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HeSU1TIO

o objetivo desta tese é mostrar corno. no decorrer de 31 anos: meu

trabalho de arte desenvolveu-se. rOl110 deram-se. nele. todas as

transformações inerentes ao prorcsso criativo. te sul t ando na

constituição de unia obra. Para atingir este objetivo: faço um percurso

cronológico ao longo de minha carreira: dando como exemplos os

trabalhos que melhor marguem essas mudanças e melhor coloquem

as questões e conceitos que o idcntiquern romo arte.

Abstract

The purpose of this thesis is to show how my work in an has developed

in 31 years and lhe transformations that orcured in my crcative process

resulting. thus. in an ouvre. To achive rhis 1have made a chronological

analvsis of my career, showing works wit ch convey and epit oinise these

changes and discuss the qucsrions and concepts that identifv i1 as art.
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Errata

Em Abstract:

Na terceira linha leia-se oeuvre em lugar de ouvre.

Na quarta linha leia-se which em lugar de witch.

Em Narração:

Na página 13, segunda linha leia-se narrativa em lugar de barratiya.

Em Perspectiva:

Na página 18, primeira linha leia-se por em lugar de mesmor.

Em Materialidade:

Na página 25, a segunda e a terceira linhas devem ser ignoradas.

Na página 31, segunda linha leia-se simplesmente em lugar de

simplemente.

Em Índice Iconográfico:

Na página 63, décima terceira linha leia-se fotografia em lugar de

fofografia.

Na página 70, última linha leia-se placas em lugar de palcas.

Na página 73, a figura 45 se refere a uma obra que pertence ao

Instituto Cultural Itau, em comodato com o Museu de Arte Moderna

de São Paulo.



Índice

Resumo/ Abstract

Sumário

Introdução. Poética Visuais: A Profundidade e a Superfície 1O

Narração 12

Perspectiva, cor, espaço~ deslocamento ·.14

Espaço entre 19

Materialidade. As questões de superfície 23

Olhar o vazio. Espaços construidos 37

A relação espaço/tempo. Instalação e lugar público 4: 1

P . . -o)
rocesso cnatrvo ···················································..")-

Conclusão ,38

Notas 60

1/ dí /f" ,)n Ice lconogra ~lCO ·.································.6.....,

Bibliografia 77

E . f' /f~ 8-nSaJo otogra lCO ··············································;)



Sumário

Resumo/Abs1ract - onde apresento o ohjctivo da tese.

Introdução - onde trato da relação entre profundidade e superfície.

:\farração - onrlc introduzo a questão da narrativa em minha obra.

PerS)lectjva. Cor. Espaço. Deslocarnento - onde apresento a passagem

do modo de ver renascentista para o modo de ver cont emporâneo.

Espaço Entre - onde introduzo as primeiras prer upaçôes com questão

do vazio em meu trabalho.

\Jaterialidade. As questõl':'s dI':'SllJwrfí('jl':' - onrle discuto a questão do

tratamento material da superfície e seus desdolnument os no caráter

plástico da -.obras.

Olhar o vazio. Espaços cons1l'llídos - onde trato das relações que o

trabalho cria a partir da ausência de est ruiuras narrativas.

A Relaç'ão Etipaço/Tenlpo. Ins1aJac,'.ão I':'] jugar PÚhJico - onde trato da

relação que se dá entre a fisicalidade do observador e a da obra.

Processo Criativo - onde dou um exemplo do proC'csso de criação do

meu trabalho.

Conclusão - Onde apresento um ensaio fotográfico. que realiza o

objetivo da tese.
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"o olho existe em estado seluagem. As maravilhas do mal' a 80 metrosc.,

de profundidade têm por testeinunh a apenas o olho bravio qlle. quando

necessita das cores. refere tudo ao arco-friso Est á presente fia troca

conuencional de sinais que a navegação do espiritop arece exigir: Mas

quem erp.,uerá a escada da cisão ? Há aquilo quejá l'i militas rezes e

aquilo que outros. do mesmo modo. me qfinnam ter rist o. aquilo que

acredito reconhecer. qller me preocupe com e/e ou não( .. .) Ilá o que

não vi, senão de raro em raro e qlle nem sempre escolhi esqllece,. ou

não esquece/~ conforme o caso: há aquilo que por mais que o olhe,

nunca ouso cer. que é tudo que amo [em sua p,.esença já não vejo o

resto): há aquilo que os outros viram. que dizem ter cisto e que. por

sugestiio. conseguem ou niio conseguem [azer-me ver: há também aquiloL L L ./1

que vejo diferentemente du que todos os outros vêem e a/é aquilo que

começo a ver qlle não é oisirel. E isso não é tudo. " (1) I

And,.é Breion

1 \ 'I ' - "-T "\' / d'"' ongt'm (as cuaçoes r-ncourrn-se r-rn ";,otas, er 1ll ice.



Introdução

Poéticas Vi::;uais: A Profundiuade e a Superfície

o termo tese implica numa hipótese desenvolvida e comprovada. Arte

é uma área do conhecimento que trata do desconhecido . .\fão tem,

portanto. objeto determinado ql1e se comprove. Por outro lado. a

escritura. para o artista plástico. não é a primeira escolha de discurso.

Escrever sobre o processo de realização do próprio trabalho torna-se

uma tarefa difíciL já que implica em tradução de linguagens

irreversíveis. Optei por desenvolver um texto que entra apenas C0l110

apoio para um discurso visual.

Nào vou tentar um juizo critico sobre minha própria obra. o que não

Ille cabe fazer. Não pretendo, também. apenas elaborar um inventário

da minha produção. Pretendo buscar as Iigaçôes entre os vários

trabalhos e~ entre êles, as quest ôes relativas à cont emporaneidade,

distinguindo: assim. do que lhes é próprio: aquilo que eles refletem do

seu entorno: a produção de arte hoje.

O título da tese refere-se a teITI10Sutilizados em pintura. A profundidade

no espaço representado é. com sabemos, uma conquista renascentista;

os grandes artistas do Quattrocento construiram essa forma de discurso

visual: a perspectiva produz um espaço pictórico com urna

profundidade representada.

Superfície é o plano pictórico rneno s a profundidade; é sua

10



fotos apresentam-se sem cortes e [oram feitas com uma objetiva nonnaL

para que as imagens não ficassem comprimidas.

materialidade.

Dentro do antagonismo desses dois 1ermos históricos é que este tema

desenvolve-se. Tento mostrar COlHO: na passagem da representação

para as questões da superfície pictórica e: posteriormente. para a

trídimensionalidade. uiinha obra reteve. na sua constituicào, mesmo
, i .3 '

agregando a profundidade do mundo real, o discurso da superfície: a

pintura.

Inicialmente. esta tese compunha-se. apenas de duas partes: as

reproduções e croquis dos trabalhos e o texto. Encontrei. porém. neste

1110dode apresentação: uma contradição ligada à própria natureza do

meu trabalho: ele identifica-se como coisa no mundo. seu conteúdo é a

negação da representação. Exigia encontrar uma solução para este

problema: algo que se apresentasse corno reprodução: mas que: ao

mesmo tempo. fosse a coisa original. Resultou daí uma terceira parte:

um ensaio fotográfico. Procurei, nele. mostrar como a rninha visão

resolve a perspectiva inevitável nesse meio. ou seja: que tipo de

prioridade substitui a profundidade de canlpo da objetiva. Todas as

Finalmente. serão apresentadas duas mostras que concluem os

argumentos aqui apresentados: o ensaio fotográfico e um conjunto de

trabalhos que recupera1n o pescurso de minha obra até aqui.

] 1



Jarração

"0 que não se pode falar: deve-se calar. "(2)

Luduig r:Vittg-enstein
L L

A passagem da figuração para a produção de obras que discutem sua

própria materialidade é uma questão fundamenta] na minha obra.

Esta começa a constituir-se dentro do desenho de observação: tem.

portanto. uma ligação primeira ('0111a profundidade representada. :\0

entanto: traz: já bem marcados. os traços de uma forte ação física. A

figuração: na verdade: teve uma duração bastante curta na minha

trajetória e os primeiros desenhos contêm. já: sua crítica.

Dou: corno primeiro exemplo: os dois trabalhos(Figs. 1 e 2)2 que se

seguem. :

I .,
(

iTodas as reproduções estão idcntificadas em índice iconográfico, 12



São acentuadamente figurativos: com Ul11aclara influência do 11leU

mestre. ~!esley Duke Lee. na solução gráfica e barrativa das figuras

delineadas . O de 1966 tern, entretanto: sua superfície dobrada várias

vezes em sanfona: o que não só nos dá a indicação da natureza do

objeto representado - persiana - luas: ao mesmo tempo. produz uma

ação de transforrnaçâo no próprio suporte - papel.

No trabalho muito posterior: de 1971 (Fig. 2). a colagem de materiais

diversos já prevalece ao desenho: já não há um discurso linear: mas

um choque de elementos gráficos estranhos uns aos OUiTOS. produzindo

não urna narrativa. l11a5um entendimento por colisão das imagens.

2

('--_---]1
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Perspectiva. cor. espaço. deslocamenlo

"Piero escreverá (...) que a pespectiua n ào é uma premissa da

operação pictórica. mas a própria pintura (...) nào é mais a lei ou o

principio da risào. mas a cisào em sua totalidade. "(3)

Giulio Carlo Argan

Na Igreja de São Francisco de Assis. enl Arezzo. Toscana. está o

afresco L'Incontro di Salomone COI1 Ia Regina de Saba (Fig. 3): de

Piero de Ia Francesca.l\a sua metade direita. ao centro. Salornâo olha

para baixo. para a rainha, esta. respeitosamente: com a cabeça

inclinada. À sua volta -. formando um círculo. nobres observam o

encontro.

14



Há., nesta cena uma maravilhosa troca de olhares entre todos os

personagens, produzindo um arco silencioso e horizontal sobre as

cabeças dos dois monarcas; um dos personagens: entretanto. olha

para a frente, diretamente para nós, olha para fora da pintura, para o

infinito.

o recurso renascentista da perspectiva corno instrumento da

profundidade ainda pern1anece nos nossos hábitos conservadores de

descrever o mundo visível. Escolho o caso dos habitantes de Ouro Fino

como metáfora dessa visão do Inundo.

Ouro Fino, cidade do sul de Minas Gerais., recebeu, no final do século

XIX:) inúmeras famílias italianas: notadamente da Toscana(4).

Construída no sopé de UIna montanha. na época do ciclo do ouro, teve

suas características totahnente tranformadas 10m a inügração. A Igreja

de São Francisco de Paula. no alto da rnontanha. aos domingos. chama. . G .

os fiéis para a missa, tocando óperas de Verdi.

15



De qualquer lugar da pequena cidade vê-se a perspectiva montanhosa

das cidades toscanas: construções quadradas sobem as ruas da cidade.

forçando o olhar a dirigir-se para o infinito. Seus habitantes estão

presos na moldura de visibilidade criada por seus antepassados. Da

aparência anterior da cidade: da época do ciclo do ouro: nada restou:

ela corno que foi refeita, agora com aparência it aliana, mas de uma

certa Itá]ja~ a do olhar perspectivado.

A forma narrativa (perspectiva). ou corno escreveu Panofskv. forma

simbólica. é um dos principais rmnpos de batalha das artes moderna e

contemporânea. Talvez: o primeiro deslocamento dentro desta questão

tenha se dado nas pinturas de Cézanne do final de século XIX: a

profundidade é eludida pelo tratamento semelhante. volumoso, dado

tanto para uma montanha. quanto para o céu. A ror ganha autonomia

e revela sua materialidade, por não mais precisar descrever a posição

dos objetos.

"Quando Cézanne procura a profundidade. é essa deflagraçào do Ser

que ele procura. e ela está em lodos os modos do espaço. e na forma

igualmente. Cézanne já sabe aquilo que o Cubismo repetirá: que a

forma externa - o envoltório - é segunda, é derivada, que ela não é

aquilo que faz que uma coisa torneforma. que é preciso quebrar essa

concha do espaço, quebrar a comporteira - e em lugar disso, pintar o

quê? Cubos. esferas, como ele disse uma vez? Acaso formas puras que

têem a solidez daquilo que pode ser definido por uma lei de construção

interna, e que, todas juntas, traços ou cortes da coisa, deixam-na

16



aparecer entre si corno 11171 rosto entre caniços - Isto seria pôr de um

lado a solidez do ser: e de outro a sua variedade. Cézannejáfez uma

experiência deste gênero nu seu periodo médio. Elefoi direto ao sólido.

ao espaço - e ver~ficoll que. nesse espaço. caixa ou continente largo

demais para elas. as coisas se põem a agitar cor contra COl: a modular

na instabilidade. É, portanto, juntos que se deve buscar o espaço e o

conteúdo. Oproblema generalíza-se.já nào é somente o da distância,

da linha e da forma. é igualrnenle o da cor (...) A cor é o Illgar onde

nosso cérebro e o unicerso sejuntam", diz Cézanne naquela admirável

linguagem de artista do Ser qlle Klee gostara de citar. "(5)

As cores que vemos hoje: e suas relações. certamente não são as mesmas

da época de Piero della Franccsca. Em Van Cogh. a cadeira não é

pintada de amarelo: é o amarelo que pinta a cadeira. Talvez: o que

vejamos, hoje, seja UJ11aespérie de cornhinaçào das cores criadas por

Matisse e \XlaltDisney, cores que não são as do mundo, mas que o

constitu em.

O espaço são as relações que os objetos criam entre si. Sem dúvida: a

profundidade é uma dessas relações. Quando ela deixa de ser

representada. algo ocupa o seu lugar. El11Cézanne é a cor. No Picasse

cubista é a multiplicação de pontos de Iuga; em Matisse é:,de novo: a

cor; em Miró. o plano da pintura é o mesmo da escrita a ele aposto. É

simbólico que no The Bride Stripped Bare by her Bachelors. even ~de

Marcel Duchamp, o vidro elimine por definitivo a idéia ilusionista da

profundidade.

17



A história da arte moderna é toda constituída mesmor deslocamentos

deste tipo: sejam eles narrativos: matérias ou conceituais. cabendo aí

todos os isrnos de seus movimentos.

Deslorar-se daquilo que se olha para como se olha. da COIsa

representada para o olhar a ela dirigido: da figura que representa para

a própria coisa feita é urnamudança tão grande no pensamento: quanto

o foi a perspectiva na Renascença. A diferença aqui é que essa mudança

se dá em várias direções ao mesmo tempo.

18



Espaço ('nÜ'('

o espaço sào as relações que os objetos criam entre si.

Nos anos 70. minha atenção estava concentrada em investigar um

espaço que não se referisse às coisas, evidentemente, num esforço de

superar a narração mas: é o ano de 1977 que vai marcar a minha

passagem da figuração para a ronstit uição de um trabalho de caráter

rnatérico. ~esse momento. ronvivein trabalhos figurativos: trabalhos

de transformação e trabalhos que. não sendo exatamente abstratos:

no sentido formal da palavra. investigam um espaço entre as formas

(Figs. 4 e ;)).

19



Artistas que me atra iam. na época: eram. às vezes: opostos na

constituição visual de suas obras; às vezes. conflitanres como :\1alevich~

EI Lisstzkv, .'\londrian~ de um lado e. de outro: Pollock e De Kooning:

seguramente. tinham em comum a investigação do espaço: fosse ele

construido ou conquistado. Muitos trabalhos dessa época mostram este

entrelaçamento de interesses que vâo produzir um cstrunhamento nos

elementos pintados e o deslocamento do olhar para aquilo entre as

coisas pintadas: corno a colagem de 1969 (Fig. 6)., onde procurava

estabelecer UUl percurso para o olho. COl110 se estivesse dirigindo Ul11

carro.

5
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,

l-ul dos meios que utilizava na investigação do espaço era a fotografia.

Xo catálogo da exposição de 1978: na Caleria Luisa Strina. as imagens

dos trabalhos competem em import ância com fotografias muito

claramente voltadas à espacialidadc (Fig. 7).

6

11 ~I

?
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Os cadernos de desenhos preparatórios para as pint-uras estão cheios

de indicações para soluçôes de espa<,:o:mas esse assunto só vai resolver-

se completamente nas pinturas do final da década de 70 e início dos

anos 80 (Figs .8 e 9).
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Materialidade. As questões de superfície

" ... estranhar consiste em construir. através da linguagem,

circunstâncias singulares da percepção. "(6)

Viklor Chklóvski

Materialidade são todas as ocorrências intencionais na superfície de

um trabalho de arte: que a modifica: dando-lhe uma nova pele. Este

conceito está, desde o comeco de minha obra ..colado ao conceito de.5.

espaço e será a solução do espaço entre que permitirá resolver o da

constituiçào da superfície na pintura. o que atestam os trabalhos de

grande formato do fina] nos anos 70 e princípio dos anos 80.

O início desse percurso está nas minhas duas primeiras pinturas:

realizadas em 1966/67. Elas apresentam superfícies de acrílico

sobrepostas em diferentes níveis à superfície da tela e paralelas ao

plano pictórico. O uso do acrílico nestes trabalhos foi motivado pelo

impacto que me causou a Pop Art. Lm de meus primeiros desenhos é

uma homenagem a Tom Wassebnann e dele vai sair a primeira pintura

(Figs.10e11).

23
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Antes: já havia feito urna tentativa baldada de realizar U111apintura.

Talvez. não o tenha conseguido. pelo fato dela exigir soluções abstratas

que; naquele momento. ainda não tinha como resolver. Os croquis

Antes: já havia feito urna tentativa baldada de realizar uma pintura.

Talvez, não o tenha conseguido: pelo fato dela exigir soluções abstratas

que.)naquele momento. ainda não linha corno resolver Os croquis feitos

para esta pintura são mostrados a seguir (Figs. 12 a 13).

12

13
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Pela sua data: vê-se que a solução das primeiras duas pinturas vieram

facilmente com a introdução de uma figuraçâo mais explicita (Fig. 14).

O uso de chapas de acrílico nessas pinturas levou à feitura, entre 1967 e

1968: da minha primeira peça tridirnensional. que tem urna característica

única: são vendidas as insrruçôes e o comprador monta o trabalho. Trata-se

de um cubo de acrílico (Fig. 15)., qlle tem riscado internamente: em suas

faces, um outro cubo: virtual. A importância desse trabalho. no contexto da

minha obra: é a grande liberdade em tratar a figw·a. Abriu: também. a

nova possibilidade de poder encomendar a execução de trabalhos: o que

resulta nos trabalhos de fónnica. O que mais me atraía (e me atrai até hoje)

nesse momento era a obra de Marcel Duchamp e o fato de seus trabalhos -

readymades - serem executados por terceiros: o Secador de Carrafos (1914)

foi comprado em urna loja de art-igos p31·acozinha. a mão do centro da

pintura Til m' (1918) foi encomendada a um pintor de placas comerciais: o

Cheque Tzanck foi impresso em uma tipografia à partir de um desenho.

Os trabalhos que realizam o grau de abstração que confere uma maior

visibilidade à sua condição material são as fórmicas (1969). O uso da

fónnica C 0111 o cor exclue a tela e a tinta. Os croquis indicam as

proporções exatas para sua execução? que é encomendada a uma

marcenaria(Figs. 16 e 17). Em 1971: também em fórmica.Toram feitas

quarenta versões de urn mesmo desenho, em 7 cores que mudam de

posição em cada versão. Isto me abriu a possibilidade da

multiplicação (Figs. 18 e 19).
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Os desenhos desse período: à maneira do modo construtivo utilizado

nas fórmicas. abandonam o lápis )Jara serem feitos de materiais diversos

colados à superfície do papel. ~ão são: porém. colagens, substituem a

linha por UUl contorno recortado(Fig. 20).
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Os trabalhos expostos na XVI Bienal de São Paulo (1981) foram feitos

para estarem simplemente encostados na parede: levemente inclinados.

Por estarem numa posição não frontal. convocam o espectador a

relacionar-se com eles à partir de sua fisicalidade: do volume do chassis

e de sua superfície. Quando elimina -se a leitura frontal do objeto

pintado, o olhar necessita de uma nova estratégia para abarcar e

entender a coisa olhada. Os trabalhos estarem encostados na parede

pode ser melhor entendido através do texto que se segue:

"(...)A palavra '[rontal' implica em um objeto tridimensional. As únicas

coisas qlle nós caracterizamos corno frontais são coisas que. como

prédios ou esculturas, necessariamente teemfundo e lados. 'Frontal' é

um termo utilizado para distinguir um de seus vários aspectos. Pode-

se objetar aqui que 'pintura' também tem [undo e lados: mas isso não

tem nada a ver com o conceito de cer qlle se discute nas artes visuais.

Quando olhamos uma pintura, nos ocorre que só esiamos vendo um

de seus aspectos?"(7)

A grande dimensão e a distância deixada entre uma t-elae outra: em

cada um deles, quebram a possibilidade de U111 olhar sincrético e

produzem um estranhamento no observador. Este é obrigado a

caminhar por toda sua extensão e convidado a perceber sua constituição

física, sua materialidade.

São quatro conjuntos, compostos de várias telas ligadas entre si por

uma fresta.

No primeiro trabalho da série (Fig. 21), cada urna das telas é tratada
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de forma diferente das outras. no que diz respeito fi técnica e assunto

visual. de maneira a ser impossível ao espectador discernir uma

sequência narrativa entre elas. O segundo trabalho segue o raciocínio

de visibilidade do primeiro (Fig. 22).
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Porém, examinando-se a sua sequência. percebe-se que a série é

Iracionada no meio: os dois últimos trabalhos esvaziam completamente

os elementos diferenciais na tela: são superfícies cromáticas

indiferenciadas. despidas de qualquer narração (Figs. 23 e 24).
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É curioso seguIr os prll11eIros passos da execuçao destes trabalhos.

Eles nascem de Ulna tentativa frustrada de solucionar a questão do

espaço entre/materialidade numa pintura de uma tela única. horizontal.

Pode-se ver. na documentação do processo desta pintura. COl110deu-se

o seu progresso: o seu fracasso: e COl110este último foi incorporado no

primeiro trabalho beI11sucedido da série (Figs. 25 a 30).

2.5
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As fotos que acompanharam a feitura desta pintura mostram como:

no seu início: ela tem urna marcação espacial. abstrata: para: depois:

ceder a um argumento francamente narrativo como o perfil de uma

cidade. Em seguida, torna-se gestual sem. entretanto: abrir rnão de

unla nova proposta espacial: os vazios. que vão aparecendo pelo

apagamento dos traços figurativos. Sucessivamente: sua superfície vai

se transformando num grande vazio entre manohas que são apenas

uma memória do que estava lá.Ylas. a solução do trabalho nunca vai

se dar nesta tela, vai acontecer quando ela é colocada na posição vertical

e associada a outras duas telas de tarnanhos iguais: onde é dada

continuidade ao trabalho. "\Iafonna final do trabalho: ela é a que está

colocada à esquerda; o espaço deixado entre as tres telas é consequência

dos vazios ocorridos nesta primeira tela: a tela do meio deriva

diretamente de uma das fotografias do catálogo da exposição de 1978

(Fig. 31). A introdução da terceira, completamente gestuaL trabalhada

com esmalte sintético. fecha o raciocínio do trabalho.

Os trabalhos seguintes vão abandonar este suporte tradicional e propor

uma nova condição visual. Avisibilidade agora não é dada pelo discurso

interno do objeto-tela, mas por todo o seu corpo: por toda a sua condição

material.

O primeiro trabalho dessa nova série introduz Ulna porta de madeira

pintada, colocada na transversal? sobre três pinturas (Fig. 32).



A produção subse quente ut iliza materiais diversos. de diferentes

maneiras: pela inversão da 1ela. pelo uso de um suporte já colorido e.

finalmente. a adesão à suportes industriais é completa.
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Olhar o vazio. Espaços construídos

"Parte-se do silêncio mesmo. logo a obra é duração ela mesma.

e não uma duração qlle surge ou que se intui dentro do mundo do

'/A ." (8)nao Sl encio ... .'

T-félio Oiticica

Ao eliminar a narrativa nos trabalhos anteriores: surgen1: para mim.

duas questões do maior interesse: a variaçâo de material e o vazio.

Daqui para a frente: eles apresentarão sen1pre a preocupação C0111 novas

relações plásticas no uso de novos materiais e: o que é o mais importante.

e em explorar os espaços entre.

Segundo H. G. Koelreutter .. "a música são ruidos organizados pelo

silêncio" (9). Arthur Schnabel. o grande intérprete de Beethove n.

escreveu: "As notas, eu não loco melhor que outros pianistas, mas as

pausas entre as notas. ah! É aí que reside toda a arte. " (10)

Estas duas afirmaçôes têm um paralelo na visão; olhar o vazio é ver o

que está lá e ver: também: o que não está lá: o silêncio virtual. O

trabalho que constitui-se dentro desta idéia de vazio é feito de madeirite,

material usado em tapumes de construções e formas de concreto,

tratado com um fungicida que lhe dá uma cor magenta, que com o

tempo, esmaece (Fig. 33).É construído com tres painéis iguais em

tamanho, de 40 CIn de largura por 3 m de comprimento e 2:5 CIn de

espessura, em forma de U. Dada a longa extensão dos painéis, em
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relação à largura: ele cria um vazio retangular em seu interior. O olhar

caminha por esta extensão e. finalmente: é capturado pelo vazio. Ocorre-

me pensar que a pintura é uma espécie de armadilha para a cor e que o

olhar também nela se aprisiona. O conforto a que alude Matisse (11) é,

sem dúvida, uma agradável poltrona. só que dela não se ronsegure sair.

A sedução da cor é aqui substituída pelo silêncio do vazio.
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Os trabalhos que se seguern a este: ora aprofundam a questão material

(Figs. 34 a 36)~ ora questionam o olhar através das interrupções de

procedimentos e dos espaços entre (Fig. 37).

Pensar o espaço entre tornou-se ..desta forma. assunto recorrente em

meu trabalho e acho que vem a ser o princípio constitutivo de todas as

instalações produzidas por mim posteriormente.

3i
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A relação espaço/tempo. Instalação e lugar público

"U 'd ' d' d' ,. ,.sal' retar amento em vez e qua ro ou 'ptntura : pintura em

vidro se torna 'retardamento' em vidro." (12)

Marcel Duchamp

A idéia de duração, captura do tempo, temporalidade, não existe nas

artes plásticas até o início da modernidade. Ela surge junto com as

novas maneiras de tratar a narrativa visual. :\Ios textos preparatórios

de Noioa colocada nua pelos seus celibatários. mesmo, Duchamp usa

o termo retardamento e elimina a relação figuralfundo - o trabalho é

transparente. Se observarmos corno essa idéia surge na obra de alguns

artistas: veremos sua diversidade. ~a obra de Marx Ernst. que se

encontra no J\1AC-USP(13), por exemplo: a duração está apenas no

percurso do olhar, ou seja, não é questão. Já no trabalho de Giorgio De

Chirico, do mesmo museu, a duração é o próprio assunto, desde o seu

título, OEnigma de um Dia (14). Há nela unl retardamento do tempo.

a duração como entre-parênteses: algo como a expressão "sol de

cemitério ", onde nada acontece, onde e quando se pode ouvir o silêncio.

A pintura de De Chirico provoca mesmo uma letargia no espectador,

um estado misto de atraso, emergência, urgência, uma sensação de

suspensão do tempo e do espaço.

Vazio indica um movimento do olhar. Pensar o espaço en tre é pensar

o deslocamento do corpo no espaço.
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Instalação é: para mim. uma construção no espaço diretamente ligada

ao deslocamento do corpo. Há, nesse tipo de produção plástica,

portanto, uma relação espaço/tempo.

A minha primeira incursão nessa forma de expressão artística foi em

1984~ na exposição do j\lA~l do Rio de [aneiro, projeto Arte Brasileira,

da Funarte. Eram oito trabalhos que ocupavam uma área quadrada,

de cerca de 15 x 15 metros. Sete desses trabalhos estavam apoiados na

parede, na altuta do chão; um: de 120 x120 x 20 em, estava sobre o

chão, no centro da sala. A grande dimensão da sala: onde os trabalhos

se perdiam: obrigava o espectador ao andar entre. A pequena dimensão

dos trabalhos obrigava -o a se aproximar muito para ver no que consistia

sua materialidade e~sua posicão no chão: a olhar para baixo. As imagens

desta instalação podern ser vistas no tópico Processo Criativo.

Outra instalação foi projetada para a Galeria Sérgio Milliet, em 1987,

no Ciclo de Esculturas, também patrocinado pela Funarte (Figs. 38 e

39). Era composta por apenas quatro intervenções espaciais: uma

parede com grafite depositado por tensão superficial, em toda a sua

extensão (4. 5m de altura por 17m de comprimento); um plano de

madeirite, inclinado e torto, no fundo da sala retangular; um objeto de

argila, no chão da galeria, ocupando toda a extensão da mesma, em

sua diagonal (este trabalho tem a forma de um cilindro deformado

pela ação da compressão da palma da mão fechada por sobre sua

superfície); uma pequena esfera de glicerina de diâmetro aproximado

de 40 cm. Estes dois últimos trabalhos, pela natureza higroscópica
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dos materiais: modificam sua forma por perda de água (a esfera é um

trabalho cujas modificações se dão num período de tempo longo. :\io

caso da argila, a perda de água ocasiona seu rápido rompimento em

vários pontos, dando-lhe: por fim: seu aspecto definitivo, fragmentado).

São trabalhos que tratam da duração de maneira explícita; a passagenl

do tempo é reconhecida na sua transformação física.

O trabalho de madeirite intervem no espaço de uma maneira muito

mais radical, modificando-o. deixando da arquitetura original apenas

uma memória. Assim corno o trabalho de grafite., convida o espectador

a um andar ao longo; para o seu reconhecimento.
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Esta instalação foi montada, também, em São Paulo. em 1989~na Galeria

Raquel Arnaud, agora com outra conformaçào espacial, dada a mudança

do local de exposicào, e inclusão de novos trabalhos. Dentre eles, um de

particular importância, para mim, é a construção cúbica de tijolos, que

retoma a questão do vazio através de estreitas frestas abertas em cruz,

no seu interior, que rompem a sua superfície (Fig. 40).
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Esse trabalho: por seu material. oferece a possibilidade de ser exposto

a céu aberto, como o foi posteriormente. e sugeriu que o trabalho

seguinte fosse, também, feito com tijolos e exposto ao ar livre (Fig.

41). Ambos forrou sucessivamente mostrados em espaços abertos e

públicos e são o elo para meus trabalhos projetados para o espaço

público. Vale mencionar, aqui, as duas outras instalações que mostram

como ocorre essa mudança do local reservado das galerias e museus

para o local público indiferenciado.

-+1
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Em 1991: a convite da curadora Sônia Salzstein Coldberg, ocupei a

Capela do Morumbi com um dos trabalhos de tijolos mencionados

acima (Fig.42). Por ser uma situação inaugural, não havia ainda a

memória do local como um espaço consagrado à arte: portanto, a

relação do trabalho com o público deu-se de forma quase ideal: sem

espectativa.
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Na instalação de 1994, montada na Cinemateca Brasileira para projeto

Arte/Cidade - Cidade Sem Janelas, a primeira reação do espectador,

ao entrar na sala, era a de paralização. O que ele via, em primeiro

lugar, eram réstias distantes de luz branca, num lugar muito escuro. A

luz natural tinha sido totahnente bloqueada: ele teria que caminhar

sem chão, para chegar até ao trabalho. Aos poucos: sua visão ia

adaptando-se e~ao aproximar-se das fontes de luz. podia ver que o

lugar era um galpão de cerca de 12 x 20 metros e que as luzes filtravam

das emendas de grandes caixotes (usados para transporte de obra de

arte), onde haviam sido instaladas lâmpadas fluorescentes (Fig. 43).
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Outras exposições: do período recente: que problernatizam as mesmas

idéias são: Ao Cubo (Fig. 44)~ Paço das Artes; Tridimensionalidade na

Av. Paulista (Fig. 45) ~Itaú Cultural;

H
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Esculturas. Galeria Raquel Arnaud (Fig. 46): Esculturas~ Galeria André

.\1ilan (Fig. 47): Escultura e Desenhos: Studio AS (Fig. 48), Museu de

Arte Contemporânea de Londrina (Fig. 49).
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Processo criativo

Através da exposição de 1984; no ~IAM do Rio de Janeiro; vou dar um

exemplo do processo criativo no meu trabalho: o que me influencia,

corno eu o concebo e como eu resolvo, na prática, as questões em que

estou interessado.

Nessa ocasião, eu estava muito interessado ern linguagens. Lendo um

texto sobre o cruzamento de leituras em diferentes níveis em Finnegans

Wake de James Joyce (15) e lembrando das palavras-valise de Lewis

Caroll (16)., ocorreu-me a idéia para essa minha primeira instalação

(Fig. 50). Pensei na realização de uma série de oito trabalhos que se

referissem de tres maneiras diferentes e; ao mesmo tempo, à arte: pela

materialidade, particularmente nas técnicas utilizadas ern arte; pela

cor e superjicie e~finalmente, pelos meios da percepção. Os trabalhos

são os seguintes:

50

52



1. quadrado de 90 cm de lado e cerca de 3 CIIl de espessura:

apoiado na parede, sobre o chão.

material - borracha vulcanizada e aplicada com espátula - referência

à pintura volumosa e matérica de El Greco.

superfície/cor - preto.

percepçao - visao: esse trabalho faz um movirnenro rotatório,

paralelamente à parede, de cerca de 45 graus, em intervalos de tempo

aleatórios. Este movimento surpreende o espectador e é tão rápido ..

que, às vezes, deixa-o em dúvida quanto à sua ocorrência (Fig. 51).

51

2. quadrado de 90 em de lado e cerca de 4 em de espessura:

apoiado na parede, sobre o chão.

material - placa feita com mistura de pigmento a gesso - referência ao

afresco.

superfície/cor - azul cerúleo - referência a Giotto.

percepção - tato: sensação do frio da superfície (Fig. 52).
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3. quadrado de 90 cm de lado e cerca de 12 CI11 de espessura,

apoiado na parede. sobre o chão.

material - duas chapas moldadas. côncavas, de acrílico. usadas nos

anúncios de néon, coladas uma na outra: uma transparente, a outra opaca;

a transparente na frente da opaca - referência à velatura na pintura.

superfície/cor - amarelo

percepção - visão: ilusão criada pela imagem do espectador refletida

no acrílico transparente mas não na superfície opaca.
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referência à 1ransformaçào na art r.

sllperfícielcor - 111aJTOJlltranslúcido

perce)Jcão - olfato: a glicerina tem perfume.

--,
.") I

8 - quadrado de 120 C111 de lado e 20 em de alt uru. colocado sol ire o chão.

m a1eri ai - 2 conjuntos s uperpostos de lâm p adas Iluorc scen t es

vermelhas. montados numa moldura de madeira

supcrfícielcor - vermelho

perccpç'tl.<J - visão: o exesso de ItIZ vermelha. no cem ro da instalaçào.

produzia na retina a complementar verde: fazendo com que todo o

ambiente parecesse esverdeado. por algum tempo - referência a Da11Flavin.

58

-7o.



4. quadrado de 90 cm de lado e cerca de 12 cm de espessura:

apoiado na parede. sobre o chão.

material- chapa de ferro galvanizado - referência à escultura americana

dos anos 60 (David Smith).

superfíÓe/ cor - prateado

percepção - audição: um auto-falante, sem o cone, colado atrás da

chapa, faz com que ela funcione como o próprio cone de vibração de

som, produzindo um ruído baixo e constante: na nota fá.
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5. quadrado de 90 ClTI de lado e cerca de 2,5 ClTI de espessura:

apoiado na parede: sobre o chão.

nlaterial - placa de cimento - referência ao uso da cerâmica em arte.

superfície/ cor - branco

percepção - tato: uma resistência colocada atrás da placa esquenta o

concreto, que distribui o calor por toda sua superfície.
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6 - quadrado de 90 em de lado e cerca de 7 C111 de espessura:

apoiado na parede. sobre o rhâo.

material - esplulla de poliurctano - referência à Pop Art.

superficjelcor - verde

percepção - tato: deformação e sensação de aspereza ao ao toque.

Só

7 - quadrado de 90 em de lado e cerca de 2:5 em de espessura:

apoiado na parede: sobre o chão.

material - gbcerina.) qlle~ com ° tempo, resseca e muda de forma -
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Conclusão

=O homem escala uma montanha porque ela está lá.

O homem faz um trabalho de arte porque ele não está lá". (17)

[Carl Andre)

A obra de 11m artista constitui-se de num corpo coerente de assuntos

tratados durante o seu percurso.

Olhando o conjunto dos meus trabalhos inseridos neste texto. percebo.

ainda mais claramente: as acentuadas mudanças. as n-ansformaçôes.

o uso in di Ie ren ci ad o qu e faço d a b id im en si on ai id ad e e da

rridimensionalidade. e pE'rgunto-me onde. nesse caminho. eu reconheço

uma topografia: as paisagens e os pontos de cnrontro que me são

familiares. isto é: o quê há de r0Jl111m em meus trabalhos que lhe dê o

110lUede obra'(

Reconheço. então: que pelo menos um assunto está presente em todos

eles e que: talvez: isto seja o que Ihes dê unidade E' perrnanênr ia: o

tratamento da superfície. Acho que: na pintura: a superfície é Ulna

espécie de armadilha para a cor e a cor se desloca: na sequência dos

111eUStrabalhos: do pigmento para a textura dos 111a1eriais. Reconheço:

então: que são essas transformaçôes no tratamento da superfície que

tne levam para o trirlimensional. para as as instalações: para o espaço

físico que é: enfim. a pele do mundo. Reconheço: agora: o espaço na

sua contingência de extensào, ora do olhar: ora do corpo:
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que se deslocam na sua superfiri«. qlle a medem r que sao medidos

pelos SClIS próprios deslocamentos.

Transforinuçôes. duraçào. extensão. superfície e pele. soam. auoraü

familiares. para mim. rOl110scquências de Ul11amesma música. OCllp3111

o mesmo lugar e pertencem ao mesmo rorpo.

Segue-se: finalmente: o ensaio fotográfico que é a verdadeira conclusão

desta tese. Ele é consequênciu das reflexões suscit adas pejo 1exto. l-ma

obra: para ser viva: necessita que cada trabalho produza urna nova

pergunta: que esta sugira um novo trabalho. e assim por diante. porque

a arte r o lugar do desconhecimento.
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Notas

(1) André Breton. in Teorias da Ar1e .\1oderna, Her('hez B. Chipp.
pág. 407. (ver BibJiog-rafia)

(:2)Lurlwig \X!itteugenstein.in Trar1a1 us Logirus Philosophirlls. pág.
129. (ver BibJiografia)

(3) Giulio Carlo Argan: ll Trecent o e 11Qllat,.ocenlo~ in S10ria
rlelrArle "Italiana: pág. 202. (ver Bibliografia)
"Piem scrirerà un trattat o diprospettu:a e lo intit olerà '/Je prospectira
pingeudi' per dimostrare, come dimostra. clie la pro.~pe// ÚY[ 1/011('J UIIO

premes.m dell'operazione pittonca.ma la pintura st essa: e srilupperà Ll/W

complessa casistica perché ortnai Ia perspecttira non é Ia legge o il
principio della risione, mo Ia risione nella sua totalit à. ,.

(4) João Baprista Hossi. in O VeJho Hossi~ pág. 90. (verBibliografia)
"An/es e depois da chegada de .forJoBaptist a a Üuro Fino. radicaram-se

na localidade intrmerosjamilui» italianas. cujos sobrenomes siio a seguir
relacionados. com omissoes nr10 nu encionais. para que stta lembrança 17rlO
e perca 110poeira do tempo. Eram os Poulini. Burza. Ferrari. Barci.
Tardiui, Bolognaui. Luccliesi. Carpeutiei», BalÚsleli. Gllidi. Tomaxzin: .
.11egalle. Ferrentino, Lomonaco. Butt). Aarrlo17. Farilla. Gol/a. Bailloni.
Sainatto. Ballestra. Darini. Rirclli. Zerbinatti: Cadan .. Moreanti. Sirolli.

L

Oubiotto. n-u»: JYef2:ri.r-»: FmnceLLi. Zom//ini. B{{ral/i. Meazzini.
L

/lI/erio , Ülira. Cecon. Puttini. Bauchieri. Capacci. Daria. Buonamici.
Coldibelli, Garbi. Cenniniaui. .Harcoccini. Maruielli. Jhollo, Pellicano.
Ras/elli. T'ndúà. TordeLLi,Clement oni. D'AI(:(Ji.ZUCOII,Mont aenolli.

L

Pardiui, Ccurozza; Comboro. Pagono. I eronesi. Ferraresi. Gol/ardi, Bonini;
TomazxeliFrauchi. GuOlúú, }ClIIIlUZÚ.Seriggiotto. Sal/a. Zi«. Genol'ezzi,
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Ponty / Os pensadon>s: pág. 10:3. ( ver Bibliografia)

(6) Viktor Chklovsk. in j\ l~s1ra1égia dos Signo~. Lucrecia
D"Alessio Ferrara. pág. 3'1. ( ver Bibliografia)

(7) Rosalind Krauss. in On Fron1 ality: pág. 87. (ver
Bibliografia)

(S) Helio Oiticica em Lygia C]ark e Helio Oi1 iciC[L Clória
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(12) \ larr-ol DlIchamp: in The Bride Stripprd Bare hy Her
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"A tnan clims a tnountain because it is Ihere.
A man makes a uiork uI art because LI LS not I here. "
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Índiee Jeonográfieo

Fig.l

Autor: Carlos Fajarclo

Data: 1966/6

Dimensôcs: 60 x 7.3 C111

Técnica: carvão sobre papel

Coleção Ccmma Ciaffone

Fig.2

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1971

Dimensões: .3,. x 20 cm

Técnica: colagern de Iotos. jornal e papel sobre papel

Coleção do artista

Fig.3

Autor: Piero della Francesca (de1 alhe)

Data presumida: 14;32

Dünensões: .3.36x 747 cm (tamanho total)

Técnica: afresco

Encontra-se na Igreja São Francisco de Assis: Arezzo. Itália

Fig.4

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1977

Dimensões: 200 x .300 em
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Técnica. tinia arrilica sobre tela

Coleção Mário Carnero

Fig.o5

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1978

Dimensões: 16.5 x 260 C111

Técnica: tinta acrílica sobre 1ela

Colecâo A II glEii o Lívi o Malzoni
5 L

Fig.6

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1969

Dimensões: .50x 70 em

Técnica: rolagem de fotofrafias sobre cartào montado

Colecão do artista
5

Fig.7

Fotografia da conrracapa do catálogo da exposição de Carlos Faíardo.

1978. realizada na Galeria Luisa Strina. em São Paulo.

Fig.8

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1978

Dimensões: 16 x 21..50 C111

Técnica: pastel. nanquim e grafite sobre papel

Coleção do artista
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Fig.9

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1978

Dimensões: 16 x 21.50 em

Técnica: pastel, nanquim r grariir sobre papel

Coleçíio do artista

Fig. 10

Autor: Carlos Fajanlo

Data: 1966

Dimensões: 42 x 62 ClU

Técnica: lápi~ grafite e papel sobre papel

Coleção José Hesende

Fig. 11

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1966/67

Dimensões: 110 x 130 x 10 em

Técnica: tinia a óleo e placas de acrilico sobre tela

Coleção Rachel de Almeida }lagalhães

Fig. 12

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1966

Dimensões: 22 x 31.5 em

Técnica: lápis grafite e lápis de cor sobre papel

Coleção do art isra
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Fig.13

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1966

Dimensões: 22 x .'31.5 em

Técnica: lápis grafite e lápis dr cor sobre papel

Coleção do artist a

Fig.14

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1966/67

Dimensões: 110 1:30 x 10 em

Técnica: tinta a óleo e placas dr acrílico sobre tela

Coleção ~lesley Dllke J .ec

Fig.15

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1967/()8

Dimensões: 21 x 1() em

Técnica: instruções para a feit \1ra de um trabalho. impressas em papel

brilhante

Coleção do artista

Fig.16

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1969

Dimensões: 16 x 22 cm

Técnica: coJagem. lápis grafite e lápis de cor sobre pape]
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Coleção do artista

Fig. 17

Autor: Carl os Faj ardo

Data: 1969

Dimensões: 70 x 220 x .3 em

Técnica: fúrmica montada em madeira

Coleção Dudi Maia Rosa

Fig. 18

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1971

Dimensôes: ] 8 x .'30 em

Técnica: fórmica montada em madeira

Coleção Rachei de Almeirla \lagalhães

Fig. 19

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1971

Dimensôes: 21 x 301m

Técnica: pastel seco sobre papel

Coleção do artist a

Fig.20

Auto}': Carlos Fajardo

Data: 1971

Dimensões: 23 x 30 em

Técnica: cartão colorido sobre madeira
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Coleção do artista

Fig.21

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dimensões: 310 x 456 em

Técnica: tinta latex e verniz sint ético sobre tela

Coleção Conrado Malzoni

fig.22

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dímensões. 310 x '1,=)6 em

Técnica: tinta latex e verniz sintético sobre tela

Coleção João Augusto Queiroz

Fig.23

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dimensões: 3] O x 456 em

Técnica: tinta latex e verniz sintétir:o sobre tela

Coleção Museu de Arte Contemporânea de ~jteJ'ói

Fig.24

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dimensões: 310 x 623 em

Técnica: verniz sintético e spray de esmalte sintético sobre tela
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Coleçâo Vluseu de Arte Contemporânea de ~it('rój

F· 2-Jg. o

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dimensões: 9 x 12 rrn

Técnica: fotografia

Coleção do artista

Fig.26

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dimensões: 9 x 12 em

Técnica: fot ografia

Coleção do artista

Fig.27

Autor: Carlos Fajardo

Dala: 1981

Dimensôes: 9 x 12 em

Técnira: fotografia

Coleção do artista

Fio'. 28e

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dimensões: 9 x 12 em

Técnica: fotografia
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Coleção do artista

Fig.29

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dimensões: 9 x 12 em

Tecnica: forozrafia'--,

Cole<:ão do art isra

Fig.30

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dimensões: 9 x 12 em

Técnica: fotografia

Colecão do artista~ .>

Fig.31

Fotografia da conuacapa do cat álogo da exposi<:ão de Carlos Fajardo.

1978 ..realizada na Galeria 1.uisa Srrina. em São Paulo.. .

Fig.32

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dimensões: 1-50 x 280 em

Técnica: verniz sintético sobre tela: madeira pintada

Coleção particular

Fig.33

Autor: Carlos Fajardo
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Data: 1981

Düncnsões: 360 x "*00 em

T éenica: madeirite montada sobre chassis de ferro

Coleção Museu de Arte Contemporânea de '\iterói

Coleção _~,luseude Arte Contemporânea da Lniversidade de São Paulo.

em comodato

Fig.34

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1981

Dimensões: :210 x 340 em

T écnica: verniz industrial sobre 1ela sobre madeira

Coleriio Sanruza Andradr
>

Fig.35

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1982

Dimensõcs: 250 x 490 em

Técnica: plásticos infláveis. chapa de feno

Coleção Augusto Livio .\1alzoni

Fig.36

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1983

Dimensões: 250 x 515 em

Técnica: lâmpadas de neón. palras de fibra de vidro. montados sobre

madeira

70



Coleção part irular

Fig.37

Autor: Lados Fajardo

Data: 1982

Dimensões: 200 x 400 rm

Técnica: rint a auromotiva sobre chapas de ferro. lousa escolar de

compensado

Coleção Augus10 Lívio vlalzoni

Fig.38

Instalação - Vista parcial (em primeiro plano. argila moldada)

Autor: Carlos Fajarrlo

Data: 1987

Local: Galeria Sérgio Milliet. Funarte. Rio de Janeiro - Ciclo de

Escult uras

Fig.39

lnstalaçáo - Vista parcial (em primeiro plano. esfera de g]jcerina)

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1987

Local: Galeria Sérgio }liIlie1: Funarre. Rio de Janeiro - Ciclu de

Escut! uras

Fig.40

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1989

Dimensões: 220 x 220 x220 em
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Técnica: tijolos montados

Coleçâo do urt j~f a. ern comoduto ]]0 Paço das Arf cs. t ·SP. São Paulo

Fig. 41

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1989

Dimensôes: 100 x 410 x 410 em

Técnica: tijolos montados

Coleção do art ista

Fig.42

Instalação

Autor: Carlos Fajanlo

Data: 1989

Dimensões: 90 x 410 x 410 em

Técnica: tijolos montados

J jocal: Capela do Morumbi

Fig.43

Instalação

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1994

Local: Cinernateca Brasileira: Projeto Arte/Cidade

Fig.44

Instalação

Autor: Carlos Fajardo

Dala: ] 997
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Dimensões:

fig.45

Autor: Carlos Fajarclo

Data: 1997

Dimensócs: 160 x 110 x 300 cm

Material: grani10 e madeira

Local: Av. Paulist a: Exposição '[ridimensionalidade na Al'. Paulista.

11aú C ult ural

Coleçâo do artista

Fig.46

Instalacâo - Vista gera]
'; '-'

Autor: Carlos Fajarrlo

Data: 1989

Local: Calcria Haquel Arnaud. São Paul

Fig.47

Autor: Carlos Fajarclo

Data: 1992

Dimensôes 150 x 150 40 e111

:\laterial: mármore. tecido

Coleção João Carlos de Figueiredo Ferraz

Fig.48

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1997
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Dimensões: 170 cm de diâmetro

Materiais: cipó. cabo de aço

Coleção do artista

Fig.49

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1995

Dimensões 210 x 120 x 100 em

Materiais: pedra e tecido

Coleção :\'h15C'11 de Arte Contemporanca de Londrina. em cmnodato

Fig, 50

Instalação - Vista geral

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1984

Local: Museu de Arte Moderna. Rio de [aneiro - Projeto Arte

Bras i/eira Con te mp orànea

Fig.51

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1984

Dimensôes: 90 x 90 x 2..S em

Técnica: borracha vulcanizada sobre placa de madeira

Coleção Augusto Lívio :\lalzonj

Fig.52

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1984
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Dimensões 90 x 90 x 4 (']11

Tecnica. J)igmen10 e gesso
u '-

Coleção do artista

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1984

Dünensões: 90 x 90 x 10 em

Técnica: placas de acrílico moldadas

Coleção Raquel Arnaurl

F· ~4. 19. ;) .

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1984

Dimensões 90 x 90 x 10 em

Técnica: ferro galvanizado: madeira: auto-falante': amplificador

Coleção do artista

fig.55

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1984

Dimensões 90 x 90 x 2.5cm

Técnica: cimento: resistências: iermostato

Coleção do artista

Fig.56

Autor: Carlos Fajarclo

Data: 1984
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l

Dimensões 90 x 90 x 10 rrn

Técnica: espuma dr poliurctano

Coleção do artista

Autor: Carlos Fajardo

Data: 1984

Dimensões 90 x 90 x 2.5 em

T énú('a: ghcerina

Coleção do artist a

fig.58

Autor: Carlos Fajardo

Data: 198-+

D· - - 1')0 1')0 ')0llllensoes: ._ X _ x.... CJll

Técnica: lâmpadas Iluoresrcnres montadas em chassis de madeira

Coleçâo Raquel Arnaud
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