
mãos que aparecem 
desenhando (ou 
apagando, no caso 
da última imagem) 
foram apropriadas 
de um livro sobre 
desenho geométrico, 
e cada uma delas 
está associada a uma 
definição retirada do 
Dicionário Houaiss.  
As mãos, com o auxílio 
de instrumentos 
específicos, 
desenham formas 
perfeitas, enquanto  
as palavras descrevem 
e delimitam âmbitos 
muito específicos 
de atuação, numa 
sequência que se 
inicia com a definição 
de “conceituação” 
e termina 
tautologicamente 
com a definição 
do próprio termo 

“definição”, que o 
artista considera  

“o apagamento  
de todas as outras 
possibilidades”.

Drawing, 2014

39.4 × 126 in 
(approximately);
lightjet print  
on paper, with 
lamination, applied 
on ACM board 
and welded 
aluminum frame;
polyptych of 5:
Argumentation
17.3 × 17.3 in;
Conceptualization
16.1 × 22.4 in; 
Definition  
19.7 × 29.1 in; 
Explanation  
17.3 × 17.3 in; 
Jurisprudence
22 × 25.6 in;
print run of 5.

The images of 
hands that appear 
drawing (or erasing, 
in the case of the 
last image) were 
appropriated 
from a book about 
geometric drawing, 
and each of them 
is associated to a 
definition excerpted 
from a dictionary of 
Portuguese. With 
the help of specific 
tools, the hands draw 
perfect shapes, while 
the words describe 
or delineate very 
specific contexts 
of activity, in a 
sequence that begins 
with the definition of 

“conceptualization” 
and ends 
tautologically with 
the definition of the 
term “definition” 
itself, which the 
artist considers 

“the erasing of all 
other possibilities.”
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Diccionario para  
road movie, 2010

14,5 × 10,5 cm;
impressão digital;
primeira edição de 
200 exemplares, 
segunda edição  
de 200 exemplares; 
editado por  
Kitschic Ediciones; 
54 páginas.

As fronteiras 
marítimas tendem 
a ser as mais 
arbitrárias, abstratas 
e invisíveis. Onde 
acaba o mar de um 
país e começa o 
de outro, ou então 
o espaço de mar 
que é somente isso, 

“mar”, é algo que só 
instrumentos podem 
definir, porque a  
água, aqui ou ali,  
é sempre a mesma. 
Diccionario para  
road movie sugere 
que esse mesmo grau 
de arbitrariedade 
caracteriza, na 
realidade, qualquer 
fronteira, ao justapor 
páginas de atlas que 
reproduzem mares e 
oceanos, e páginas 
de dicionários 
que apresentam a 
tradução da palavra 

“fronteira” em mais 
de vinte idiomas.

Dictionary for a  
Road Movie, 2010

5.7 × 4.1 in;
digital print;
first print run  
of 200 copies, 
second print  
run of 200 copies;
published by 
Kitschic Ediciones;
54 pages.

National borders 
at sea tend to be 
the most arbitrary, 
abstract, and invisible. 
Where the ocean of 
one country ends 
and that of another 
begins, or the part of 
the sea which is just 

“sea,” can only be 
defined with the use 
of instruments, since 
water, here or there, 
is always the same. 
Diccionario para Road 
Movie suggests that 
this same degree of 
arbitrariness actually 
characterizes any 
border at all, by 
juxtaposing pages 
from atlases that 
reproduce seas and 
oceans, and pages 
from dictionaries 
that present the 
translation of the 
word border in 
more than twenty 
languages.
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É claro que eu 
queimei as nossas 
cartas, 2010

21 × 15 cm (cada);
lápis de cor  
e corte sobre papel;
políptico de 9;
edição única.

É claro que essas  
não são cartas,  
e que não foram 
queimadas: não há 
nada escrito nelas e, 
se realmente quisesse 
queimá-las, cabe 
imaginar que Fabio 
Morais o conseguiria 
de maneira mais 
eficaz. Rasgadas 
e desenhadas de 
maneira a parecer 
cartas, porém,  
essas folhas servem 
perfeitamente ao 
seu propósito, que 
é exatamente o de 
parecerem cartas 
queimadas, como 
um objeto de cena 
cuja real função é 
apenas a de manter 
viva a narração.

Of Course  
I Burned Our  
Letters, 2010

8.3 × 5.9 in (each); 
colored pencil  
and cut on paper;
polyptych of 9;
unique.

It is clear that these 
are not letters, and 
that they were not 
burned: there is 
nothing written on 
them, and, if the aim 
really had been to 
burn them, one can 
imagine that Fabio 
Morais would have 
been able to do it 
more effectively.  
Torn and designed 
in a way to look like 
letters, however, 
these sheets are 
perfectly suited  
to their purpose,  
which is precisely 
that of looking like 
burned letters,  
like a theater prop 
whose real function 
is only to keep the 
narration alive.
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Encontro de mares, 
2006

230 × 230 cm 
(aproximadamente);
atlas e dicionários;
edição única;
fotos: exposição 
coletiva Por aqui, 
2009, Galeria 
Vermelho, São Paulo. 

As páginas 
escolhidas por Fabio 
Morais em cada um 
dos atlas abertos em 
Encontro de mares 
representam mares 
e oceanos, apenas 
raramente pontuados 
por alguma ilha ou 
costa, sugerindo um 
único e imenso mar. 
O trabalho contém, 
contudo, também 
uma ilha, formada 
pelo conjunto  
de dicionários de 
idiomas do mundo 
todo (português, 
ianomâmi, espanhol, 
francês, italiano, 
inglês, alemão, grego, 
sueco, dinamarquês, 
polonês, húngaro, 
holandês, russo, 
japonês, chinês, 
coreano, hebraico, 
árabe e iorubá), 
fisicamente 
encravada no 
meio desse mar.

Encounter of Seas, 
2006

90.6 × 90.6 in 
(approximately); 
atlases and 
dictionaries;
unique;
photos: group 
exhibition Por aqui,  
2009, Galeria 
Vermelho, São Paulo. 

The pages chosen 
by Fabio Morais in 
each of the open 
atlases in Encontro 
de mares represent 
seas and oceans, only 
rarely punctuated 
by some island or 
coast, suggesting a 
single and immense 
sea. The work also 
contains, however,  
an island, formed by 
the set of dictionaries 
of languages 
from around the 
world (Portuguese, 
Yanomami, Spanish, 
French, Italian, 
English, German, 
Greek, Swedish, 
Danish, Polish, 
Hungarian, Dutch, 
Russian, Japanese, 
Chinese, Korean, 
Hebrew, Arabic, and 
Yoruba), physically 
embedded in the 
midst of this sea.
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Endereço, 2010

40 × 20 cm  
e 15 × 9 cm (placas) 
e 43 × 22 × 2,5 cm 
(envelope);
tinta esmalte sobre 
latão, papel kraft 
420g e selo;
série de 3;
edição única;
foto: Espaço seLecT 
na Flip, 2015, Galeria 
Belvedere, Paraty.

O endereço é 
constituído pelo 
conjunto de dados 
objetivos (nome 
da rua, número, 
CEP, bairro, cidade, 
país…) que permitem 
localizar um imóvel. 
Já Endereço, a obra 
de Fabio Morais, 
articula uma série 
de indicações 
bastante imprecisas, 
que aludem a 
coordenadas de 
espaço e tempo, 
mas não definem 
praticamente nada 
além do fato de que 
alguém ficou, fica e 
ficará, para sempre, 
aqui, lá ou ali…

Address, 2010

15.7 × 7.9 in and  
5.9 × 3.5 in (signs) and  
16.9 × 8.7 × 0.98 in  
(envelope);
enamel paint on 
brass, 420 g kraft 
paper and stamp;
series of 3;
unique;
photo: Espaço seLecT 
at Flip, 2015, Galeria 
Belvedere, Paraty.

An address consists 
of objective data 
(street name, number, 
ZIP code, district, 
city, country…) that 
allows us to locate 
a property. For its 
part, the artwork 
Endereço, by Fabio 
Morais, articulates 
a series of very 
imprecise indications, 
which allude to the 
coordinates of space 
and time, but do not 
practically define 
anything beyond the 
fact that someone 
stayed, stays, and will 
stay, forever, here, 
there, or yonder…
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Escombro, 2007

35 × 35 cm 
(aproximadamente);
máquina de escrever 
desmontada;
edição única.

A obra consiste numa 
máquina de escrever 
completamente 
desmontada e 
destruída, de fato 
apenas identificável 
como algo que em 
algum momento 
foi uma máquina 
de escrever pelas 
teclas que ainda 
sobram e que, juntas, 
compõem a palavra 

“livro”. Os escombros 
que compõem a 
obra são os da 
escrita mecânica, 
tornada obsoleta 
pelos avanços da 
tecnologia, mas 
que ainda sobrevive 
em todos os livros 
publicados desde a 
invenção da imprensa 
até o advento dos 
computadores.

Ruins, 2007

13.8 × 13.8 in 
(approximately);
disassembled 
typewriter;
unique.

This artwork consists 
of a typewriter 
completely 
disassembled and 
destroyed, and in  
fact only identifiable 
as something which 
at some moment 
was a typewriter by 
the keys that remain 
and which, together, 
compose the word 
livro [book]. The ruins 
that compose the 
work are those  
of mechanical writing, 
made obsolete 
by advances in 
technology, but which 
still survive in all  
the books published 
since the invention 
of printing up to the 
advent of computers.
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Eu menti, 2008

50 × 30 × 20 cm 
(aproximadamente);
grafite sobre papel, 
manequim articulado 
de madeira e lápis;
edição única.

Pode ser útil, a essa 
altura, deixar explícito 
que o livro que você, 
leitor, tem em mãos 
não tem qualquer 
ambição de reproduzir 
as obras de uma 
maneira impecável 
do ponto de vista do 
que seria o padrão 
dos catálogos de 
arte. Pelo contrário, 
este livro “mente”, 
como a obra de 
Fabio Morais, ao 
apresentar imagens 
(e textos) que não 
explicam quase nada, 
e ao mesmo tempo 
contam muito mais 
do que deveriam, 
principalmente 
porque por sua baixa  
qualidade (as imagens, 
mas também os 
textos…) acabam 
confundindo e 
dificultando a 
compreensão. Mas 
isso, evidentemente, 
como Eu menti atesta 
incontestavelmente, 
não é um modus 
operandi tão alheio 
à prática do artista, 
e por isso mesmo 
justificável.

I lied, 2008

19.7 × 11.8 × 7.9 in 
(approximately);
graphite on paper, 
wooden articulated 
mannequin, and pencil;
unique.

It could be useful, at 
this point, to explicitly 
state that the book 
which you, the reader, 
have in hands has 
no aim to reproduce 
the artworks in an 
impeccable way  
as is the standard  
in art catalogs.  
On the contrary,  
this book “lies,”  
as does the work  
of Fabio Morais,  
by presenting images 
(and texts) that do 
not explain hardly 
anything, while at 
the same time telling 
much more than 
they should, mainly 
because due to their 
poor quality  
(the images, but also 
the texts…), they 
wind up confusing 
and hindering the 
understanding.  
But this, as Eu menti  
incontestably 
demonstrates, is not 
a modus operandi 
far removed from 
the artist’s practice, 
which makes 
it justifiable.
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Fabio Catador,  
2011

22 × 15 cm;
impressão a laser  
sobre papel, papelão 
e guache;
primeira edição  
de 100 exemplares, 
segunda edição  
de 100 exemplares;
editado pelo coletivo 
Dulcinéia Catadora;
54 páginas.

Na trajetória de Fabio 
Morais, talvez este 
seja um dos casos 
em que é mais difícil 
definir “algo” feito  
por ele como 

“trabalho artístico”. 
Se é verdade que 
vários de seus  
livros ocupam  
um lugar ambíguo, 
equidistante da  
arte e da literatura,  
Fabio Catador é mais  
do que isso, sendo  
ao mesmo tempo  
duas obras de arte  
(a capa, feita à mão 
para cada exemplar 
por integrantes do 
coletivo Dulcinéia 
Catadora, e o miolo, 
com fotografias do 
próprio Fabio), um 
livro e um projeto 
social, este último 
representado pela 
coleção de livros 
publicados pelo 
coletivo com o intuito 
de arrecadar fundos 
para os catadores.

Fabio Scrap Recycler, 
2011

8.7 × 5.9 in;
laser print on 
paper, cardboard, 
and gouache;
first print run of 100 
copies, second print 
run of 100 copies;
published by the 
Dulcinéia Catadora 
collective;
54 pages.

In Fabio Morais’ 
career, this is 
perhaps one of the 
cases in which it 
is more difficult to 
define “something” 
made by him as an 

“artwork.” While it 
is true that various 
of his books occupy 
an ambiguous place, 
equidistant from art 
and literature, Fabio 
Catador is more  
than this, being at  
the same time two  
works of art (the 
cover, made unique 
for each copy, by 
hand, by members  
of the artist collective 
Dulcinéia Catadora, 
and the pages 
of the book, with 
photographs taken  
by Morais himself),  
a book, and a social 
project—the latter 
represented by the  
collection of books 
published by the 
collective with 
the aim of raising 
funds for the 
scrap recyclers.
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Faxina, 2017

38 × 28 cm (cada);
bordado industrial  
e pó sobre flanelas;
edição de 5.

A aventura do 
concretismo no Brasil 
exaure-se nos anos 
que passam entre 
duas publicações: 
o manifesto do 
movimento Ruptura 
(1952) e o suplemento 
dominical do Jornal 
do Brasil em que 
aparece o Manifesto 
Neoconcreto (1959). 
Esses dois marcos 
são bordados por 
Fabio Morais em 
panos de limpeza 
com os quais ele 
realiza uma série 
de faxinas, cuja 
principal finalidade, 
naturalmente, não 
é limpar, mas sujar: 
sujar os ideais 
teoricamente 
utópicos e 
democráticos desses 
movimentos, que  
se revelaram no longo 
prazo incapazes  
de exercer qualquer 
influência no 
processo político  
e social brasileiro.

Cleaning, 2017

15 × 11 in (each);
industrial embroidery 
and powder  
on flannels;
print run of 5.

The venture of 
concretism in Brazil 
transpired in the 
years between two 
publications: the 
manifesto of the 
Ruptura movement 
(1952) and the 
Sunday Supplement 
of the Jornal do 
Brasil featuring 
the Manifesto 
Neoconcreto 
(1959). Each of 
these milestones 
was embroidered 
by Fabio Morais on 
cleaning cloths with 
which he makes a 
series of cleanings, 
aimed, naturally, not 
at cleaning but at 
dirtying: dirtying the 
theoretically utopian 
and democratic ideals 
of these movements, 
which over the long 
term were revealed 
as unable to exercise 
any influence on the 
Brazilian social and 
political process.
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Fragmentos de um 
discurso, 2013

publicado no 
livro Carta de 
Intenção (2013);
editado pelos autores 
com apoio do Proac;
2000 exemplares.

A referência mais 
imediata para um 
trabalho que se 
intitule Fragmentos  
de um discurso é,  
naturalmente, o 
clássico Fragmentos 
de um discurso 
amoroso, de 
Roland Barthes. 
Mas o discurso 
de Fabio Morais 
parece impregnado 
principalmente 
de ódio, e de uma 
violência tão excessiva 
e desnecessária que 
se torna ridícula ou 
francamente divertida. 
As frases lapidárias, 
justapostas a imagens 
de cartazes utilizados 
em manifestações, 
colocam o trabalho 
no âmbito da 
desesperadora 
falta de diálogo 
que caracteriza a 
política (brasileira) 
contemporânea.

Fragments of a 
Discourse, 2013

published in the 
book Carta de 
Intenção (2013);
published by  
the authors with 
support of ProAC;
2000 copies.

The most immediate 
reference for the 
work entitled 
Fragmentos de um 
discurso is, naturally, 
the classic A Lover’s 
Discourse: Fragments, 
by Roland Barthes. 
But the discourse by 
Fabio Morais seems 
to be impregnated 
mainly by hate, 
and by a violence 
so excessive and 
unnecessary as to 
become ridiculous 
or downright funny. 
The funerial phrases 
juxtaposed to 
images of protest 
posters puts the 
work into the context 
of the hopeless 
lack of dialogue 
that characterizes 
contemporary 
(Brazilian) politics.
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Haiku, 2014

25,5 × 14 cm (cada);
placas e letras 
de plástico;
díptico;
edição de 5.

O haicai, ou haiku, é 
uma forma japonesa 
de poesia, curta e 
geralmente inspirada 
por uma observação 
aparentemente 
ingênua da beleza 
simples da natureza, 
que inicialmente 
constituía a primeira 
estrofe de um poema 
maior (renga) e, a 
partir do século XVII, 
começou a ganhar 
vida autônoma, 
principalmente 
graças ao mestre 
Matsuo Bashô 
(1644-1694). Como é 
frequente no trabalho 
de Fabio Morais, o 
artista parece sugerir 
aqui que não existe 
diferença tangível 
entre o mundo, sua 
representação e as 
palavras utilizadas 
para descrevê-lo,  
todas elas, 
evidentemente, 
reunidas nos dois 
dicionários mais 
famosos do Brasil.

Haiku, 2014

10 × 5.5 in (each);
plastic signboards 
and letters;
diptych;
print run of 5.

Haiku is a very 
concise Japanese 
form of poetry, 
generally inspired 
by an apparently 
ingenuous 
observation of the 
simple beauty of 
nature, which initially 
constituted the first 
verse of a larger 
poem (renga) and, 
beginning in the 17th 
century, began to 
take on a life of its 
own, mainly due to 
master poet Matsuo 
Basho (1644–1694). 
As is frequent in 
Fabio Morais’ work, 
the artist seems 
to suggest here 
that there is no 
tangible difference 
between the world, 
its representation, 
and the words 
used to describe 
it—all of them, 
evidently, reunited 
in the two most 
famous Portuguese 
dictionaries in Brazil.
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H.O.O.Q, 2017

185 × 40 cm;
acrílico preto 
3 mm cortado a laser 
colado sobre parede;
edição de 5.

L.H.O.O.Q são 
as letras que 
Marcel Duchamp 
acrescentou embaixo 
de um cartão-postal 
com a reprodução  
da célebre Mona Lisa 
(1503) de Leonardo 
da Vinci, após 
desenhar um bigode 
e um cavanhaque 
ao redor de seu 
enigmático sorriso. 
Lidas em voz alta  
(em francês),  
as letras soam  

“elle a chaud au cul”  
(ela tem fogo no cu),  
o que, juntamente 
com os símbolos 
de masculinidade 
apostos ao retrato de 
uma mulher, pode ser 
lido como parte dos 
jogos de Duchamp 
com a sexualidade 
e a confusão de 
gêneros. Ao eliminar 
o “L”, Fabio Morais 
transforma a frase 
em “tem fogo no cu”, 
afirmação universal 
e perfeitamente 
coerente com a ideia 
de um “corpo que  
te deseje”, como 
pode ser lida a frase  

“1 qorpo q t d z g”,  
que ainda alude,  
por um lado, à  
obra de Qorpo  
Santo (1829-1883),  
o primeiro a introduzir 
um casal gay na 
dramaturgia brasileira, 
e à “revista de criação 
intersemiótica” Qorpo 
Estranho, editada 
nos anos 1970.

H.O.O.Q, 2017

72.8 × 15.7 in; 
laser-cut 
black 3 mm  
acrylic on wall;
print run of 5.

L.H.O.O.Q. are  
the letters that  
Marcel Duchamp 
added below a 
postcard bearing  
the reproduction  
of the celebrated 
Mona Lisa (1503) by 
Leonardo da Vinci, 
after drawing a 
mustache and goatee 
around her enigmatic 
smile. Read aloud  
(in French) the letters 
form the phrase 

“elle a chaud au cul” 
(she has fire in her 
ass), which together 
with the symbols of 
masculinity added 
to the portrait of a 
woman, can be read 
as part of the games 
Duchamp played with 
sexuality and the 
confusion of genders. 
By eliminating the L,  
Fabio Morais 
transforms the 
phrase into “has  
fire in the ass,”  
a universal statement 
perfectly coherent 
with the idea of a 

“corpo que te deseje” 
[body that desires 
you], which also 
alludes, on the one 
hand, to the work  
of Qorpo Santo 
(1829–1883), the  
first to introduce 
a gay couple into 
Brazilian theater,  
and to the “magazine 
of intersemiotic 
creation” Qorpo 
Estranho, published 
in the 1970s.
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Klaxon Extra-Texto, 
2013

27,5 × 19 cm;
impressão offset;
2000 exemplares 
em parceria com 
Marilá Dardot;
edição pertencente 
à Klaxon em Revista, 
editada pela Editora 
Cosac Naify e ICCo;
16 páginas.

Extra-Texto era  
o nome dado a  
uma folha solta  
que acompanhava 
cada número da 
revista Klaxon, 
dedicada a obras  
de artistas como 
Victor Brecheret,  
Di Cavalcanti e  
Anita Malfatti,  
entre outros. 
A Extra-Texto de 
Fabio Morais e Marilá 
Dardot foi criada  
para acompanhar  
a reedição em  
fac-símile da revista 
original, produzida 
em 2013 pelo ICCo 
e pela editora Cosac 
Naify. Nas palavras 
dos autores, a  
Extra-Texto se inspira 
no “atentado que a 
revista modernista 
sofreu em 1923, 
quando um grupo 
clandestino rodou 
os nove números 
da revista em um 
só, sobrepondo as 
páginas como uma 
forma de transformar 
em imagem o que 
era texto, editando 
assim um número 
dedicado apenas 
às artes plásticas”.

Klaxon Extra-Texto, 
2013

10.8 × 7.5 in;
offset print;
2000 copies
in collaboration  
with Marilá Dardot;
print belonging to 
Klaxon em Revista, 
published by Editora 
Cosac Naify and ICCo;
16 pages.

Extra-Texto was 
a name given to a 
loose sheet of paper 
that accompanied 
the first issue of the 
magazine Klaxon, 
dedicated to the 
works of artists such 
as Victor Brecheret, 
Di Cavalcanti, and 
Anita Malfatti, 
among others. The 
Extra-Texto of Fabio 
Morais and Marilá 
Dardot was created 
to accompany the 
re-edition in facsimile 
of the original 
magazine, produced 
in 2013 by ICCo and 
the Cosac Naify 
publishing house. 
In the words of the 
authors, the Extra-
Texto was inspired by 
the “terrorist attack 
that the modernist 
magazine suffered 
in 1923, when a 
clandestine group 
printed all nine issues 
of the magazine in 
just a single issue, 
overlaying the pages 
and thereby turning 
what was once text 
into an image, thus 
publishing an issue 
dedicated only to 
the visual arts.”
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Lina, 2014

19 × 13 cm;
impressão offset; 
300 exemplares;
editado por plataforma 
par(ent)esis como 
múltiplo integrante 
da revista ¿Hay en 
Portugués?, n. 3;
30 páginas.

Este pequeno livro 
é um dos mais 
reveladores do 
modus operandi 
de Fabio Morais, 
principalmente  
pelo fato de que seu 
fascínio deriva da 
sobreposição  
de vários planos  
ou níveis. O texto  

“Las meninas”, 
primeiro capítulo  
de As palavras  
e as coisas, de  
Michel Foucault,  
é transformado de 
maneira que o objeto 
da análise deixe 
de ser o quadro 
de Velázquez para 
passar a ser a foto 
de Lew Parrella 
que retrata Lina 
Bo Bardi no MASP 
em obras. Nessa 
interseção de textos, 
imagens, obras e 
tempos, torna-se 
impossível definir 
a quem pertence 
cada texto, e, 
principalmente, quem 
está olhando quem.

Lina, 2014

7.5 × 5.1 in;
offset print;
300 copies;
multiple published  
by plataforma  
par(ent)esis as a part 
of the magazine ¿Hay 
en Portugués?, no. 3;
30 pages.

This small book is 
one of those that 
best epitomizes 
Fabio Morais’ 
modus operandi, 
mainly because its 
fascination derives 
from the overlaying 
of various planes 
or levels. The text 

“Las meninas,” the 
first chapter of The 
Order of Things by 
Michel Foucault, is 
transformed in such  
a way that the object 
of analysis is no 
longer the painting  
by Velázquez but 
rather the photo  
by Lew Parrella  
that portrays Lina 
Bo Bardi at the 
MASP building under 
construction. In this 
intersection of text, 
images, artworks, 
and times, it becomes 
impossible to define 
to whom each 
text belongs, and, 
principally, who is 
looking at whom.
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Lixo, 2012

30 × 21 × 30 cm;
lixeira de plástico  
e páginas amassadas 
do atlas do universo 
Mistérios do 
Firmamento, de 
Domingos Marchetti;
edição única.

Lixo é um trabalho 
de certa forma 
enigmático: as 
páginas do atlas do 
universo Os mistérios 
do firmamento, de 
Domingos Marchetti, 
foram amassadas e 
jogadas numa lixeira 
de plástico azul, para 
papel destinado a  
ser reciclado. Mas 
a qual lixo se refere 
Fabio Morais?  
Seriam as estrelas,  
as constelações  
e tudo de que é feito 
o firmamento apenas 
lixo? Ou talvez o 
próprio firmamento 
represente, aqui, 
a natureza e a 
maneira como ela 
vem sendo tratada 
(isto é, como lixo)?

Trash, 2012

11.8 × 8.3 × 11.8 in;
plastic wastebasket 
and crumpled pages 
of the atlas of the 
universe Os mistérios 
do firmamento, by 
Domingos Marchetti;
unique.

Lixo is, in a certain 
way, an enigmatic 
artwork: the pages 
of the atlas of the 
universe Os mistérios 
do firmamento, by 
Domingos Marchetti, 
were crumpled and 
thrown into a blue 
plastic wastebasket 
marked to receive 
paper for recycling. 
But to which lixo 
does Fabio Morais 
refer? Are the stars, 
constellations, 
and everything 
composing the 
firmament only trash? 
Or perhaps here the 
firmament represents 
nature and the 
way it has been 
treated (as trash)?
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Longe daqui,  
aqui mesmo, 2010

biblioteca construída 
para a 29ª Bienal 
de São Paulo;
em parceria com 
Marilá Dardot.

Se o título situa o 
visitante num lugar 
indefinido, Longe 
daqui, aqui mesmo, 
instalação concebida 
em colaboração 
com Marilá Dardot 
para a 29ª Bienal 
de São Paulo, é uma 
biblioteca, composta 
por três coleções: 
livros de artistas 
enviados por seus 
autores, livros de 
literatura escolhidos 
por Fabio e Marilá, 
e as respostas à 
pergunta “Com que 
livro você construiria 
sua casa?”, feita 
por eles a todos os 
artistas daquela bienal. 
Constituída por uma 
espécie de labirinto 
ou casa parcialmente 
em construção, com 
algumas paredes 
deixadas para rebocar 
e passagens estreitas 
ou escondidas,  
a instalação, como 
costuma acontecer na 
obra dos dois artistas, 
equipara o visitante a 
um leitor, já que várias 
paredes e o piso  
de alguns cômodos 
são revestidos com 
capas de livros, 
como se o público 
estivesse de fato 
circulando entre eles.

Far Away,  
Right Here, 2010

library conceived 
for the 29th Bienal 
de São Paulo;
in collaboration 
with Marilá Dardot.

While the title 
situates the visitor 
in an undefined 
place, Longe daqui, 
aqui mesmo, an 
installation conceived 
in collaboration with 
Marilá Dardot for  
the 29th Bienal de 
São Paulo, is a library, 
composed of three 
collections: books  
of artists sent by  
their authors, books 
of literature chosen  
by Morais and Dardot,  
and the answers to 
the question “With 
what book would you 
build your house?” 
which they asked to 
all the artists of that 
biennial. Consisting 
of a sort of labyrinth 
or house under 
construction, with 
some walls still in 
need of plastering 
and with narrow or 
hidden passages, 
the installation—as 
generally takes place 
in the work of both 
artists—equates the 
visitor with a reader, 
since various walls 
and the floor of some 
of the rooms are lined 
with book covers,  
as if the public were 
in fact circulating 
among them.
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Manifestação, 2016

190 × 300 cm;
serigrafia sobre 
algodão cru trançado 
e cabos de madeira;
edição de 3 
impressões em 
vermelho e 3 em preto.

Segundo o próprio 
Fabio Morais, 

“Manifestação trata 
da escrita na arte 
brasileira a partir dos 
anos 1960 através 
de uma colagem de 
enunciados retirados 
de pinturas, gravuras, 
desenhos, fotografias, 
esculturas, objetos, 
instalações, livros, 
cartazes, postais, 
intervenções,  
filmes, vídeos  
e performances”  
de dezenas de 
artistas. O resultado 
é uma justaposição 
cacofônica de gritos 
e protestos, convites 
e exortações de  
toda ordem,  
de onde emerge a 
consciência política 
da classe artística.

Manifestation, 2016

74.8 × 118.1 in;
silk-screen print on 
braided raw cotton 
and wooden rods;
print run of 3 in red 
and 3 in black.

According to Fabio 
Morais himself, 

“Manifestação is 
concerned with 
writing in Brazilian 
art from the 1960s 
onward through a 
collage of statements 
taken from paintings, 
prints, drawings, 
photographs, 
sculptures, objects, 
installations, books, 
posters, postcards, 
interventions, 
films, videos, and 
performances” 
by dozens of 
artists. The result 
is a cacophonous 
juxtaposition of 
shouts and protests, 
invitations and 
exhortations of 
every kind, from 
which emerges the 
political awareness 
of the artistic class.





146

Mecânica, 2016

230 cm;
vinil de corte 
adesivado sobre 
parede;
edição única.

A composição em 
espiral, que lembra os 
Rotoreliefs de Marcel 
Duchamp, é utilizada 
por Fabio Morais para 
diagramar um texto 
sem começo nem 
fim, que aborda em 
oito frases circulares 
a persistência de 
problemas sociais  
e políticos que  
afligem o Brasil  
desde a época da  
colonização. O artista 
tangencia assim  

“o processo colonial”, 
a “máquina de tortura 
do terrorismo de 
estado da ditadura 
militar brasileira”, 
e até as “escolas 
públicas onde os 
policiais deixam seus 
filhos pela manhã e 
depois vão reprimir 
com bombas de 
gás lacrimogênio 
estudantes que 
ocupam as escolas 
públicas onde os 
policiais…”, tudo 
orbitando ao redor 
do nosso surreal 
lema maior, “ordem 
e progresso”.

Mechanics, 2016

90.6 in; 
cut vinyl applied 
on wall;
unique.

The spiral-shaped 
composition, which 
is reminiscent of 
Rotoreliefs by Marcel 
Duchamp, is used  
by Fabio Morais for  
the layout of a text 
without beginning  
or end, which  
uses eight circular  
phrases to evince  
the persistence  
of the social and 
political problems 
that have beset 
Brazil since colonial 
times. The artist 
thus alludes to the 

“colonial process,” 
the “machine of 
torture and terrorism 
of the state during 
the Brazilian military 
dictatorship,” and 
even the “public 
schools where the 
police leave their 
children in the 
morning and later 
go with tear-gas 
grenades to repress 
the students who 
occupy the public 
schools where the 
police….” Everything 
revolving around our 
overriding surreal 
lemma, “ordem e 
progresso” [order 
and progress].
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Minha 6ª exposição 
individual, 2008

texto em adesivo de 
corte sobre parede; 
exposição individual 
na Galeria Vermelho.

A 6ª exposição 
individual de Fabio 
Morais consistiu, 
essencialmente, 
numa inversão: nas 
paredes da galeria 
não havia obras 
convencionais, mas 
um texto, diagramado 
como se os cantos 
da sala fossem 
páginas abertas de 
um livro. E o público 
tinha à disposição um 
folder, onde o espaço 
convencionalmente 
ocupado por um  
texto era ocupado  
por imagens: em 
suma, era permitido 
levar as imagens,  
mas o texto ficava  
na galeria. Uma  
frase, extraída do 
texto, que o próprio 
artista definiu como 
uma “autobiografia 
de apenas 
quatro páginas”, 
contextualiza 
perfeitamente a 
dimensão estética  
do projeto: “Hoje  
lembrei que sou 
artista plástico.  
Mas ando escrevendo. 
Artistas plásticos  
não escrevem.  
O que fazem, a 
princípio, deve ser 
estético. Mesmo hoje,  
pós-conceitualismos.”

My 6th Solo Show, 
2008

text on adhesive 
cutouts on wall; 
solo exhibition at 
Galeria Vermelho. 

Fabio Morais’ sixth 
solo show essentially 
consisted of an 
inversion: the gallery 
walls did not feature 
conventional works 
but rather a text, 
laid out as though 
the corners of the 
room were the open 
pages of a book. 
And a brochure was 
made available to the 
audience, where the 
space conventionally 
occupied by text 
was occupied by 
images: in short, it 
was permitted to take 
away the images, but 
the text remained in 
the gallery. A phrase 
excerpted from the 
text, which the artist 
himself defined as a 

“autobiography of just 
four pages,” perfectly 
contextualizes the 
project’s aesthetic 
dimension: “Today 
I remembered that 
I am a visual artist. 
But I’m always 
writing. Visual artists 
do not write. What 
they do, first and 
foremost, should be 
aesthetic. Even today, 
postconceptualisms.”
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Modelo vivo, 2014

dimensões variáveis;
espaço para  
prática de desenho  
de modelo-vivo;
edição única;
fotos: VERBO, 2014, 
Galeria Vermelho, 
São Paulo; 
performers: 
Macaquinhos, 
com Ana Carolina 
Pires, Andrez Lean 
Ghizze, Caio, Luiz 
Gustavo Lopes, 
Rafael Amambahy, 
Teresa Moura Neves 
e Yuri Tripodi.

Aparentemente 
parecido com um 
espaço convencional 
de estudo de 
modelo-vivo, com 
um tablado para o 
modelo rodeado de 
cavaletes, bancos, 
blocos de papel e 
material de desenho, 
Modelo vivo, por 
outro lado, subverte 
completamente 
a iconografia 
convencional, 
considerando que os 
modelos convidados 
são artistas que 
apresentam ações, 
performances  
e coreografias  
de sua autoria.  
No lugar do modelo 
imóvel, esvaziado 
de personalidade 
por essa imobilidade 
que o transforma em 
pura forma, Fabio 
Morais introduz 
a figura de um 
modelo que é pura 
ação, enfatizando 
a importância do 
movimento e da 
vida em detrimento 
da contemplação 
e da reprodução 
tradicionais.

Live Model, 2014

variable dimensions;
space for live-model 
drawing practice;
unique;
photos: VERBO, 2014, 
Galeria Vermelho, 
São Paulo; 
performers: 

“Macaquinhos,” 
with Ana Carolina 
Pires, Andrez Lean 
Ghizze, Caio, Luiz 
Gustavo Lopes, 
Rafael Amambahy, 
Teresa Moura Neves, 
and Yuri Tripodi.

Apparently 
resembling a 
conventional space 
for the study of a  
live model, with  
a platform for the 
model surrounded by 
easels, benches, pads 
of paper, and drawing 
material, Modelo vivo, 
on the other hand, 
completely subverts 
the conventional 
iconography, 
considering that the 
people invited as 

“models” are artists 
who present actions, 
performances, and 
choreographies,  
of their authorship. 
Instead of the 
motionless model,  
emptied of 
personality by  
this immobility  
that transforms  
him or her into 
pure form, Fabio 
Morais introduces 
the figure of a 
model that is pure 
action, emphasizing 
the importance of 
movement and  
of life as compared 
to traditional 
contemplation  
and reproduction.
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Na imagem, Godard 
despede-se da 
linguagem, 2015

dimensão variável; 
vinil de corte 
adesivado e tinta 
sobre parede; 
edição única.

Se Jean-Luc Godard 
é um dos cineastas 
mais importantes 
do século XX e do 
começo do XXI,  
é principalmente pela 
capacidade de aliar 
uma reflexão teórica 
e crítica à prática 
cinematográfica, 
ambas indissociáveis 
de uma real paixão 
política e uma grande 
verve polêmica.  
O texto-obra de 
Fabio Morais alude 
ou tangencia todas 
essas características 
do diretor francês, 
mas o mais sugestivo 
é verificar como 
as passagens mais 

“abstratas” do texto 
lembram, mais do  
que a crítica dos 
Cahiers du Cinéma, 
a vertigem de 
cidadecitycité 
(1962) de Augusto 
de Campos: 
atrocaducapacausti-
duplielastifeliferofu-
gahistoriloqualubri-
mendimultipliorgani-
periodiplastipublira-
pareciprorustisaga-
simplitenavelovera-
vivaunivoracidade.

In the Image, Godard 
Bids Farewell to 
Language, 2015

variable dimension;
cut vinyl and 
painted wall; 
unique.

If Jean-Luc Godard 
is one of the most 
important filmmakers 
of the 20th century 
and the beginning  
of the 21st, it is mainly 
due to his capacity 
to ally theoretic and 
critical reflection with 
filmmaking practice, 
both intrinsically 
linked to real political 
passion and strong 
polemic verve. This 
text/work by Fabio 
Morais alludes to or 
touches on all these 
characteristics of 
the French director, 
but the most 
suggestive aspect 
is how the more 

“abstract” passages 
of the text recall 
less the criticism of 
Cahiers du Cinéma 
than the vertigo 
of cidadecitycité 
(1962) by Augusto 
de Campos:
atrocaducapacausti-
duplielastifeliferofu-
gahistoriloqualubri-
mendimultipliorga-
niperiodiplastipubli-
rapareciprorustisa-
gasimplitenavelover-
avivaunivoracidade.
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Não, 2014

23 × 15,5 cm;
impressão offset 
sobre papel;
edição de 300 
exemplares;
editado por  
Ikrek Edições;
128 páginas.

Em Não, Fabio Morais 
aborda a história  
da impressão  
(e da expressão)  
no Brasil, desde  
o século XVIII, com  
a possível chegada 
de tipografias 
ao país, passando  
pela proibição  
de suas instalações, 
até a autorização 
concedida em 1 808, 
com a transferência 
da Corte portuguesa 
para o país, e 
finalmente a censura 
instituída pelo golpe 
de 1 964, chegando 
aos anos 2 000, com 
a digitalização do 
processo de escrita 
e impressão.

No, 2014

9 × 6.1 in;
offset print on paper;
print run of 
300 copies;
published by 
Ikrek Edições;
128 pages.

In Não, Fabio Morais 
deals with the history 
of printing (and of 
expression) in Brazil, 
since the 18th century, 
with the possible 
arrival of publishing 
houses in the country, 
extending through  
the prohibition of their 
establishment, up to 
their authorization 
in 1 808, when 
Portuguese court 
was transferred to 
Brazil, and finally the 
censorship instated 
by the 1 964 coup 
d’état, arriving at the 
first decades of the 
21st century, with 
the digitalization 
of the process of 
writing and printing.





164

Notas, 2015

texto adesivado 
sobre parede e 
impressão digital 
sobre cavaletes 
de plástico para 
intervenção no 
Centro Cultural 
São Paulo 

No universo de Fabio 
Morais, onde o mundo 
e sua descrição se 
fundem, e os objetos 
e os textos que os 
retratam se tornam 
frequentemente uma 
única coisa, era só 
questão de tempo  
até o artista começar 
a sentir necessidade 
de incluir alguma 
nota de rodapé 
para explicar aos 
desavisados,  
que leem o texto  
e o mundo sem 
pensar, que  

“O acaso é funcional”, 
e para convidar  
a pensar que, “se 
edificações fossem 
alicerçadas a partir 
do alto, poderiam 
ser projetadas e 
calculadas como 
coreografia, e não 
como escultura”.

Notes, 2015

text applied  
on wall and digital 
print on plastic 
A-frame for 
intervention in the 
Centro Cultural 
São Paulo 

In Fabio Morais’ 
universe, where 
the world and its 
description are 
blended, and the 
objects and texts 
that portray them 
often become a 
single thing, it was 
only a matter of 
time before the 
artist began to feel 
the need to include 
footnotes that 
explain to unaware 
people, who read the 
text and the world 
without thinking, 
that “randomness 
is functional,” and 
invite them to think 
that, “if buildings 
could be built from 
the top down, they 
could be planned 
and calculated like 
choreography, rather 
than like sculpture.”
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Nove, 2014

3,5 × 31 cm;
impressão digital 
sobre acrílico;
edição ilimitada.

Existem trabalhos 
que não deveriam ser 
descritos, analisados 
ou explicados com 
palavras. Qualquer 
tentativa nesse 
sentido acaba por 
embaralhar as 
coisas, confundir, 
tornar algo simples 
extremamente 
complexo. É, 
evidentemente,  
o caso de Nove.

Nine, 2014

1.4 × 12.2 in; 
digital print on 
transparent acrylic;
unlimited edition. 

There are artworks 
that do not need to be 
described, analyzed, 
or explained with 
words. Any attempt 
in this sense winds 
up shuffling and 
confusing things, 
turning a simple 
thing into something 
very complex. This 
is, evidently, the 
case of Nove.
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O amante, 2015

15,5 × 9,5 × 9 cm;
porta-guardanapo  
de metal esmaltado  
com todas as páginas  
do livro L’Amant,  
de Marguerite Duras,  
de um lado, e, do 
outro, todas as 
páginas da tradução 
para o português 
O amante;
edição de 3. 

Em O amante,  
um dos livros mais 
célebres do século XX,  
Marguerite Duras 
relembra e narra sua 
iniciação sexual, aos 
quinze anos, com 
um rico chinês de 
Saigon, na antiga 
Indochina Francesa, 
onde nascera de pais 
franceses. O amante, 
de Fabio Morais, é  
um porta-guardanapo 
esmaltado, dos  
que não podem  
faltar nas mesas  
de boteco, contendo 
de um lado todas as 
páginas da edição 
original, em francês, 
e do outro todas as 
páginas da edição  
em português. Ambos 
os amantes, cada 
um à sua maneira, 
são encontros 
entre mundos, 
línguas e classes 
sociais distintos.

The Lover, 2015

6.1 × 3.7 × 3.5 in; 
enameled paper-
napkin holder with  
all of the pages of  
the book L’Amant,  
by Marguerite Duras, 
on one side, and,  
on the other, all of the 
pages of the edition in 
Portuguese, O amante;
print run of 3.

In The Lover, one of 
the most celebrated 
books of the 20th 
century, Marguerite 
Duras recalls and 
narrates her sexual 
initiation, at the 
age of fifteen, with 
a wealthy Chinese 
man in Saigon, in 
the former French 
Indochina, where she 
was born to French 
parents. O amante, 
by Fabio Morais, 
is an enameled 
paper-napkin holder, 
often seen on the 
tables of cheap 
bars, containing on 
one side all of the 
pages of the original 
edition, in French, 
and on the other, all 
of the pages of the 
edition in Portuguese. 
Both of the amantes, 
each in its own way, 
are encounters 
between different 
worlds, languages, 
and social classes.
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O livro por vir,  
2012

21 × 29,7 cm;
impressão jato de 
tinta sobre papel;
políptico de 9;
edição única.

Cinco anos depois 
de A conversa infinita, 
Fabio Morais volta a 
Blanchot, novamente 
transformando o 
livro, mas dessa 
vez através de uma 
operação mais 
simples: apropriar-se 
de algumas páginas 
do livro e criar, ao 
lado de cada uma 
delas, uma página 
em branco, onde a 
única palavra que 
pode ser lida é “livro”. 
Só que ao contrário, 

“orvil”, como se 
houvesse um virar 
de página virtual, ou 
fictício, e esse virar 
de página virasse 
apenas a palavra 

“livro”, isto é, a única 
palavra que ainda 
pode ser escrita 
com as ruínas da 
máquina de escrever 
de Escombros, 
onde sobravam 
exatamente as 
letras L-I-V-R-O.

The Book to Come, 
2012

8.3 × 11.7 in; 
inkjet print on paper; 
polyptych of 9;
unique.

Five years after  
A conversa infinita, 
Fabio Morais returned 
to Blanchot, once 
again transforming 
the book, but this 
time through a 
simpler operation: 
the appropriation 
of some pages of 
the book to create, 
alongside each of 
them, a blank page, 
where the only word 
that can be read is 
livro [book]. But the 
letters are printed 
backward, orvil,  
as though a virtual 
or fictitious page 
had been turned, 
but this turning had 
only turned the word 
livro, the only one 
that can be written 
with the ruins of 
the typewriter of 
Escombros, on which 
precisely the letters 
L-I-V-R-O were left.
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O Performer, 2005

texto publicado em 
livro (2009, 21 × 14 cm,  
peça de xadrez 
sobre livro impresso 
em jato de tinta 
sobre papel, edição 
de 100, editado 
pelo autor) e em 
espaços expositivos 
(adesivo de corte 
ou impressão 
digital sobre papel, 
dimensões variáveis);
52 páginas;
foto p. 180: texto do 
performer publicado 
no Zine Parasita,  
n. 9, 2011, editado  
por Guilherme Falcão.

O Performer é um dos 
primeiros trabalhos 
de Fabio Morais 
incluídos neste livro. 
Ele testemunha 
um pensamento 
nesse momento 
ainda incipiente, 
mas que se mostra, 
hoje, totalmente 
coerente com a 
produção posterior. 
Apesar de alguns 
desdobramentos 
e variações que 
distinguem cada 
uma das montagens 
posteriores do 
trabalho, seu 
funcionamento  
é sempre o mesmo:  
a encenação  
de uma série de 
performances 
através, apenas,  
de sua descrição, 
de maneira que um 
performer que não 
sabe filmar possa 
fazer filmes, um que 
não sabe fotografar 
possa fazer fotos, e o 
artista, que não sabe 
fazer performances, 
faça à sua maneira 
(isto é, escrevendo) 
umas performances.

The Performer, 2005

text published  
in book (2009,  
8.3 × 5.5 in, chess 
piece on book printed 
by inkjet print on 
paper, print run of 
100, published by 
the author) and in 
exhibition spaces 
(cut adhesive or 
digital print on paper, 
variable dimensions);
52 pages;
photo p. 180: 
performer’s text 
published in Zine 
Parasita, no. 9,  
2011, published  
by Guilherme Falcão.

O Performer is one of 
the earliest works by 
Fabio Morais included 
in this book. It bears 
witness to a thinking 
that was then still 
incipient, but which 
is totally consistent 
with the artist’s later 
production. Despite 
some developments 
and variations that 
distinguish each of 
the later mountings 
of the work, its 
operation is always 
the same: the 
staging of a series 
of performances 
through nothing more 
than their description, 
in such a way that a 
performer who does 
not know how to film 
can nevertheless 
make films, one who 
does not know how to 
photograph can make 
photographs, and the 
artist who does not 
know how to make 
performances can 
make, in his own way 
(i.e., through writing) 
some performances.



Dentro da sala há um barulho 

intenso e alto. O performer 

entra empurrando uma 

gigantesca caixa acústica 

(destas do tamanho de uma 

pessoa), a coloca no centro  

da sala e a liga à tomada.  

Ao ligá-la, o barulho diminui 

um pouco de intensidade. 

O performer sai, instantes 

depois retorna empurrando 

uma segunda caixa acústica 

e a coloca lado a lado com a 

primeira. Ao ligar também  

a segunda à tomada o barulho 

da sala diminui mais um 

pouco. Tudo se repete com 

uma terceira caixa  

(o barulho diminui pela 

terceira vez), uma quarta 

(continua diminuindo),  

uma quinta (resta apenas um 

ruído) e, finalmente, uma 
sexta e última caixa que,  

ao ser ligada à tomada, acaba 

com todo o barulho e impõe 

o silêncio.

Já que não sei fazer 
música…

Numa película de um 

filme qualquer, projetado 
numa sala qualquer, de 

uma cidade qualquer, são 

inseridos quadros (no meio 

dos habituais vinte e quatro 

por segundo) do performer 

em seu dia-a-dia: tomando 

café, no ponto de ônibus, 

comprando cotonetes, lendo 

um livro, fritando um pastel 

de queijo… A mensagem 
subliminar é distribuída ao 

longo de todo o rolo do filme.

No fim da sessão o performer 
está no hall do cinema, assim 

como quem não quer nada, 

comendo pipocas. A primeira 

pessoa que o abordar com o 

mais barato dos xavecos – 

“Não te conheço de algum 

lugar?” – pode escolher entre 

casar-se com o performer, 

afinal as boas relações sempre 
começam com xavecos 

baratos, ou ser fotografada e 

entrar como documentação 

ou registro de performance 

num futuro livro ou catálogo 

do artista.

Já que não sei fazer 
cinema…

O performer quer fazer um 

documentário, mas não tem 

dinheiro.

Ele entra em contato com um 

cameraman, um fotógrafo, 

um produtor, um iluminador, 

um editor, um roteirista, um 

sonoplasta, um diretor de 

arte, enfim, com todo tipo de 
profissional necessário para 
formar sua equipe. A todos o 

performer expõe o tema de 

seu projeto, diz que esse é o 
sonho de sua vida e informa 

que, infelizmente, não tem um 

centavo e todos, se puderem, 

trabalharão de graça.

Depois de bastante tempo, 

quando enfim consegue a 
equipe toda para a realização 

do filme (na base da amizade 
e da colaboração), o performer 

então realiza o documentário 

que consiste apenas no título 

de abertura, “Solidariedade”, 

seguido dos letreiros finais 
com a função e o nome de 

todos os membros da equipe.

Já que não sei fazer 
documentário…

O performer sai de casa com 

uma câmera fotográfica, 
um tripé e o bolso da calça 

jeans cheio de giz branco. 
Depois de muito caminhar, 

pacientemente vendo e 

sentindo os lugares, ele enfim 
escolhe um (escolha essa 

que mistura gostos estéticos 

pessoais, um punhado de boas 

simbologias ali detectadas, 

o afã de documentar o 

momento de uma vez por 

todas e até mesmo um olhar 

para o mundo ainda tomado 

de ecos da noite passada).

O performer para, arma o 

tripé, posiciona a câmera e 

inicia o delicado processo 

de enquadrar um pequeno 

pedaço do resto de tudo. O 

enquadramento resolvido e 

o performer pega, no bolso 

da calça jeans, um punhado 
de giz branco. Ele agora irá, 

conforme o enquadramento 

que vê no visor da câmera, 

riscar o contorno deste 

recorte do mundo.

O processo é lento e 

minucioso já que esse 
retângulo tão fácil e banal 

que se vê no visor, ao ser 

desenhado no real, precisa 

lidar com as distâncias em 

trezentos e sessenta graus  

que rodeiam e separam todas 

as coisas. Por exemplo: 

a base do retângulo a ser 

traçado começa no tronco  

de uma daquelas árvores mas, 

ao fim da largura do tronco,  
o risco continua no muro, 

bem lá atrás, um pouco longe 

da árvore e, logo depois, 

no banco da praça ali bem 

na frente, continuando no 

conjunto daqueles prédios ao 
fundo, para terminar na altura 

do peito do rapaz que está no 

primeiro plano. Traçar seu 

desejo de bidimensionalidade 
e apreensão do tridimensional 

é um mecanismo que requer, 

do performer, calma e 

dedicação.

Depois de uma tarde inteira 

de trabalho, indo e voltando 

ao visor inúmeras vezes 

para conferir a posição e o 

tamanho certos dos traçados, 

enfim o contorno  
do enquadramento fica 
pronto. O performer recolhe 

suas coisas e vai embora 

deixando para trás as marcas 

de uma escolha, cheio de 

esperança de que nalgum 

momento alguém passe pelo 

exato ponto onde ele fincou a 
câmera e, num golpe de vista, 

enxergue surpreso o retângulo 

traçado, sendo assim, de 

alguma forma, seu cúmplice.

Já que não sei fotografar…

A performance dura um mês.

O performer estabelece um 

lugar qualquer, que já faça 
parte de seu cotidiano, como 

o “palco” da performance: 

uma rua por onde passa 

diariamente, uma praça ou 

a padaria. Na verdade, a 

performance acontece pelas 

vinte e quatro horas de cada 

um dos trinta dias que ela dura.

Porém, esse momento em 

que o performer irá passar 

diariamente pelo “lugar-palco” 

estabelecido é como se fosse 

um ponto de encontro que ele 

marca entre sua performance  

e o mundo: algo simbólico.

No primeiro dia o performer 

passa todo o dia vestido de 

preto. No segundo, veste-se 

de um cinza muito escuro, 

quase preto. No terceiro,  

de um cinza um tom mais 

claro que o do segundo dia. 

No quarto, um tom mais 

claro que o do terceiro. No 

quinto, novamente, um tom 

mais claro que o do quarto 

dia. E assim, sucessivamente, 

durante um mês até atingir a 

roupa totalmente branca no 

último dia da performance.

Já que não sei pintar…
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Oceanos, 2006

80 × 80 cm 
(aproximadamente);
ponta-seca 
sobre atlas;
série de 4: Ártico, 
Atlântico, Índico 
e Pacífico;
edição única.

Oceanos faz parte 
da série de trabalhos 
em que Fabio 
Morais usa atlas, 
mais precisamente 
representações de 
oceanos em atlas. 
Diferentemente de 
Encontro de mares, 
em que a relação 
entre os atlas se  
dá essencialmente 
pela cor, aqui a 
questão essencial 
é a de escala, e a 
maneira como as 
pegadas poderiam 
nos fazer imaginar 
gigantes imensos, 
que vigiam o mundo, 
frente a frente, 
nesses oceanos  
que se contrapõem.

Oceans, 2006

31.5 × 31.5 in 
(approximately);
drypoint on atlas
series of 4: Arctic, 
Atlantic, Indian, 
and Pacific;
unique.

Oceanos is part of  
a series of artworks 
in which Fabio 
Morais uses atlases, 
more precisely, 
representations  
of oceans in atlases. 
Unlike Encontro de 
mares, in which the 
relationship between 
the atlases takes 
place essentially 
through color, 
here the essential 
question is that of 
scale, and the way 
how the footprints 
can make us imagine 
immense giants, who 
watch over the world, 
facing each other, in 
these oceans that 
are counterposed 
to each other.



184

Oferenda a Iemanjá 
para um feliz ano  
novo, 2007

17 × 11 cm (fechado);
atlas recortado;
edição única.

Um dos últimos 
trabalhos que 
integram a que 
poderia ser chamada 
de “série dos mares”, 
Oferenda a Iemanjá é 
também um dos mais 
poéticos e sugestivos. 
Numa inversão do 
ritual tradicional da 
passagem do ano, 
durante o qual se 
jogam flores e outras 
oferendas no mar 
para a deusa dos 
mares da religião 
afro-brasileira, 
aqui o gesto é de 
subtração: todos os 
continentes e as ilhas 
foram recortados 
e retirados de um 
atlas (ou do mundo), 
de maneira que nele 
restem apenas os 
oceanos e os mares.

Offering to Iemanjá 
for a Happy New  
Year, 2007

6.7 × 4.3 in (closed);
cut atlas;
unique.

One of the last 
artworks that are part 
of what can be called 
the “sea series,” 
Oferenda a Iemanjá is 
also one of the most 
poetic and suggestive. 
In an inversion of 
the traditional ritual 
of the turning of the 
year, during which 
people throw flowers 
and other offerings 
into the ocean for 
the goddess of the 
oceans of the Afro-
Brazilian religion, 
here the gesture is 
one of subtraction: 
all of the continents 
and the islands 
were cut out and 
removed from an 
atlas (or from the 
world), in such a way 
that only the oceans 
and seas remain.



186

Paisinho, 2012

11 × 7,5 cm;
lata esmaltada  
e água;
edição única.

Paisinho é uma das 
obras de Fabio Morais 
em que se torna mais 
clara a aspiração  
do artista a confundir 
quem olha para  
o seu trabalho.  
Será possível que 
a lata contenha 
realmente água 
potável, e, mais  
ainda, será que a  
paixão dos militares 
pelas prescrições 
rígidas e ordens  
a serem seguidas 
à risca chegaria ao 
ponto de impor, sem 
exceções, “2 latas por 
dia” aos náufragos 
(nem uma a mais, 
nem uma a menos)?

Little Country, 2012

4.3 × 3 in;
enameled tin 
and water;
unique.

Paisinho is one of 
Fabio Morais’ works 
in which there is  
a clear aim by the 
artist to confuse  
the viewer of the 
work. Is it possible 
that the can really 
contains potable 
water, and, moreover, 
is the military’s 
passion for rigid 
prescriptions and 
orders to be strictly 
followed to the 
point of imposing, 
without exceptions, 

“two cans per day” 
to shipwrecked 
castaways (not one 
more, nor less)?
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Para, 2003

21 × 16 cm;
jato de tinta 
sobre papel;
edição de 7; 
editado pelo autor;
132 páginas.

Para é uma antologia 
de dedicatórias de 
autores, um livro 
em que cada página 
é reservada a uma 
dedicatória. Um dos 
primeiros trabalhos 
de Fabio Morais, e um 
dos mais delicados, 
aponta desde o 
começo da carreira 
para o interesse 
do artista pelos 
paratextos, isto é,  
os elementos visuais 
ou textuais de um livro 
que acompanham, 
complementam e 
apresentam o texto 
principal, como as 
próprias dedicatórias. 
De certa maneira, 
os paratextos são 
o lugar onde a obra 
reconhece sua própria 
existência como 
obra, e a literatura, 
para falar do gênero 
predominante nessas 
dedicatórias, se torna 
metaliteratura. Talvez 
seja redundante 
acrescentar, a essa 
altura, que é nesse 
mesmo âmbito 
que teria de ser 
colocado o corpus 
de Fabio Morais.

To, 2003

8.3 × 6.3 in;
inkjet print on paper;
print run of 7; 
published by 
the author;
132 pages.

Para is an anthology of 
dedications by authors, 
a book in which each 
page is reserved for 
a dedication. One of 
Fabio Morais’ first 
works, and one of his 
most delicate, it points 
to the artist’s early 
interest in paratexts, 
that is, visual or 
textual elements 
of a book, such as 
the dedications 
themselves, that 
accompany, 
complement, or 
present the main 
text. In a certain 
way, the paratexts 
are the place where 
the work recognizes 
its own existence 
as a work; and 
literature—to speak 
of the predominant 
genre in these 
dedications—becomes 
metaliterature. 
Perhaps it would be 
redundant to add,  
at this point, that it is 
in this same context 
that Fabio Morais’ 
corpus is situated.
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Passeio, 2005

30 × 21 cm;
fotocópias 
e caligrafias 
apropriadas de 
bilhetes, postais 
e cartas sobre 
lambe-lambe;
série de 12.

O primeiro passo 
desse passeio é o 
gesto de arrancar 
de muros da cidade 
de São Paulo, numa 
operação que  
poderia lembrar as  
de Raymond Hains  
e Mimmo Rotella  
nos anos 1950,  
lambe-lambes 
que depois Fabio 
Morais usa como 
suporte onde 
escreve pequenos 
textos poéticos, 
retratos fugazes 
de uma cidade 
cuja beleza, tão 
pouco convencional, 
fascina quem a sabe 
ver. Os textos são 
escritos com letras 
fotografadas pelas 
ruas da cidade, em 
placas, pichações  
ou anúncios,  
e caligrafias 
apropriadas de 
cartões-postais, 
encontrados em 
sebos e mercados 
de pulgas, que foram 
enviados em algum 
momento para 
destinatários na 
cidade de São Paulo.

Outing, 2005

11.8 × 8.3 in; 
photocopies  
and calligraphies 
appropriated  
from notes, 
postcards, and 
letters on poster;
series of 12.

The first step of this 
passeio is the gesture 
of tearing wheatpaste 
posters off the 
walls of the city of 
São Paulo—in an 
operation reminiscent 
of those of Raymond 
Hains and Mimmo 
Rotella in the  
1950s—which Fabio 
Morais then uses as 
a support on which 
he writes poetic texts, 
fleeting portraits 
of the city whose 
very unconventional 
beauty fascinates 
those who know how 
to see it. The texts 
are written with 
letters photographed 
on the city’s streets, 
on signs, graffiti tags, 
or advertisements,  
as well as calligraphic 
writing appropriated 
from postcards, 
found in used-book 
stores and flea 
markets, which 
at some moment 
were mailed to 
addressees in the 
city of São Paulo.



194

Podre, 2016

35 × 35 cm;
bolas de bilhar 
e jornal;
edição única.

Entre os eixos 
transversais que 
poderiam ser 
identificados na  
obra de Fabio Morais,  
o jornal e a revista 
ocupam sem dúvida 
um lugar de destaque, 
ao serem utilizados 
tanto como fonte 
de imagens, frases 
e tópicos, quanto 
como matéria-prima 
para a construção 
de esculturas, como 
nessa Podre, em 
que uma das bolas 
do conjunto de 
quinze utilizadas 
para uma partida de 
bilhar foi substituída 
por uma bola de 
papel de jornal.

Rotten, 2016

13.8 × 13.8 in;
pool balls and 
newspaper;
unique.

Among the 
transversal axes that 
can be identified in 
Fabio Morais’ work, 
the newspaper and 
magazine without 
a doubt occupy a 
prominent position, 
being used as a 
source for images, 
phrases, and topics 
as well as a raw 
material for the 
construction of 
sculptures, as in 
this work, Podre, in 
which one pool ball 
in a complete set of 
fifteen is substituted 
by a ball of wadded 
up newspaper.
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Portfólio, 2008

35 × 27 × 5 cm;
jato de tinta sobre 
papel e pasta 
de papelão;
edição única. 

O portfólio costuma 
ser o instrumento 
que uma empresa 
(ou um artista) tem 
para mostrar seu 
trabalho, resumindo 
e ao mesmo tempo 
promovendo o que 
sabe fazer no espaço 
de algumas folhas 
de papel, geralmente 
muito cuidadas do 
ponto de vista gráfico. 
O Portfólio de Fabio 
Morais, seguindo uma 
estratégia bastante 
recorrente do artista, 
embaralha o meio 
e a mensagem ao 
apresentar folhas 
de papel sulfite que 
foram amassadas 
no formato de 
bola de papel e 
fotografadas, depois 
desamassadas e 
alisadas o suficiente 
para poder servir de 
suporte à impressão 
da fotografia de si 
mesmas enquanto 
bolas de papel.  
O portfólio, então, é 
o das próprias folhas, 
que mostram o que 
sabem fazer ao passo 
que se apresentam, 
sem qualquer 
intermediação,  
pelo que de fato são.

Portfolio, 2008

13.8 × 10.6 × 2 in; 
inkjet print on paper 
and cardboard folder;
unique.

The portfolio is that 
instrument widely 
used by companies 
(or artists) to 
show their work, 
summarizing and 
at the same time 
promoting what they 
know how to do in the 
space of a few sheets 
of paper, generally 
made with great 
care for their graphic 
qualities. Fabio 
Morais’ Portfólio,  
in accordance with 
a strategy used 
recurrently by the 
artist, shuffles the  
medium and 
the message by 
presenting sheets of 
bond paper that were 
crumpled up into balls 
and photographed, 
then uncrumpled 
and smoothed 
enough to serve as 
the support for a 
printed photograph 
of themselves as 
balls of paper. The 
portfolio, therefore, 
is that of the sheets 
themselves, which 
show what they know 
how to do insofar as 
they present, without 
any intermediation, 
what they in fact are.
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Pré-desenho, 2009

dimensões variáveis; 
barbante, lapiseira 
e papel;
edição única.

Pré-desenho é uma 
instalação realizada 
por Fabio Morais na 
exposição Artérias 
e Capilares, em julho 
de 2009, na Galeria 
Vermelho. A ideia é 
simples: um barbante 
preto é instalado de 
maneira a percorrer 
as paredes do espaço 
expositivo, em algum 
momento furando-o 
e saindo para fora, 
voltando, subindo as 
paredes e finalmente 
pendendo do teto 
até chegar quase à 
altura do chão, onde 
finalmente entra 
numa lapiseira e 
termina na ponta, 
como se fosse um 
grafite pronto para 
riscar o papel em 
branco logo abaixo 
dele. Mas, como se 
trata, evidentemente 
e apesar de sua 
tridimensionalidade, 
de um desenho, 
cabe imaginar que 
Pré-desenho seja, 
em realidade, o 
projeto em escala 
1:1 dessa instalação, 
algo parecido com 
o mapa do Império, 
imaginado por Borges 
em Sobre o rigor na 
ciência, “que tinha o 
tamanho do Império 
e coincidia com ele 
ponto por ponto”.

Pre-Drawing, 2009

variable dimensions;
string, mechanical 
pencil, and paper;
unique.

Pré-desenho is an 
installation mounted 
by Fabio Morais at the 
exhibition Artérias 
e Capilares, in July 
2009, at Galeria 
Vermelho. The idea 
is simple: a black 
string is installed in 
such a way that it 
runs along the walls 
of the exhibition 
space, at a certain 
moment piercing it 
and going outside, 
returning, going up 
the walls and finally 
hanging down from 
the ceiling until nearly 
reaching the floor, 
where it finally enters 
a mechanical pencil 
and ends at the tip, 
as though it were 
a piece of graphite 
ready to draw on 
the white paper just 
below it. But, since 
this work, despite 
its tridimensionality, 
is about drawing, 
it should be 
remembered that  
Pré-desenho is,  
in reality, the plan 
in 1:1 scale of 
that installation, 
something like the 
map of the empire 
imagined by Borges 
in On Exactitude in 
Science, “that had 
the size of the Empire 
and coincided with 
it from end to end.”
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Primeiros passos,  
2009

125 × 210 cm;
trenzinho elétrico 
e livros;
edição única;
fotos: exposição 
individual Palavras 
são coisas, 2013, 
Oficina Oswald de 
Andrade, São Paulo.

Jogos de crianças 
aparecem em mais  
de uma obra de  
Fabio Morais.  
Aqui, o trenzinho 
elétrico convida  
a uma reflexão  
sobre quais são  
os primeiros passos 
que qualquer um 
dá no caminho da 
aprendizagem que 
forma, ao longo 
dos anos, uma 
pessoa. Mais do 
que o percurso 
do trem, que pode 
ser modificado 
acionando uma 
alavanca, o que 
importa aqui é a 
passagem pelos 
túneis, criados com 
livros da Coleção 
Primeiros Passos, 
que explicam  
O que é Aventura,  
O que é Revolução,  
O que são Intelectuais, 
O que é Pênis,  
O que é 
Desobediência Civil, 
O que é Filosofia,  
O que é AIDS,  
O que é Utopia,  
O que é Rock,  
O que é Religião,  
O que é Corpo,  
O que é Ideologia,  
O que é 
Homossexualidade,  
O que é Capitalismo, 
O que é Amor,  
O que é Cinema,  
O que é Comunismo,  
O que é Toxicomania,  
O que é 
Existencialismo,  
O que é Alcoolismo,  
O que é Literatura,  
O que é Pós-Moderno, 
O que é Realidade, 
O que é Arte.

First Steps,  
2009

49.2 × 82.7 in; 
toy electric train 
and books;
unique;
photos: solo 
exhibition Palavras 
são coisas, 2013, 
Oficina Oswald de 
Andrade, São Paulo.

Children’s games 
appear in more than 
one work by Fabio 
Morais. Here, the toy 
electric train invites 
the viewer  
to reflect on the first 
steps taken by each 
person on the path  
of learning which, 
over the years, forms 
a person. More than 
the route of the 
train, which can be 
modified by pushing 
a lever, what is 
important here is  
its passage through 
the tunnels, created 
with books from the 
Coleção Primeiros 
Passos [First Steps 
Collection],  
which explain  
What is Adventure, 
What is Revolution, 
What are Intellectuals, 
What is a Penis,  
What is Civil 
Disobedience,  
What is Philosophy, 
What is AIDS,  
What is Utopia,  
What is Rock,  
What is Religion, 
What is the Body,  
What is Ideology,  
What is 
Homosexuality,  
What is Capitalism, 
What is Love,  
What is Cinema,  
What is Communism,  
What is Drug 
Addiction,  
What is Existentialism,  
What is Alcoholism, 
What is Literature, 
What is Postmodern, 
What is Reality, 
What is Art.
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Projeto construtivo 
brasileiro na arte ,  
2014

26,5 × 21 cm;
fotografia em 
saída digital; 
edição de 5. 

Fabio Morais definiu 
este trabalho como 

“uma homenagem 
singela aos 
Metaesquemas”.  
E, efetivamente,  
a simples operação 
de emoldurar a 
fotografia do catálogo 
da exposição Projeto 
Construtivo Brasileiro 
na Arte, de 1 977 
(curada por Aracy 
Amaral na Pinacoteca 
de São Paulo e  
no MAM do Rio  
de Janeiro), cujo 
projeto gráfico é  
de Amilcar de Castro, 
com uma inclinação 
de alguns graus,  
é suficiente para 
subverter totalmente 
seu equilíbrio, 
exatamente como as 
formas geométricas 
dos Metaesquemas 
de Hélio Oiticica, 
levemente deslocadas, 
marcam de maneira 
extremamente 
sintética e clara 
a passagem do 
concretismo para  
o neoconcretismo.

Brazilian 
Constructive 
Project in Art , 2014

10.4 × 8.3 in; 
photograph on 
digital output; 
print run of 5. 

Fabio Morais  
defined this work as  

“a simple homage to 
the Metaesquemas.” 
And, effectively, the 
simple operation of 
framing a photograph 
of the catalog of the 
exhibition Projeto 
Construtivo Brasileiro 
na Arte (curated by 
Aracy Amaral in 1 977 
at the Pinacoteca 
de São Paulo and 
at MAM of Rio de 
Janeiro), designed 
by Amilcar de Castro, 
inclined at a few 
degrees, is sufficient 
to totally subvert its 
balance, precisely as 
the geometric shapes 
of the Metaesquemas 
by Hélio Oiticica, 
slightly displaced, are 
an apt representation 
of the passage  
from concretism  
to neoconcretism.
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Promessa 
concreta, 2009

40 × 50 cm;
datilografia sobre 
papel vegetal e livro; 
edição única.

Promessa concreta 
é um dos trabalhos 
de Fabio Morais 
em que referências, 
sugestões, 
promessas reais 
e fictícias, e uma 
ideia absolutamente 
pessoal e 
inconfundível 
de literatura se 
misturam da maneira 
mais profunda  
e inextricável.  
O artista começou 
datilografando,  
em papel vegetal, 
uma carta fictícia 
enviada a ele em 
1 980 pelo então 
futuro presidente 
Lula, na qual prometia 
nunca decepcioná-lo, 
política e eticamente. 
A assinatura do 
futuro presidente  
é apropriada de 
uma dedicatória que 
aparece em Sobre 
o PT, livro lançado 
em 1 980 e assinado, 
entre outros, por 
Mario Pedrosa, um 
dos fundadores do 
partido e também 
um dos mais 
importantes críticos 
brasileiros, intérprete 
fundamental 
do movimento 
neoconcreto. A carta, 
assim, torna-se ao 
mesmo tempo uma 
reflexão sobre as 
transformações 
inevitáveis (na arte, 
na política e na vida) 
e sobre as quebras de 
promessas e utopias, 
como a “concreta”, 
ou como as que o PT 
defendia em 1 980.

Concrete 
Promise, 2009

15.7 × 19.7 in; 
typewriting on tracing 
paper and book;
unique.

Promessa concreta 
is one of the works 
by Fabio Morais 
that blend real and 
fictional promises, 
suggestions, and 
references together 
with an unmistakably 
personal idea of 
literature, mixing 
them all in the 
most profound and 
inextricable way.  
The artist started  
out by typewriting,  
on tracing paper,  
a fictional letter sent 
to him in 1 980 by the 
then future President 
Lula, in which he 
promised to never 
disappoint the artist 
politically or ethically. 
The signature of the 
future president is 
appropriated from 
a dedication that 
appears in Sobre 
o PT [About the 
Workers’ Party], 
released in 1 980 and 
signed by a number 
of people including 
Mario Pedrosa, one 
of the founders of 
the party and one of 
the most important 
Brazilian art critics, 
a fundamental 
interpreter of  
the neoconcrete 
movement. The 
letter thus becomes, 
simultaneously, 
a reflection on 
the inevitable 
transformations  
(in art, in politics,  
and in life) and on the 
breaking of promises 
and utopias, such as 
those of concrete art, 
or those espoused 
by the Workers’ 
Party in 1 980.
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Rodapé, 2015

22 × 12 cm;
impressão offset 
sobre papel;
edição de 500 
exemplares;
editado por 
plataforma 
par(ent)esis;
44 páginas.

Numa casa, o rodapé 
é a barra de madeira 
ou de outro material 
que se coloca na 
parte inferior das 
paredes para dar 
acabamento e 
proteger o canto  
que encontra o piso.  
Em âmbito editorial,  
o rodapé indica 
a parte inferior 
da página, onde 
ficam as notas que 
complementam ou 
completam o texto 
principal. Vimos  
há pouco como,  
no trabalho de Fabio 
Morais, os paratextos 
assumem com certa 
frequência um papel 
central, e nesse 
sentido Rodapé,  
um livro escrito  
em primeira pessoa,  
em que as notas 
crescem até ocupar 
páginas inteiras,  
deve ser considerado 
um fiel retrato 
(literário) do artista.

Baseboard, 2015

8.7 × 4.7 in; 
offset print on paper;
print run of 
500 copies;
published by the 
platform par(ent)esis;
44 pages.

In a house, the rodapé 
is the strip of wood 
or other material 
that runs along the 
bottom of the walls 
as a sort of finishing 
and to protect the 
corner with the floor. 
In the publishing field, 
the rodapé is the 
bottom of the page, 
where the footnotes 
are located. We have 
already seen that in 
Fabio Morais’ work 
paratexts sometimes 
play a central role,  
in this sense Rodapé, 
a book written in  
the first person,  
in which the notes 
grow until occupying 
entire pages, should 
be considered a 
faithful (literary) 
portrait of the artist.





Novel to be Read  
in the Rain, 
2008

5.7 × 4.3 × 1.2 in; 
cuts on book;
unique.

In others of these 
texts that are 
inserted among 
Fabio Morais’ works, 
or, to put it better,  
in other paragraphs  
of this text about the 
work of Fabio Morais, 
I cited OuLiPo as one 
of the fundamental 
references for his 
work. Romance para 
ser lido sob a chuva is 
a new demonstration 
of this, insofar as it 
was explicitly inspired 
by Cent mille milliards 
de poèmes (1961),  
the book by Raymond 
Queneau, who gave 
rise to the group 
when he struck up 
his first collaboration 
with mathematician 
François Le Lionnais. 
But Romance, 
naturally, is also 
other things; among 
them, perhaps, an 
homage that is also 
situated, like all 
Queneau’s works, 
at the intersection 
between literature, 
poetry, and art, in 
light of its allusion to 
the film La pluie, by 
Marcel Broodthaers 
(1969), in which the 
artist struggles to 
write a text that is 
immediately washed 
away by the rain.

Romance para ser 
lido sob a chuva, 
2008

14,5 × 11 × 3 cm;
cortes sobre livro;
edição única.

Em outros destes 
breves textos que  
se insinuam por entre 
as obras de Fabio 
Morais, ou melhor,  
em outros parágrafos 
deste texto sobre a 
obra de Fabio Morais, 
citei o OuLiPo como 
uma das referências 
fundamentais para 
o seu trabalho. 
Romance para ser lido 
sob a chuva é uma 
nova demonstração 
disso, ao ser 
declaradamente 
inspirado em  
Cent mille milliards  
de poèmes (1961),  
o livro de Raymond 
Queneau que de 
fato deu origem ao 
grupo, ao constituir a 
primeira colaboração 
entre Queneau 
e o matemático 
François Le Lionnais. 
Mas Romance, 
naturalmente, é 
também outras 
coisas; entre 
elas, talvez, uma 
homenagem que 
também se situa, 
como todas as do seu 
autor, no cruzamento 
entre literatura, 
poesia e arte, ao citar 
indiretamente o filme 
La pluie, de Marcel 
Broodthaers (1969), 
no qual o artista 
se esforça para 
escrever um texto 
que é imediatamente 
lavado pela chuva. 
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Saída, 2017

23 × 6 × 13,5 cm;
serigrafia sobre 
acrílico, caixa de metal 
e instalação elétrica;
edição de 25 
exemplares;
múltiplo produzido 
por 55SP.

Esteticamente 
próximas das placas 
de sinalização e 
circulação típicas  
de prédios comerciais 
e espaços públicos, 
as duas faces de 
Saída buscam 
criar algo parecido 
a uma narrativa, 
contrapondo 
à neutralidade 
da informação 
duas “respostas” 
cujo significado 
resulta diferente 
dependendo de 
qual é lida antes ou 
depois. É possível 
interpretar as frases 
como um diálogo 
imaginário em que a 
um convite para não 
ir embora, apesar da 
proximidade da saída 
(“Fica”), segue-se  
uma resposta  
positiva (“Fico”).  
Mas também poderia 
ser uma afirmação 
decidida (“Fico”), 
seguida de uma 
resposta bastante 
indiferente (“Fica”).

Exit, 2017

9.1 × 2.4 × 5.3 in; 
silk-screen print  
on acrylic, metal 
box, and electric 
installation;
print run of 25 copies; 
multiple produced 
by 55SP.

Aesthetically close 
to the signs typically 
found in commercial 
buildings and public 
places, the two faces 
of Saída seek to 
create something 
like a narrative, 
counterposing to 
the neutrality of 
information two 

“responses” whose 
meaning is different 
depending on the 
order in which 
they are read. It is 
possible to interpret 
the phrases as an 
imaginary dialogue in 
which an invitation to 
not go away (“Fica”) 
[where “Fica” means 

“Stay”], despite the 
proximity of the exit, 
is followed by a  
positive response  
(“Fico”) [where “Fico” 
means “I stay”]. But 
it can also be read as 
a decisive affirmation 
(“Fico”), followed 
by a very indifferent 
response (“Fica”).
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Sampa, 2009

35 × 35 × 5 cm;
guia de ruas da 
cidade de São Paulo 
recortado em tiras; 
edição única. 

Sampa é um ninho de 
aves feito com tiras 
de papel recortadas 
de um guia de ruas da 
cidade de São Paulo. 
Se os trabalhos com 
atlas em que o artista 
selecionava apenas 
páginas de mares e 
oceanos tinham uma 
tonalidade azulada, 
aqui a cor é bem 
próxima da palha que 
um pássaro poderia 
efetivamente usar 
para construir um 
ninho, sugerindo 
um ambiente 
aconchegante, 
mas em última 
instância árido.

Sampa, 2009

13.8 × 13.8 × 2 in;
maps of the streets 
of São Paulo City 
cut into strips;
unique.

Sampa is a bird nest 
made with strips 
of paper cut from a 
book of maps of the 
streets of São Paulo 
city [nicknamed 

“Sampa”]. While 
his artworks with 
atlases in which the 
artist selected only 
pages of seas and 
oceans had a bluish 
tone, here the color 
is very close to that 
of the straw a bird 
might use to build 
a nest, suggesting 
a sheltering but 
ultimately arid 
environment.
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Se um dia eu resolver 
desenhar, tentarei 
aprender com Mira 
Schendel, 2008

21 × 28 cm;
grafite sobre papel;
série de 7 desenhos.

Uma das 
características 
que torna a obra 
de Mira Schendel 
extraordinária é a sua 
aparente simplicidade, 
a capacidade de 
transmitir uma 
mensagem precisa 
e, frequentemente, 
comovente e poética, 
com os meios 
mais reduzidos. 
Seus desenhos, 
em especial, são 
quase rarefeitos, 
frequentemente 
compostos apenas 
por signos ou palavras 
a flutuar no campo 
do papel. É provável 
que seja essa a lição 
que Fabio Morais 
quer aprender com 
ela, mas seu trabalho, 
por outro lado, volta 
constantemente 
a uma construção 
mais complexa 
e sofisticada, à 
sobreposição de 
camadas distintas  
e quase conflitantes 
(nesse caso: a de 
quem desenhou; 
a da mão que 
ele desenhou; a 
do desenho que 
essa mão copiou; 
a da reprodução 
do desenho num 
catálogo; e a do 
original, este sim, 
simples e direto,  
da Mira Schendel).

If one day I should 
decide to draw,  
I will try to learn from 
Mira Schendel, 2008

8.3 × 11 in; 
graphite on paper;
series of 7 drawings.

One of the 
characteristics that 
makes the work 
of Mira Schendel 
extraordinary is its 
apparent simplicity, 
its capacity to convey 
a precise message, 
which is often 
moving and poetic, 
through the most 
reduced means. Her 
drawings, especially, 
are nearly rarefied, 
often composed only 
of signs or words 
floating on the field 
of the paper. It’s very 
likely that this is the 
lesson that Fabio 
Morais wants to learn 
from her, but his work, 
on the other hand, 
constantly recurs 
to a more complex 
and sophisticated 
construction, to the 
overlaying of distinct 
and nearly conflicting 
layers (in this case: 
that of who made  
the drawing; that 
of the hand that he 
drew; that of the 
drawing which this 
hand copied; that  
of the reproduction  
of the drawing  
in the catalog;  
and that of  
the original—the 
only simple and 
direct one— by 
Mira Schendel).
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Sebo+Biblioteca, 
2016

23 × 15 cm;
edição de 650 
exemplares;
em parceria com 
Marilá Dardot
editado junto 
ao catálogo da 
exposição Guerra 
do Tempo, de Marilá 
Dardot, Chácara 
Lane, São Paulo; 
360 páginas.

Para Marilá Dardot 
e Fabio Morais, 
um livro é o lugar 
onde se fazem as 
descobertas mais 
incríveis. A mais 
incrível de todas foi, 
provavelmente, a de 
descobrir, quando 
se conheceram, que 
ambos colecionavam 
coisas achadas em 
livros usados.  
A maioria de suas 
colaborações nasce 
da necessidade 
ou desejo de 
compartilhar, com 
o leitor, mas antes 
de tudo entre eles, 
o que mais eles 
acharam nos livros. 
Sebo+Biblioteca 
poderia ser 
considerada, nesse 
sentido, a obra mais 
sincera dos dois, 
pois nada mais é que 
uma recompilação 
de “coisas que, há 
anos, encontramos 
esquecidas dentro 
de livros em sebos”.

Used-Book 
Store+Library, 2016

9.1 × 5.9 in; 
print run of 
650 copies;
in collaboration 
with Marilá Dardot
published together 
with the catalog of 
the exhibition Guerra 
do Tempo, by Marilá 
Dardot, Chácara 
Lane, São Paulo;
360 pages.

For Marilá Dardot 
and Fabio Morais,  
a book is the place 
where the most 
incredible discoveries 
are made. The most 
incredible of them all 
was, probably, that 
of discovering, when 
they first met, that 
they both collected 
things found in used 
books. Most of their 
collaborations spring 
from the need or 
desire to share with 
the reader—but 
before all else with 
each other—what 
they found in the 
books. In this sense, 
Sebo+Biblioteca 
can be considered 
the duo’s most 
sincere work, as it is 
nothing more than 
a recompilation of 

“things which, over 
the years, we have 
found forgotten 
inside the books in 
used-book stores.”







Seis ensaios  
de materialismo 
histórico, 2014

32 × 25 cm (cada);
colagem de postais  
e grafite sobre papel;
políptico de 6;
edição única.

Seis ensaios de 
materialismo histórico 
toma como ponto de 
partida obras icônicas 
do concretismo, 
perpassando os 
campos do design 
gráfico (com o cartaz 
da 9ª Bienal de São 
Paulo, desenhado 
por Goebel Weyne), 
da poesia (o clássico 
Viva Vaia, de Augusto 
de Campos) e 
da produção 
propriamente artística 
(obras de Lygia Clark, 
Lygia Pape, Hélio 
Oiticica e Willys de 
Castro). Ao completar 
cada reprodução com 
anotações práticas  
e técnicas, onde lista 
por exemplo todos 
os instrumentos 
empregados para a 
realização do trabalho 
(cola, estilete, régua, 
papel), com suas 
respectivas marcas, 
e ainda data, hora, 
local e temperatura 
de quando cada um 
dos seis trabalhos foi 
feito, além de notícias 
do dia, apropriadas 
de jornais on-line, 
o artista enfatiza 
a importância do 
conhecimento 
técnico na poética 
concretista, e também 
a importância do 
contexto social e 
político em que um 
trabalho é produzido, 
algo que acaba quase 
sempre se perdendo 
com o tempo.

Six Essays  
on Historic 
Materialism, 2014

12.6 × 9.8 in (each);
collage of cards and 
graphite on paper;
polyptych of 6;
unique.

Seis ensaios de 
materialismo histórico 
takes as its starting 
point iconic works 
of concretism, in 
the fields of graphic 
design (the poster 
for the 9th Bienal de 
São Paulo, designed 
by Goebel Weyne), 
poetry (the classic 
Viva Vaia, by Augusto 
de Campos), and 
visual arts (works 
by Lygia Clark, Lygia 
Pape, Hélio Oiticica, 
and Willys de Castro). 
By complementing 
each reproduction 
with practical and 
technical notes, 
where he lists for 
example all of the 
tools used for making 
the work (glue, 
razor knife, ruler, 
paper), with their 
respective brand 
names, and even 
the date, time, place, 
and temperature 
when each of the six 
artworks was made, 
along with news 
items from that day, 
appropriated from 
online newspapers, 
the artist emphasizes 
the importance of 
technical knowledge 
in concretist poetics, 
as well as the 
importance of the 
social and political 
context in which an 
artwork is produced, 
something that 
is nearly always 
lost over time.
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Símile-fac, 2012

dimensão variada;
caderno, giz,  
parede pintada  
com tinta de lousa  
e madeira;  
edição única;
fotos: exposição 
individual símile-fac, 
2012, Galeria 
Vermelho, São Paulo.

Símile-fac é um  
“falso fac-símile,  
ou um fac-símile  
ao contrário”, nas 
palavras de seu autor.  
Numa enorme lousa,  
o artista copiou à 
mão, com giz, sete 
páginas de um 
caderno do final 
dos anos 1960, 
encontrado num 
mercado de pulgas. 
Nem o tema dos 
trechos copiados 
(anotações sobre 
informática  
e computadores) 
nem o próprio 
caderno, exposto 
numa base em frente 
ao texto copiado, 
são particularmente 
interessantes,  
o que permite situar 
esse trabalho na 
linhagem de obras 
programaticamente 
tediosas, ao lado 
da célebre I Will 
Not Make Any More 
Boring Art, de John 
Baldessari (1 971).

Símile-fac, 2012

variable dimension;
notebook, chalk, 
wall coated with 
blackboard paint, 
and wood;
unique;
photos: solo 
exhibition símile-fac, 
2012, Galeria 
Vermelho, São Paulo.

Símile-fac is a “false 
facsimile, or facsimile 
to the contrary,”  
in the words of the 
artist. On a huge 
blackboard, the artist 
copied by hand, with 
chalk, seven pages 
of a notebook from 
the late 1960s, found 
in a flea market. 
Neither the theme 
of the passages 
copied (notes 
about informatics 
and computers) 
nor the notebook 
itself, displayed 
on a base in front 
of the text copied, 
are particularly 
interesting, which 
places this work 
in the lineage of 
programmatically 
tedious artworks, 
alongside the 
celebrated I Will 
Not Make Any More 
Boring Art, by John 
Baldessari (1 971).
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The Earth and Man,  
2009

7 × 11 × 1,5 cm;
embalagem e caixa 
de fita cassete de 
plástico e papel;
edição única.

O homem e o mundo  
são indissoluvelmente 
ligados nesse 
trabalho, em que a 
fita magnética de um 
cassete é substituída 
por uma fita ao 
mesmo tempo real, 
de papel, e imaginária, 
enquanto constituída 
pela junção de 
todos os meridianos, 
os paralelos, os 
trópicos e a linha do 
Equador presentes 
nos mapas do atlas 
The Earth and Man.

The Earth and Man,  
2009

2.8 × 4.3 × 0.6 in; 
paper cassette 
tape and plastic 
cartridge and box; 
unique.

Man and the world 
are indissolubly 
linked in this work,  
in which the magnetic 
tape of the cassette 
is substituted 
by a tape that is 
simultaneously 
real, made of paper, 
and imaginary, 
considering it is the 
result of the junction 
of all the meridians, 
parallels, tropics, 
and the line of the 
equator present in 
the maps of the atlas 
The Earth and Man.
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The Imbecil, 2016

40 × 30 cm (fechado);
impressão risográfica 
sobre papel-jornal;
edição ilimitada;
24 páginas;
fotos: VERBO, 2016, 
Galeria Vermelho, 
São Paulo; 
performance-leitura: 
Camila Valones 
e Tiago Luz.

The Imbecil é um 
jornal totalmente 
em branco, com 
exceção do título 
impresso em preto 
na capa, e também 
a performance 
da leitura desse 
jornal, realizada 
pela primeira vez 
durante a edição 
de 2016 do Festival 
Verbo, da Galeria 
Vermelho. Se o meio 
é a mensagem, como 
defendia Marshall 
McLuhan, The Imbecil 
demonstra que essa 
mensagem está 
totalmente esvaziada 
de significado, como 
uma espécie de 
vestido do imperador 
que se encarrega de 
escancarar o vácuo 
da imprensa diária. 
Não por acaso,  
o jornal era vendido  
na Banca Tijuana,  
da própria galeria, 
pelo mesmo preço  
da Folha de S.Paulo 
e de O Estado de 
S. Paulo: sutilmente, 
Fabio Morais sugere 
que ler um desses 
jornais, ou um jornal  
totalmente em 
branco, acaba 
dando na mesma…

The Imbecil, 2016

15.7 × 11.8 in (closed); 
risograph print 
on newspaper;
unlimited edition; 
24 pages;
photos: VERBO, 2016, 
Galeria Vermelho, 
São Paulo; 
performance-reading: 
Camila Valones 
and Tiago Luz.

The Imbecil is both  
a newspaper that  
is totally blank except 
for the title printed  
in black on the  
front page, and  
the performance  
of the reading of this 
newspaper, staged 
for the first time 
during the 2016 
edition of Galeria 
Vermelho’s Festival 
Verbo. If the medium 
is the message, as 
affirmed by Marshall 
McLuhan, The Imbecil 
demonstrates  
that this message 
is totally devoid of 
meaning, akin to  
the new clothes  
of the emperor who 
sets out to reveal the 
vacuum of the daily 
press. Not by chance, 
the newspaper was 
sold at the gallery’s 
newsstand Banca 
Tijuana, for the  
same price as  
the newspapers  
Folha de S.Paulo and  
O Estado de S. Paulo: 
subtly, Fabio Morais  
suggests that 
reading one of 
those newspapers, 
or a totally blank 
newspaper, amounts 
to the same thing.
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Times, 2013

42 × 59 cm;
impressão offset 
sobre papel;
edição ilimitada;
foto: exposição 
individual Palavras 
são coisas, 2013, 
Oficina Oswald de 
Andrade, São Paulo.

A apropriação de 
cartazes usados em 
manifestações é 
recorrente na prática 
de Fabio Morais, 
mas poucas vezes 
ela busca constituir 
tão diretamente 
um retrato dos 
tempos (“times”) que 
vivemos. Tornados 
quase indistinguíveis 
pelo uso de 
uma iconografia 
elementar que os 
acomuna, slogans de 
esquerda e de direita, 
progressistas e 
retrógrados ao ponto 
de se tornarem quase 
surreais, convivem 
lado a lado, numa 
montagem caótica 
e, apesar de tudo, 
quase festiva. Por 
outro lado, o formato 
escolhido é um pôster 
empilhado e deixado 
no chão à disposição 
do público, numa 
referência direta e 
clara à prática de 
Felix Gonzalez-Torres,  
o que explicita de 
maneira sutil a 
posição do artista. 

Times, 2013

16.5 × 23.2 in; 
offset print on paper;
unlimited edition;
photo: solo 
exhibition Palavras 
são coisas, 2013, 
Oficina Oswald de 
Andrade, São Paulo.

The appropriation 
of posters used in 
protests is recurrent 
in Fabio Morais’ 
practice, but rarely 
has he sought to 
make such a direct 
portrait of the 
times in which we 
live. Made nearly 
indistinguishable 
by the use of 
an elementary 
iconography that 
they share in 
common, slogans 
of the left and right, 
progressivist and 
conservative in  
such quantity as  
to become virtually 
surreal, live side 
by side in a chaotic 
montage which is, 
despite everything, 
nearly festive.  
On the other hand, 
the chosen format  
is that of many copies 
of a poster piled up 
and left on the floor, 
for the audience  
to take if they wish,  
in a direct and clear 
reference to the 
practice of Felix 
Gonzalez-Torres, 
subtly explicating 
the artist’s position.
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Uma linha,  
ou duas, 2010

dimensão variável;
lápis e desenho com 
lápis de cor carmim 
e laranja sobre 
parede branca;
edição única.

Fabio Morais 
descreve esta obra 
assim: “É uma linha 
traçada na parede 
com um lápis laranja 
que se dilui em 
outra linha, vindo 
no sentido inverso, 
traçada com um lápis 
vermelho carmim.  
A posição dos dois 
lápis colados na 
parede é inversa, 
onde começa a 
linha laranja está o 
lápis carmim; onde 
começa a carmim, 
está o laranja.”  
O que ele não diz,  
e que se torna ainda 
mais evidente no 
preto e branco 
deste livro, é que a 
proximidade entre 
as duas cores torna 
difícil distinguir uma 
linha da outra, ou 
que no fundo é a 
mesma coisa, definir 
se se trata de uma 
linha ou de duas.

One Line,  
or Two, 2010

variable dimension;
pencil and drawing 
with carmine and 
orange pencils 
on white wall;
unique.

Fabio Morais 
describes this work 
as follows: “It is a line 
drawn on the wall 
with an orange pencil 
that dissolves into 
another line, coming 
in the opposite 
direction drawn  
with a carmine red  
pencil. The position  
of the two pencils  
attached to the  
wall is inverse—the 
carmine pencil is 
where the orange 
line starts, while 
the orange pencil is 
where the carmine 
line starts.” What 
he doesn’t say, and 
which becomes even 
more evident in the 
black-and-white of 
this book, is that the 
proximity between 
the two colors 
makes it difficult to 
distinguish one line 
from the other—or, 
which is basically the 
same thing, to define 
if it is one line or two.
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Violação, 2016

30 × 22 (cada);
impressão lightjet 
em papel fosco e 
envelope colado;
políptico de 24;
série de 5.

A resistência à 
situação política, 
aos arbítrios e 
abusos de poder, 
é extremamente 
presente, mas ao 
mesmo tempo 
sublimada e delicada, 
na obra de Fabio 
Morais. Violação,  
por exemplo,  
reúne os envelopes 
de 24 cartas que 
foram abertas, lidas 
e depois enviadas 
ao destinatário 
ou devolvidas ao 
remetente pelos 
sistemas de  
controle e censura  
de diferentes  
países e épocas.  
A marca (adesivo  
ou carimbo) impressa 
nos envelopes 
é a declaração, 
incontestável, de um 
poder foucaultiano, 
que não tem 
qualquer problema 
em sobrepor-se aos 
direitos individuais. 
Para tornar mais 
complexo o trabalho, 
em uma das 24 partes 
que o compõem é 
exposto o envelope 
original, violando 
assim o código 
de representação 
assumido 
pelas outras, e 
confrontando  
o observador com 
um registro real, 
não pacificado, 
da censura.

Violation, 2016

11.8 × 8.7 in (each); 
lightjet print on 
matte paper and 
glued envelope;
polyptych of 24; 
series of 5.

Resistance to the 
political situation,  
to arbitrariness, and 
to the abuse of power 
is intensely present, 
but at the same  
time sublimated  
and delicate,  
in Fabio Morais’ 
work. Violação, for 
example, features 
the printed images 
of the envelopes of 
twenty-four letters 
that were opened, 
read, and then sent 
to the addressee 
or returned to 
the sender by the 
systems of control 
and censorship of 
different countries 
and times. The  
mark (a sticker  
or stamp) printed  
on the envelopes  
is the incontestable 
declaration of  
a Foucaultian  
power, which 
sees no problem 
in contravening 
individual rights. 
Making the work 
more complex, in one 
of the twenty-four 
parts that compose 
the artwork, the 
original envelope 
is displayed, thus 
violating the code 
of representation 
assumed by 
the others, and 
confronting the 
observer with a real, 
unmitigated record 
of censorship.
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You don’t know me, 
2014

45,5 × 165 × 5 cm;
relevo seco 
tipográfico sobre 
papel holler, peças  
de quebra-cabeça 
de papelão e clipes 
esmaltados;
edição única.

You don’t know me | 
Bet you’ll never get to 
know me | You don’t 
know me at all são as 
três primeiras frases 
da música You don’t 
know me, de Caetano 
Veloso (1972). Fabio 
Morais as coloca em 
relação com peças 
de um imaginário 
quebra-cabeça que 
representa a imagem 
do Brasil, escondido 
ao observador a não 
ser por essas peças 
mínimas, quase 
indecifráveis, que nos 
ajudam a entender, 
nas palavras do 
próprio artista, 

“quanto esta imagem 
pode ser fictícia, 
irreal, fabricada, 
incompleta, pouco 
nítida, invertida, 
reducionista, cega, 
uma incógnita 
ou simplesmente 
uma fresta”.

You don’t know me, 
 2014

17.9 × 65 × 2 in; 
embossing on Holler 
paper, pieces of 
cardboard puzzle, 
and enameled 
paperclips;
unique.

You don’t know me | 
Bet you’ll never get to 
know me | You don’t 
know me at all are 
the first three lines 
of the song You don’t 
know me, by Caetano 
Veloso (1972). Fabio 
Morais puts these 
phrases into relation 
with pieces of an 
imaginary jigsaw 
puzzle bearing the 
image of Brazil, 
hidden from the 
viewer except for 
these few nearly 
indecipherable 
pieces that help us 
to understand, in 
the words of the 
artist himself, “how 
much this image 
can be fictional, 
unreal, fabricated, 
incomplete, unclear, 
inverted, reductionist, 
blind, and unknown, 
or simply a gap.”
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