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Resumo
Autc:rRetrato, Espelho de Artista ê um projeto curatorial que
tomou corpo como exposição, apresentado no galeria de
arte do FIESP,em suo parceria com o M.AC USP. O pre-
sente estudo articulo os processos de suo materialização e
suo ~titude interdisciplinar, dicutindo o escolho de seu temo
e o concepção do mostro, envolvendo obras de arte, tex-
tos, poesia e um livro dedicado 00 público infanto-juvenil.

O texto .cpresento os formos como o mostro espelhou e
refletiu discussões sobre identidade, olteridode, memória,
subjetividade. Auto-Retrato, Espelho de Artista ê um teste-
munho de como o arte pode contaminar e mobílizor no
espectador questões sobre suo próprio vida e o mundo em
que habito e atuo.
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A&stract
Self-Porfrait, the Artist's Mirror is a curatorial project thal
took place "as an exhibition at the Fiesp art gal/ery, in a
partnership with MAC USP. The presente study articulares
its embodying processes and its interdiscipfinoryattitude,
from its thematic choice, to the exhbltion's concept ond
p/anning, encompassing works of art, texts, poetry, o
cbildren's book.

The study presents ways in which the exhibition mtrroed
ond ref/ected discussions on identify, alterity, memory,
subjectivity. Se/F-Potjrait, the Artist's Mirror witnesses
how art can contaminate and mobilize in the viewer
issues obout hís/her Iife and the world he/shes ínhabits
and ~cts upon.
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< Espelho que introduz
o exposição, contendo
o texto 00 lodo.
Organizado de fonno
circular, espirolodo, o
mostro termino com
outro espelho, em
formo de animal, que
reflete o primeiro
infinitamente.

Olhar-se no espelho é uma forma de encantamento.

De sua superfície ao mero confronto físico, nasce uma

figura única, inigualável.

Penetrando camadas de reflexividade e reflexão,

brotam imagens internalizadas, estados emocionais,

percepções que confrontam identidade e alteridade.

Em mitos e contos de fadas, na arte e no cotidiano,

o espelho é um poderoso símbolo de mistério e sedução.

Katia Canton
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I. Introducão,

o presente estudo tem como foco a exposição de arte
concebida entre 19 de março e 8 de julho de 2001, na
galeria de arte da Fiesp, na avenida Paulista, realizada
em parceria com o MAC USP. A mostro foi concebida
como um projeto interdisciplinar, articulando vórios modos
de pensar e sentir o arte.
Essaforma interdisciplinar de lidar com o arte responde a
minha própria formação e 00 meu percurso profissional,
que consistentemente abrigou estudos, trabalhos e proje-
tos de criação ligando dança, literatura e artes visuais.
Desde que ingressei no carreira docente no Museu de Arte
Contemporâneo do Universidade de São Paulo, em 1993,
busqueiviabilizar, em meuscursose curotorias, o construção
de um modo de ver, pensar e sentir as artes de forma plural.
Com isso, acredito podermos, como proponentes de pro-
jetos de criação, proporcionar uma possibilidade mais
ampla de envolvimento com o público, que seró tocado ou
sensibilizado pelas obras por motivos ou meios específi-
cos, permitindo a ele expandir então seus sentidos,
aumentar sua capacidade de resposta diante de um estí-
mulo artístico. Nesse sentido, considero que minha atu-
ação se desenvolvo num espaço que conjuga a ação cura-
torial e a ação educativa, concomitantemente. Apesar de
os sistemas tradicionais de arte separarem esses dois
mundos, pensadores contemporâneos, como o professor e
arte-educador britânico David Thistlewood, consideram a
produção de mostras e de oficinas em museus como um
processo arte-educativo em si mesmo, abolindo, portanto,
essa separação. Thistlewood aponto paro o perigo do
esvaziamento da vitalidade do arte contemporãnea
exposto em museus e galerias como uma série de "resul-
tados lógicos, desvinculados dos atuais fenômenos estéti-
cos, materiais, teóricos, religiosos, históricos, SOCiaiS,
políticos e econômicos que contribuem paro lhe dar

formo." De acordo com ele, a "destilação do significado
(na arte) deveria ser mais espontânea", o que pressupõe
o criação de projetos com os quais o público posso se
identificar de variados maneiras, tonto intelectual quanto
intuitivo, o que geraria uma maior mobilização e consciên-
cia (Barbosa, org. 2001, ps. 142-157). O museu, com
seus projetos curatoriais, precisa tornar-se um ambiente
sensível, que aliado à sensibilidade estética contida nas
próprias obras de arte, geraria uma potencialização da
expansão das experiências contidas naquelas obras e
propostos expositivas. (Danto 1983)
Acredito que, através de uma atitude que articulo o diver-
sidade e amplia os possibilidades de se reiacionar com o
público, um projeto curatorial adquira uma potência paro,
não apenas apresentar um conhecimento a respeito da
arte, como também "contaminar" o espectador, para que
ele também se torne um criador de sentidos de si e do
mundo que habita e que de foto ajudo a construir.
Auto-Retrato Espelho de Artista, décima-sexto curado rio
que realizei na USP,desde meu ingresso na instituição em
1993, sintetiza esse tipo de atitude em relação à otivi-
dade curatorial. Enfocando o tema da identidade, ela se
materializou através de obras plásticas, textos, recursos
cenogróficos e um livro, permitindo uma articulação inter-
disciplinar e instigando a produção de sentidos. A
exposição abordou um temo de interesse amplo, que
pode ser articulado em camadas, de forma polifônlco,
alargando seus próprios limites como produto cultural
capaz de tocar e dizer respeito tanto ao artista, crítico ou
curador de arte - público "especializado", que visitou a
mostra buscando nela índices relacionados ao seu próprio
meio - quanto o visitante infarmal, "não iniciado" nos
códigos do conhecimento da arte - que pôde, através
dela, articular de vórias maneiras a noção de identidade

< Titulo do exposi~ão
no vitrine do Avenida
Paulista.



(que também lhe diz respeito) e identificá-Ias nas diversas
formas de arte expostas e nos poemas que introduziam
cada mádulo da mostra - além das crianças - que pas-
savam a ser "provocados" pela exposição desde o início,
quando estas viam suas práprias imagens refletidas no
espelho, que se referia aos contos de fadas, e Ihes convi-
dava a um "passeio", colorido e diferente. As cores que
cobriam cada um dos mádulos da mostra e sua forma,
arredondada e espiralada, conduziam a atenção das
crianças durante todo o percurso.
Em Auto-Retrato, Espelho de Artista, cada um desses tipos
de público pôde articular formas peculiares de "ler" e de
produzir sentido com a mesma exposição, sem que ela
tivesse que se dividir em categorias como, por exemplo, a
categoria "exposição educativa", geralmente atribuída às
mostras que possam interessar às crianças.
Nesse estudo de caso, apresentarei o interesse pela
temática da identidade e do auto-retrato e discutirei os
caminhos do meu práprio pensamento e de meu estudo na
escolha desse tema e seu aprofundamento enquanto objeto
de pesquisa. Apresento também as estratégias que deram
corpo ao projeto de exposição e ao livro.
A escolha do tema e os meios utilizados para organizar
sua articulação como produto cultural destinado ao público
tornam-se, portanto, a problemática deste estudo.

> Detalhe do espa!O no
mural "Contempla!ão e
o eu poético".
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- o produto ou conteúdo em si, traduzido na forma de
exposição de arte, de livra e de projeto educativo, con-
comitantemente. A exposição, que ocorreu na Fiesp,
numa parceria com o Museu de Arte Contemporãnea da
USP,assumiu uma atitude interdisciplinar, incluindo uma
diversidade de autores e de formas de lidar com o con-
ceito de auto-retrato na arte ocidental. A exposição em si
incluiu obras de diferentes artistas, em diferentes períodos
históricos, que se materializaram nos suportes de pintura,
escultura, instalação, vídeo. Dividida em seis módulos,
além do espelho e da introdução histórica, ela foi organi-
zada tematicamente, abrangendo vórios períodos da
história. Todosos módulos dialogavam com textos poéticos.
Cada um deles, dependendo da reflexão que propunha à
cerca da noção de auto-imagem, acompanhava elementos
cênicos e documentais específicos, como fotos dos artis-
tas, espelhos para interagir com o público. O livro Espelho
de Artista, editado pela Cosac & Naify, dirigido particu-
larmente para o público intento-juvenil, estrutura-se como
um livro de conteúdo histórico e informativo e, ao mesmo
tempo, um caderno ou um diório de registras, em que o
leitor pode construir seus próprios elementos de auto-
referência no mundo. < Vista geral da

exposi!õo.

11. Obietivos gerais e específicos

De maneira geral, o presente estudo pretende apresentar
e discutir os elementos presentes na elaboração do projeto
Auto-Retrato, Espelho de Artista como um todo.

Especificamente, ele procura apresentar:

- finalmente, as ressonâncias da mostro. testemunhadas
através de registros realizados nos cadernos de presença
preenchidos pelo público, do trabalho realizado nas esco-
las, do papel do livro no processo educativo no país
(o livro recebeu adoção governamental, através do pro-
grama PNLDI.

- a pesquisa que deu origem ao próprio projeto e sua
metodologia que, em seu decorrer, gerou sua moldura
teórica e seus desdobramentos próticos.





Tomei contato com artistas jovens também ministrando na
USP, regularmente, desde 1993, o curso "Interdisciplina-
ridade nas Aries Contemporâneas", uma disciplina optati-
va na graduação que, de forma consistente, reúne em
sala de aula efervescentes talentos.
Além disso, o interesse e a identificação com artistos
emergentes cresceu progressivamente a partir de viogens
pelo Brasil, em visitas a ateliers e a exposições, partici-
pações em bancas de tese, salões de arte, e de uma atu-
ação como crítica de arte na imprensa especializada.
Durante quatro anos, de abril de 1996 a abril de 2000,
esse interesse passou a ser sistematizado no projeto intitu-
lado Tendências Contemporâneas que, realizado no MAC
USP, com apoio da FAPESP,passou a selecionar artistas
que formaram um "banco de casos" para investigar as for-
mas e as preocupações conceituais e estéticas de um
grupo de artistas brasileiros que emerge em meados dos
anos 1990, lançando as bases de pensamento e pro-
dução para o novo milênio.
A pesquisa articula a visualidade e o pensamento de um
grupo de artistas da geração 90/2000 com o contexto
da arte e da história cotidiana, procurando traçar tendên-
cias, caminhos, atitudes. Tendências Contemporâneos
resulta, portanto, de discussões que nascem do mapea-
mento do trabalho de um grupo de 70 artistas. Eles foram
escolhidos através de entrevistas, visitas a ateliers e/ou,
quando isso não foi possível, exame de portfolios con-
tendo reprodução das obras.
Só foram escolhidos para integrar o projeto artistas que
correspondiam aos seguintes critérios:

111. Materiais e métodos - Um estudo de caso

Formatado como um estudo de caso, a presente pesquisa
toma corpo a partir de um rastreamento dos métodos e
das formas de estruturação do projeto Auto-Retrato,
Espelho de Artista, de suas origens às consequências de
sua materialização.
Nesse capítulo serão apresentados e discutidos os instru-
mentos utilizados pela pesquisa para materializar o pro-
jeto expositivo e seus componentes.
Nessa discussão instrumental estó incluída uma expli-
cação sobre a maneira como realizei a escolha do tema,
que surgiu como consequência de uma pesquisa expio-
ratóricx:lescritiva, que tomou corpo a partir da coleta de
um material referente à produção dos artistas contem-
porâneos brasileiros da geração 90/2000, entre depoi-
mentos, documentos, imagens, portfolios.

11I.a. A Escolha do Tema

o conceito temático do projeto expositivo surgiu de um
trabalho sistemático de pesquisa, que tenho realizado com
os jovens artistas brasileiros, desde 1993, quando recém-
chegada ao Brasil, depois de mais de sete anos de estudos
na Universidade de Nova York, na área de interdiscipli-
naridade nas artes contemporâneas, passei a aliar o tra-
balho de crítica de arte à atuação acadêmica. Na volta ao
Brasil, atuando como docente e curadora do Museu de
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo,
tornei-me, a convite da prof. Ana Mae Barbosa, então dire-
tora do MAC USP, curadora do Visualidade Nascente,
seção de artes plásticas do projeto desenvolvido em parce-
ria entre a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária
da USPe a Editora Abril, para expor e premiar novos tal-
entos da universidade.

- atuação profissional no Brasil iniciada a partir dos anos
90, particularmente em meados da década - neste caso,
a caracterização da "geração 1990/2000" não decorre

< Fotos de Edouard
Fraipont "Sendo um
Anjo".



E por que o outo-retrato, sub-gênero de forte tradição na
história da orte ocidental, particularmente a partir do
renascimento, voltaria a ser um lema tão potencializado
no momento contemporâneo? Como é que ele se manifes-
taria dentro desse contexto?
Minha intensa relação com os artistas da nova geração
brasileira foram complementadas através dos últimos anos
com entrevistas e contatos pessoais que estabeleci com
pensadores contemporâneos como Susan Sontag (19881,
Camile Paglia (1991l, Barbara Kruger (19921, Edward
Said (1993, 19971 - com esses, durante os anos em que
vivi em Nova York - e, em São Paulo, com a psicanalista
Suely Rolnik (1998,2000), que, em seus discursos particu-
lares, apontaram para uma situação de crise em relação
ao conceito de identidade vigente e, assim, uma neces-
sidade de rediscussão do mesmo.
Passei então a revisar a literatura pertinente ao assunto,
utilizando publicações e textos de outros significativos
pensadores contemporâneos que pudessem refletir tam-
bém os aspectos contextuais dessa preocupação atual.
Como observou o crítico cultural Kobena Mercer, a identi-
dade somente se torna uma questão quando algo que
se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela
experiência da dúvida e da incerteza (Mercer
1990, p.431.
A psicanalista Sue/y Rolnik atesta para a falência da iden-
tidade como modo de funcionamento do ser, considerando
essa noção algo datado historicamente. Ela discute o fato
de que a consciência ou o sentimento de si - isto é, a sub-
jetividade - variam de acordo com os culturas
e épocas, reforçando a idéia de uma individuação
mutável (1998).
De acordo com o sociólogo britânico Stuart Hall, um tipo
diferente de mudança estrutural está transformando as

sociedades modernas no final do século XX. "Isso está
fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero,
sexualidade, etnia, roça e nacionalidade, que, no passa-
do, nos tinham fornecido sólidas localizações como indi-
víduos sociais. Essas transformações estão também
mudando nossas identidades pessoais, abalando a idéia
que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta
perda de um "sentido de si" estável é chamada, algumas
vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse
duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto
de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mes-
mos - constitui uma "crise de identidade" para o indivíduo"
(2000, p. 91.
Hall atesta para o fato de que a identidade plenamente
unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao
invés disso, à medida em que os sistemas de significação
e representação cultural se multiplicam, somos confronta-
dos por uma multiplicidade desconcertante e cambiante
de identidades possíveis, com cada uma das quais
poderíamos nos identificar - ao menos temporariamente.

o sujeito previamente vivido como tendo uma identi-
dade unificada e estável, está se tornando frogmento-
do; composto não só de umo único, mas de várias
identidodes, algumas vezes contraditórias ou não-
resolvidas. Correspondentemente, as identidades, que
compunham as paisagens sociais "lá fora" e que asse-
guravam nossa conformidade subjetiva com as
"necessidades" objetivas da cultura, estão entrando
em colapso, como resultado de mudanças estruturaise
institucionais. O próprio processo de identificação,
através do qual nos projetamos em nossas identidades
culturais, tornou-se mais provisório, variável e
problemático.



Esse processo produz o sujeito pós-moderno, COf}-

ceitualizado como não tendo uma identidade fixa,
essencial ou permanente. A identidade toma-se
uma "celebração móvel: transformada continua-
mente em relação às formas pelas quais somos rep-
resentados ou interpelados nos sistemas culturais
que nos rodeiam (HaJ/ 1987).

> Detalhe do módulo
"Contempla!ão e o eu
poético, com obra de
Rochelle (osti e poema
de Ferreira Gullar.

Stuart Hall explica que a identidade é definida histari-
comente e não bialagicamente. O sujeito assume identi-
dades diferentes em diferentes momentos, identidades
que não são unificadas ao redor de um "eu coerente."
Em seu livro A Identidade Cultural na Pós-modernidade,
Hall sintetiza as mudanças históricas que fizeram com
que a noção de identidade, que era linear e coerente no
renascimento, se tornasse híbrida e cambiante no
contexto atual.
De fato, até o renascimento, se acreditava que a situ-
ação de um indivíduo no mundo era estabelecida div-
inamente e, portanto, era não sujeita a mudanças. Com
o humanismo renascentista do século XVI e posterior-
mente o lIuminismo do século XVIII, o indivíduo torna-se
soberano e a questão da identidade passa a se tornar
um assunto fundamental. Grande parte da história da
filosofia ocidental, então, passa a consistir de reflexões
da concepção de sujeito, sem seus poderes, suas capaci-
dades e limitações.
Historicamente, ocorre uma mudança fundamental no con-
ceito de identidade quando a idéia do sujeito elaborada
pelo filósofo francês RenéDescartes (1596-1650)- "Penso,
logo existo" - baseada no sujeito racional, pensante e con-
sciente, isto é, no sujeito cartesiano, é pouco a pouco sub-
stituída pelo sujeito cuja identidade toma corpo a partir das
mudanças sócio-históricas que vivencia e interioriza.

Sobretudo a partir do século XIX, o sujeito da razão pas-
sou a dar lugar para o que Hall chama de "sujeito soci-
ológico". Nele o "eu" se apresenta de maneira diferente,
em diferentes situações sociais. A era moderna que se
estabelece na primeira metade do século XX traz consigo
um processo contínuo de descentralização do sujeito.
Imagens simbólicas dessa identidade descentrada podem
ser encontradas em obras literárias, como a descrição do
poeta Charles Baudelaire em Pintor da vida moderna, que
ergue sua casa "no coração único da multidão, em meio
ao ir e vir dos movimentos, em meio ao fugidio e ao infini-
to" e que se torna "um único corpo com a multidão"; em
seu flaneur, que vagueia entre as novas arcadas das lojas,
observando o fugidio espetáculo da metrópole. Outra
imagem de impacto é a personagem K, de O Processo
de Franz Kafka, em que uma vítima anônima é confronta-
da com um burocracia sem rosto e sem nome.
Um elemento fundamental no processo de descentramento
da identidade do sujeitei moderno foi a descoberta do
inconsciente pelo psicanalista austríaco Sigmundo Freud.
Sua teoria, de que nossas identidades, nossa sexualidade
e a estrutura de nossos desejos são formadas com base
em processos psíquicos e simbólicos, que funcionam de
modo muito diverso àquele da razão desloca definitiva-
mente a noção do sujeito racional e cartesiano e a idéia
de uma identidade única e fixa.
A identidade, portanto, não seria algo inato, mas sim,
algo formado ao longo dos anos através de processos
inconscientes. Na leitura do pensador psicanalítico
francês Jacques lacan a partir dos textos de Freud, há
sempre algo "imaginário" ou fantasiado a respeito de sua
unidade, já que a identidade permanece incompleta e
está sempre em processo. Desse modo, a identidade surge
não da plenitude que já estaria dentro de cada um de
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nós, mas sim de uma falta de inteireza que seria
"preenchida" a partir de nossa exterior, pelas formas
através das quais nós imaginamos ser vistos por outros.
Nós continuamos buscando a "identidade" e construindo
biografias que tecem as diferentes partes de nosso eu bus-
cando recapturar um prazer fantasiado de plenitude
(Lacan 1977).
Atitudes de fragmentação, desfocamento e apagamento
dos auto-retratos que se observam na produção dos artis-
tas contemporãneos que participam do projeto e da
exposição Auto-Retrato, Espelho de Artista, se ligam a
todos as elementos que vão se somando aa panorama da
madernisma tardio, au da era cantemporãnea, que se
canfigura particularmente a partir das anos 60/70.
Emergem, a partir dos anos 60, mavimentas que pro-
duzem tanto uma crítica teórica quanto uma mudança sig-
nificativa de atitude em relação às identidades pessoais,
sociais, políticas. Dentro desse panorama que incluiu as
revoltas estudantis, o movimento hippie, os movimentos
anti-belicistas (anti-Vietnã), destaca-se o movimento femi-
nista. Ele materializa o que passou a ser designado como
uma política de identidade, questionando a tradicional
distinção entre o feminino e o masculino, o dentro e o
fora, o privado e a público. O slogan do feminismo era "o
pessoal é político".
Nesse contexto, já nos anos 60, o corpo passa a ser um
statement político e, anos mais tarde, já na década de 80,
nas palavras da artista plástica norte-americana Barbara
Kruger, o corpo feminino torna-se "um campo de batalha",
um espaço de transfigurações físicas e ações políticas
(Kruger 1997, p.97 e Barbosa 1998, ps. 140-143).
O feminismo, portanto, abriu frentes de questionamento
da vida privada social, propondo renegociações iden-
titárias no que diz respeito à família, à sexualidade, ao

trabalho doméstico e ao poderio econômico. Isto é, ele
politizou a subjetividade.
Nos anos 80, o chamado pós-feminismo, encabeçado nos
Estados Unidos pela pensadora Camile Paglia, propõe
uma nova renegociaçõo identitária de gêneros, reclaman-
do um espaço glamurizado (e perdido justamente nos
anos 60) para a mulher, que deveria ser recolocada em
seu potencial ou em sua posição ritualizada de "deusa"
(1992). Os desenvolvimentos e fluxos desses movimentos
lançam para a arena política a identidade baseada no
gênero, desencadeando mudanças contínuas que
reverberam em vários campos do relacionamento e
da vida humana.
Outro elemento fundamental no processo de deslocamen-
to do eu contemporãneo se liga à globalização e a uma
perda ou um desequilíbrio no sentimento de identificação
nacional. O sociólogo Ernest Gellner, referindo-se ao
processo de globalização, atesta para o fato de que "a
idéia de um homem sem nação parece impor uma grande
tensão à imaginação moderna".
Desprovido de um sentimento de identificação nacional, o
sujeito contemporãneo experimentaria um profundo senti-
mento de perda subjetiva, já que apesar de não ser algo
inerente ao ser humano e sim, pertencer a um sistema de
representação construída, a idéia de pertencer a uma
nação nos é apresentada como se fosse algo natural.

•••

••

Um homem deve ter uma nacionalidade, assim
como deve ter um nariz e duas orelhas. Tudo isso
parece óbvio, embora não seio verdadeiro ...
Ter uma nação não é um atributo inerente da
humanidade, mas aparece, agora, como tal.
(Gellner 7983, pg. 6).



A idéio de noção, assim como de cidade e de comu-
nidade, não é apenas uma entidade político ou
social, mos um sistema simbólico de produção de
sentidos, de representação cultural, de discurso.
A globalização crescente do mundo desloco os iden-
tidades culturais, propondo novos combinações
tempo/espaço, tornando o mundo mais interconeclado.
A tendência do globalização, como um processo
contínuo que se estabelece desde o início do modernidade,
resulto no compressão de distâncias e de escolas
temporais (Giddens 1990, pg. 64).
Épocas culturais diferentes possuem diferentes formos
de combinar essas coordenados espaço-tempo. Todo
identidade está localizado em um tempo/espaço
simbólico. Elo possui aquilo que o pensador Edward
Said chamo de suo "geografia imaginário" (Said,
1990, e 1997), isto é, seu senso específico de lugar,
de coso, de lar, assim como suo idéio de tempo,
que inclui os tradições e narrativos que unem o passa-
do e o presente e que conectam o indivíduo com
suo história.
No momento histórico contemporâneo, o movimento do
globalização e o rapidez do informação e de pro-
dução têm provocado uma poderoso mudança nessa
relação. David Harvey afirmo que, mesmo se os locais
permanecem fixos, dado que é neles que temos
"rclzes". o "espaço pode ser cruzado num piscar de
olhos-por avião o jato, por fax ou por satélite. O
sociólogo chamo isso de "destruição do espaço pelo
tempo"(1989, p. 205).
No processo de globalização, à medido em que os cul-
turas nacionais tornam-se mais expostos o influências
externos, é difícil conservar as identidades
culturais intoctos.

Quanto mais o vida social se tomo mediado pelo
mercado global de estilos, lugares e imagens,
pelas viagens internacionais, pelas imagens da
mídia e pelos sistemas de comunicação global-
mente interligados, mais as identidades se tomam
desvinculadas - desoioiodos - de tempos, lugares,
histórias e tradições específicos e parecem "flutuar
livremente" ... No interiordo discurso do consumismo
global, as diferenças e as distinções culturais, que
até então definiam a identidade, ficam reduzidas
a uma espécie de língua fraca internacional ou de
moeda global, em termos das quais todas as
tradições específicas e todas as diferentes identi-
dades podem ser traduzidos. (Ha/l 2000,
p.75,76).

Ao lado dessa tendência de homogenização cultural, o
globalização foz aflorar uma fascinação pelo diferença,
pela etnia, pelo noção de alteridade, e um acirramento do
interesse pelo local. O sociólogo Kevin Robins atesto paro
o desequilíbrio do fluxo do globalização nos diferentes
pólos do mundo.

... 0 capitalismo global é, na verdade, um proces-
so de ocidentalização - a exportação de mercado-
rias, dos valores, das prioridades, das formas de
vida ocidentais. Em um processo de desencontro
cultural desigual, as populações "estrangeiras" têm
sido compelidos a ser os suieitos e os subalternos
do império ocidental, ao mesmo tempo em que, de
forma não menos importante, o Ocidente vê-se
face a face com a cultura "alienígena" e "exótica"
de seu "outro". (Robins, 1991, p.25).
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Esse confronto do "eu" com o "outro" tomo corpo no
aumento de conflitos étnicos, nas "novas diósporos", que
deslocam de forma crescente pessoas de nações e cul-
turas, por motivos políticos e econômicos, criando
"eternos estrangeiros" ou pessoas de "culturas híbridas"
e, na esfera das cidades, na situações de intolerância
frente às resultantes diferenças sócios. econômicas,
culturais que ali se aglomeram. Esses centros urbanos,
aglomerados híbridos, tornam-se os grandes testemunhos
das mudanças do conceito de identidade no momento
contemporâneo.
O escritor iraniano, exilado na Inglaterra, Salman Rushdie,
ele mesmo um produto de uma nova diásporo, escreveu
uma defesa a respeito de seu livro, Versos satânicos, que
lida com a migração, o islã e o profeta Maomé. O romance
ofendeu terrivelmente os fundamentalistas iranianos que lhe
decretaram sentença de morte. Rushdie defendeu-se, argu-
mentando a favor das identidades híbridas:

> Espafo do módulo
"Simulacros: Auto·
Relralo e eslra·
nhamenlo", com obra
de Lourdes CoIombo.

"Aquelas pessoas que se opõem violentamente ao
romance hoje, são de opinião de que a mistura
entre diferentes culturas inevitavelmente enfraque-
cerá e destruirá sua prápria cultura. Sou de
opiniõo oposta. O livro Versos satânicos celebra o
hibridismo, a impureza, a mistura, a transfor-
mação, que vêm de novas e inesperadas combi-
nações de seres humanos, culturas, idéias, políti-
cas, filmes, músicas. O livro alegra-se com os
cruzamentos e teme o absolutismo do puro.
Mélange, mistura, um pouco disso e um pouco
daquilo, é dessa forma que o novo entra no
mando. É a grande possibilidade que a migração
de massa dá ao mundo, e eu tenho tentado
abraça-Ia O livro Versos satânicos é a favor da



mudança-por-fusão, da mudança-por-reunião. É
uma canção de amor para nossas cruzados eus."
(Rushdie 7991, p.394).

Dentro desse panorama de identidades híbridas, de movi-
mento de embate do eu com o outro, o binôrnio identi-
dade/anonimato torna-se peça de um jogo de comen-
tários sócio-políticos que são materializados na arte con-
temporânea via transgressães de representação e estran-
hamentos ou "perturbamentos" diante do mundo, opera-
dos através da distorção de formas e de uma maneira
idiossincrática de articular o práprio corpo.
As implicações de um interesse da arte contemporânea
pelas questões do corpo se ligam ao contexto de final de
século, à globalização, ao anonimato gerado pela vida
nas grandes cidades, pelo sistema corporativista e pelos
meios de comunicação virtual. A Aids, além de outras
doenças virois, aliada a um culto ao corpo que permite
transformações físicas, às clonagens e aos experimentos
genéticos demandam uma radical fisicalidade.
As novas políticas corporais são discutidas dentro de um
contexto histárico pela historiadora Denise Sant'Anna
(1996), que mostra como o corpo contemporâneo
desprendeu-se de seus limites anatâmicos para ganhar o
imaginário de identidades híbridas e potentes, personifi-
cados na figura de popstors como Madonna, com sua
possibilidade de auto-recriação, e Michael Jackson
(Canton, 1996, p.5-1O).
Emerge, desse panorama sócio-histórico contemporâneo,
um corpo pós-moderno que não mais representa. Ele
orquestra um jogo multifacetado de conteúdos, manipula
materialidades e emoções.
Essecorpo é um corpo mutante, virtualizado, ressonante
dos novas descobertas da ciência e da solidão e do tédio

que assolam a vida urbana, dos excessos de informação
que se espalham pelos espaços informatizados do mundo
pós-industrial.
O corpo da arte contemporãnea desmaterializa o lugar
de fisicalidade e intimidade do corpo físico e orgânico,
para transformá-Io em um corpo de simulacras. Nele,
questões como identidade e sexualidade se expandem.
Saem do âmbito individual para abarcar uma universali-
dade virtual, globalizada, tingida por matizes de um
mundo cibernético.
A crítica de cinema e videoarte Stella Senra atesta para
as particularidades do corpo contemporâneo na arte.
Enquanto nos anos 60/70 o corpo foi largamente utiliza-
do em performances, e manifestações de body-art para
questionar os limites da própria arte e para manifestar
posições políticas, "nos anos 80/90 se dá um desloca-
mento desse modelo de corporeidade. O avanço tecno-
científico - com o nascimento da engenharia genética, a
clonagem, a robótica, as próteses e a descoberta do vírus
da Aids - passa a colocar em questão a integridade cor-
poral, a embaralhar as limites biológicos e a distinção
entre espécies ou entre o humano e as máquinas ... Emvez
de um corpo íntegro, a arte dos anos 80/90 lida com
uma construção, um híbrido entre o orgânico e inorgâni-
co, corpo de contaminações múltiplos e funcionalidade
imprevisível, que não tem mais a pele como limite, mas
como lugar de mutações" (2000, ps. 7,8).
Exemplos desse tipo de atitude em relação ao corpo
podem ser constatados nas obras de artistas de grande
destaque internacional dos anos 80/90, como é o caso
da norte-americana Cindy Sherman, que criou várias
séries de fotografias em que se auto-retrata utilizando dis-
farces, próteses, adereços que fazem com que ela recrie
múltiplas personas, em séries que recriam cenas de
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o futuro de que nos aproximamos velozmente não
é aquele em que coda movimenta é visto e reg-
istrado por um Grande Irmão onisciente (referindo-
se a 1984, de George Orwell). Na verdade é um
futuro em que cem pequenos irmãos observam e

mulheres em stills de filmes B, que aludem à história da
arte, aos contos de fadas, à moda (Canton 1994). Ou,
de maneira mais radical, na obra da francesa Orlan,
que se submete a várias cirurgias plásticas para
emprestar traços de personagens e obras da história da
arte (Rose 1993, ps. 82-87).
A evocação do corpo, da identidade e da memória
pessoal na arte contemporânea passa a representar um
símbolo de resistência, exprimindo demarcações de indi-
vidualidade, impressões digitais que se contrapõe
teimosamente a um panorama de comunicação à distãn-
cia e tecnonogia virtual, que tende a gradualmente anular
noções de privacidade.
Simson Garfinkel, colunista do jornal Boston Globe e
membro do Centro Berkman para Internet e Sociedade,
da Faculdade de Direito da Universidade de Harvard,
atesta para o fato de que, na sociedade virtualizada, a
privacidade está ameaçada. Essa ameaça se estende à
perda de controle da própria vida, de autonomia e inte-
gridade, realidade que se estabelece à medida em que a
internet e todos os sistemas de informação que se estrutu-
ram no mundo informatizado do século 21 controlam
cada cidadão ... "hoje informações sobre todos os passos
da vida são captadas, compiladas, indexadas e
armazenadas" .
De acordo com o articulista, a atual guerra da privaci-
dade está intimamente relacionada aos recentes e
dramáticos avanços da tecnologia.

interferem em nossa vida cotidiana. Orwell pensou
que o sistema comunista representasse a ameaça
definitiva à liberdade individual. Nos próximos 50
anos veremos surgir novos tipos de ameaça à pri-
vacidade, cuias raízes não estão no comunismo,
e sim no capitalismo, no mercado livre, na tec-
nologia avançada e na troca desenfreada de infor-
mação eletrônica (Garfinkel2000, p. 10 - 13).

Ao mesmo tempo em que os avanços da informação cer-
ceiam nossa privacidade, a vida cotidiana nas cidades
nos mistura à multidão, mergulhando-nos dentro de uma
densa massa populacional, que reforça gradativamente
a sensação de anonimato e de perda das referências do
eu. A violência como realidade ou como potência sim-
bólica separa nossas identidades da dos outros,
reforçando o isolamento, impedindo uma consequente
demarcação do eu, que se estabelece vivencialmente no
contato com o outro.
O auto-retrato torna-se uma das mais representativas e
instigantes estratégias utilizadas pelos artistas da geração
90/2000 na produção de sentido frente a essa realidade
contemporânea marcada pela perda de um sentimento
estável do eu, da identidade.
Um renovado interesse dos artistas contemporâneos pelo
auto-retrato representa por um lado uma volta à tradição
na utilização de um dos sub-gêneros artísticos mais uti-
lizados na história ocidental. Por outro lado, na maneira
como essa nova geração tem se utilizado do tema, esse
revival significa na verdade uma forma de ruptura. Para
buscar o sentido de tradição e ruptura que o auto-retrato
contemporâneo opera hoje, passei a buscar subsídios
para realizar uma breve pesquisa histórica sobre o surgi-
mento e as diferentes posturas que se estabeleceram na
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arte acidental em relaçãa à criação do auto-retrato. Na
ausência de uma bibliografia específica sobre auto-retra-
to, utilizei vários trechos de textos de livras sobre história
da arte que enfocavam a prática do auto-retrato como
sub-qênero do retrato. Nesse caso, a fonte principal da
pesquisa tornou-se o livra A Arte do Retrato, de Norbert
Schneider (19971 Ele forneceu-me informações sobre o
desenvolvimento do gênero do retrato como um todo, e na
particularidade do auto-retrato, e suas relações com seus
respectivos contextos históricos, particularmente durante
o Renascimento.
Na verdade, a idéia ou vontade de se retratar ou deixar
uma marca na vida parece ser algo inerente ao ser
humano. Há indícios, em livros tradicionais sobre história
da arte, de que nas cavernas, demarcações de mãos
feitas com pó colorido soprado tiveram o propósito de fun-
cionar como uma espécie de auto-retrato (Heslewaod
19941. É particularmente a partir do Renascimento, no
entanto, quando o ser humano passa a ser o grande foco
das preocupações da vida e do imaginário dos artistas,
que esse tipo de atitude se populariza. O retrato, então,
torna-se um dos gêneros recorrentes da pintura, utilizado,
na ausência da fotografia, como forma de registra de pes-
soas e de famílias nobres e burguesas.
No decorrer da história da arte ocidental, a partir do final
do século 19, com a liberação da busca pela verossimil-
hança da imagem humana, e as novas pesquisas trazidas
pelo pós-impressionismo e, particulamente, pela cubismo
na primeira década do século 20, o retrato e o auto-retra-
to readquirem força e emprestam formas e conceitos ino-
vadores. Um pequeno panorama histórico foi apresenta-
do ao público durante à exposição Auto-Retrato, Espelho
de Artista. O texto está repraduzido no capítulo Conteúdo
- a Exposição, que se segue.

11I.c. O Planejamento da Exposição e do Livro

O projeto Auto-Retrato, Espelho de Artista partiu de um
diagnóstico de atitudes e do panorama contemporâneo
para rastrear os desenvolvimentos e as possibilidades de
utilização desse conceito na história da arte ocidental.
A exposição que ocorreu na galeria da Fiesp, na avenida
Paulista, não teve como "espinha dorsol" a organização
cranológica . A idéia central da mostra foi a de criar para
o espectador um espaço de exposição de obras assim
como de reflexão sobre as diferentes atitudes e "razões de
ser" na construção da auto-imagem na arte, em diversos
períodos históricos, por diversos artistas, utilizando varia-
dos meios e suportes. A questão da passagem do tempo
e das mudanças de atitude em relação ao auto-retrato
transparecem assim de uma maneira peculiar durante
todo o percurso da mostra.
Além de confranto com o espelho e de uma intradução
histórica, Auto-Retrato, Espelhó de Artista foi dividida em
seis módulos correspondentes a seis possíveis atitudes que
os artistas estabelecem em relação à construção da auto-
imagem. São eles: O artista e seu métier; O Eu e o Outro;
O Tempo Passa e as Questões sobre arte também;
Simulacros: Auto-Retrato e Estranhamento; As Políticas da
Auto-Imagem; Contem-plaçõo e o Eu Poético.
Uma das estratégias para instigar o espectador e colocá-
10 dentro do espaço expositivo camo um ser participante
e ativo na construção de idéias e sentimentos de si recaiu
sobre uma construção cenográfica particular. A exposição
foi construída de forma circular, espiralada, iniciando-se e
terminando com um espelho, colocados frente à frente, de
modo que suas imagens se multiplicavam infinitamente,
criando infindáveis ecos, ligados ao conceito de uma mul-
tiplicidade das noções de identidade.
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o espelho inicial, um grande e antigo espelho que per-
tencia ao próprio MAC na Cidade Universitária e que
estava sem função naquele momento, foi resgatado e colo-
cado logo à entrada da mostra, para refletir a imagem e,
assim, dialogar com o espectador. Embaixo dele, sob o
título De Dentro do Espelho, havia frases que apresen-
tavam-no como instrumento de confronto físico e simbólico
no exercício de construção da auto-imagem.
Minha opção pela utilização do espelho logo de início
respondeu por um lado à vontade de situar a participação
do espectador e de atribuir à mostra tonalidades lúdicas,
para que ela pudessefuncionar como um "jogo de espelhos"
- como nos parques de diversões - um jogo de identi-
dades e alteridades, em que a arte funcionasse como
espelhamento e reflexo do próprio espectador. Como esse
artifício busquei também envolver, numa espécie de
sedução narcísica, o espectador, o transeunte comum, que
vagueia pela avenida Paulista, identificando-se de algum
modo com o assunto da exposição. Esseartifício se liga a
uma preocupação com a acessibilidade da arte. Interesso-
me pela criação de projetos curatoriais que possam ter
uma grande abrangência de público - artistas, críticos e
curadores, espectadores em geral, crianças, escolas.
Do ponto de vista psicanalítico, o espelho cumpriria
importantes funções, ligando-se de farma essencial à for-
mação da noção da identidade na criança. O psicanal-
ista Jacques Lacan chama a fase inicial de formação iden-
titária da criança de "fase do espelho". Nessa fase, a cri-
ança que não estaria ainda coordenada e não possuiria
qualquer auto-imagem como uma pessoa "inteira" se veria
ou se imaginaria refletida no espelho - seja literalmente,
seja de forma simbólica, no "espelho do olhar do outro"
- como uma pessoa inteira (Lacan 1977).
A formação do eu no "olhar" do outro, de acordo com

Lacan, inicia a relação da criança com os sistemas sim-
bólicos fora dela mesma e é, assim, o momento da sua
entrada nos vários sistemas de representação simbólica -
incluindo a língua, a cultura, a diferença sexual. "Embora
o sujeito esteja sempre partido ou dividido, ele vivencia
sua própria identidade como se ela estivesse reunida ou
resolvida, ou unificada, como resultado da fantasia de si
mesmo como uma pessoa unificada que ele formou na
fase do espelho", interpreta Stuart Holl, atestando para o
fato de que a identidade é algo, não inerente, mas sim for-
mado ao longo do tempo (2000, p.37,38).
O Dicionário de Simbologia, atribui ao espelho um signifi-
cado solar, utilizado em contos de fadas e oráculos. Tal
como o sol, o espelho permite ver por trás das coisas,
tarnando-se símbolo de uma verdade mais elevada e oculta.
Ao observador fiel, o espelho revelaria mais do que o
aspecto exterior: mostraria sua natureza interior. Ao
mesmo tempo, .em sua ambivalência, o espelho poderia
tornar-sesímbolo de orgulho e vaidade. (Lurker1997, p. 237)
Vários contos de fadas utilizam o espelho como símbolo,
refletindo aspectos da personalidade e da fantasia. Em
Bronco de Neve, o espelho personifica orgulho e vaidade,
no desejo da madrasta de possuir onipotência e garantir
a superioridade de sua beleza, ao mesmo tempo em que
se torna testemunho de uma verdade absoluta, em relação
à beleza superior da protagonista. Em Alice, o autro lado
do espelho é o mundo permissivo da fantasia, talvez um
mundo oculto, que vai além das aparências limitantes da
realidade visível. Em contos de fadas contemporâneos,
como Harry Polter, o espelho reflete a verdade inexorável
e os desejos mais profundos do personagem principal -
no caso, o de estar com seuspais, já mortos (Canton 1994).
Como já foi citado anteriormente, à entrada da mostra,
após o confronto do espectador com o espelho, construí,
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com a equipe de musealagia da MAC USP, liderada por
Gabriel Borba, um grande painel prateado que "refletia"
uma breve introdução histórica ao conceito de auto-retrato.
O texto contido ali foi entremeado com repraduções em
preto-e-bronco de obras de que não dispúnhamos oriqi-
nalmente,como imagens de mãos nas paredes das cavernas
pré-históriccs, obras de Giotlo, Rembrandt e Dürer.
Enquanto o segmento Do Espelho procurava instigar
e provocar o espectador a atuar não apenas como obser-
vador, mas a participar dos processos e atitudes em
relação à auto-imagem, a Introdução - o Auto-retrato e a
História da Arte buscava situó-lo historicamente e assim
prepará-Io para o percurso ao longo dos seis módulos da
exposição, que conteriam obras de diversos períodos e estilos.
Cada módulo foi construído com painéis que receberam
um tipo específico de cor como pano de fundo ou moldura.
Neles, optei por cores claras, que não ofuscassem as
obras e não remetessem especificamente ao contexto das
pinacotecas tradicionais, que recebem no praxe de suas
mostras, cores como vinho ou verde garrafa. No caso de
Auto-Retrato, Espelho de Artista, as cores claras - verde
água, lilás, cor da pele, azul claro, verde claro, azul anil
- formaram um espectro leve, de combinação de tons, de
forma que cada módulo fosse demarcado, ao mesmo
tempo em que um "quase dissolvesse no outro", encamin-
hando o espectador num percurso de conexões e inter-
relacionamentos de espaços e conteúdos.
A escolha das cores também respondeu a questões temáti-
cas que se levantavam no decorrer de cada módulo. Dois
tipos de azul, por exemplo, se repetiam enfocando
respectivamente o módulo Simulacros - Auto-retrato e
Estranhamento, um módulo sobre a sensação de deslo-
camento da identidade no momento contemporâneo, e
Contemplação e o Eu Poético, que volta a enfocar o
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contemporâneo e os múltiplos identidades, mas propõe
uma atitude meditativa, poética e generosa de uniâo das
diferentes identidades, do eu e do outro. Já o módulo O
Tempo Passa e as Questões sobre Arte Também, que
mostrava um mesmo artista realizando auto-retratos em
fases diferentes de sua vida, utilizou a cor da pele,
referindo-se ao tempo, ao envelhecimento, à mudança do
corpo.
O módulo O artista e seu métier referiu-se diretamente
à atitude verificada a partir do renascimento, quando
o artista passa do status de reprodutor da realidade, tra-
balhando sob encomenda, à situação de criador. Nesse
momento histórico de valorização do ser humano, o ati-
tude do pintor olemão Albrecht Dürer (1471-1528),
retrotondo-se como JesusCristo, é emblemática do orgulho
e da condição transcendentol do artisto como criodor. Ali
todos os artistas retratados estão empunhando pincéis,
mostrando suas tintas, suas telas, suas obras.
Já o módulo O Eu e o Outro foi estruturado através da
noção de que a identidade se define a partir da olteri-
dade, do outro (ver revisão da literatura). Existe uma
grande particularidade entre a maneira como o artista
(assim como cada um de nós) se vê e como a forma que
o outro - ou a câmera e/ou o espelho - nos vê. Ali, como
recurso cenográfico, optei por contrapor cada um dos
auto-retratos dos artistas com fotografias dos mesmos,
realizadas em períodos o mais próximo possíveis da data
das obras. Esse recurso fotográfico também colaborou
com a acessibilidade da exposição. No caderno de
registros preenchido pelo público visitante, ficou claro que
as fotos se tornaram um elemento com o qual o especta-
dor pôde se identificar, participando do confronto eu e
outro, ou foto vs. imagem.
O Tempo Passa e as Questões sobre Arte Também tomou

corpo basicamente a partir da proliferação de auto-
retratos realizados por um mesmo artista, como
Rembrandt. Em diferentes auto-retratos, os artistas bus-
cam, não apenas representar várias etapas de suas
próprias vidas, mas também materializar preocupações
diversas a respeito da construção artística, no que diz
respeito à cor, à linha, à composição, aos traços,etc. Aqui
procurou-se deixar claro como o auto-retrato pode tam-
bém servir como "tema coringa", tornando-se, uma forma
arbitrária e de fácil acesso para materialização de
questões da arte per se.
Simulacros - Auto-Retrato e Estranhamento é o mais exten-
so módulo da mostra, expondo a produção da nova
geração em relação a essa sensação de deslocamento e
de estranhamento ou perturbação causada pelos desloca-
mentos da noção de identidade no momento contemporâ-
neo, discutidos na revisão da literatura anteriormente.
Políticas da Auto-Imagem parte também do momento con-
temporâneo, focalizando a utilização do auto-retrato
realizado por artistas da nova geração, para emprestar-
lhe outras personas. Essa multiplicidade de identidades é
utilizada ali por cada um dos artistas para incorporar
comentários sócio-políticos, ligados a guerras étnicas, à
religiosidade, à situação da mulher e a violência doméstica
ou a constatação da pequenez do ser humano em relação
ao universo.
Finalmente, Contemplação e o Eu Poético continua centrado
na produção contemporânea, que questiona e expõe os
deslocamentos e a crise de identidade que assola o ser
humano urbano. Porém, ali, essa produção é materializa-
da através de uma atitude distinta. Esse último módulo se
estabelece, na verdade, como uma possibilidade, repleta
de esperança, de recriação da noção de identidade.
Alguns artistas contemporâneos, através de uma atitude
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de contemplação, de meditação, conectando-se com uma
poesia do outro, propãe que os limites do "eu" sejam
expandidos e que o novo identidade abrace o alteridade
- o eu encontre o outro. Ali se apresentam várias imagens
de artistas em repouso, conectando suas respectivos ima-
gens com textos poéticos, costurando e troçando os limites
de seus corpos com poesia.
Essemádulo termino com um espelho do artista lina Kim,
no formo singelo e bem humorada de um animal, onde o
espectador se reAete- troto-se de uma auto-imagem o partir
do "outro", incluindo o imagem do outro. É como se o
artista oferecesse seu auto-retrato paro o espectador,
incluindo-o no composição de suo próprio auto-imagem.
Assim, esse espelho une o "eu" e o "outro". A idéio de
incluí-Io como ponto final do exposição propõe, portanto,
o concepçõo de uma novo identidade - uma identidade
mais generoso, que enxergue, que incluo o "outro", que
se misture a ele. O espelho-onimcl de lina Kim também
"engole" e reflete o espelho inicial, incluindo assim tadas
os possibilidades de identidades articulados no decorrer
do mostro.
Tonto quanto os artes plásticos, o literatura é uma prático
constante em minha vida. Particularmente, desde que me
formei no Cours Superiéute de Nancy, um cursa de literatura
e civilização francesas, passei o ler e produzir poesia de
formo regular. No processo de compor o mostra Auto-
Retrato, Espelho de Artista, "recortei" poemas que
pudessem sintetizar no universo literário - e assim transpor
e ampliar suas ressonâncias - os conteúdos sugeridos em
cada um dos módulos do exposição. A poesia possui, no
meu modo de ver, uma capacidade sintético singular, que
se comparo à do produçõo visual em suo possibilidade de
refletir o mundo.
Através de uma pesquisa literário, recolhi vários poemas

e optei por utilizar obras de escritores e poetas brasileiros
- um deles, português - autores de textos breves, que
pudessem comunicar-se facilmente com o público especta-
dor do mostra. Cada um dos módulos, portanto, é intro-
duzido por um poema de Paulo Leminsky, Corlos
Drummond de Andrade, Mário de Sá Carneiro (poeta por-
tuguês que teve seu texto utilizado no canção musicada
pelo compositora e intérprete gaúcho Adriana
Colconhoto], Manoel de Barros e Ferreiro Gullar. O
poema que inaugura o módulo O artista e seu métier, de
Paulo Leminsky, que se refere 00 poeta (ou o artista) como
aquele que nasce "todo dia com o rosa no face", deu
origem 00 motivo do copo do estudo de coso, assim como
de todo o material apresentado aqui.
Como não houve verbo suficiente paro o criação de um
catálogo, o MAC USP e o Fiesp editaram um folder
colorido (anexo), com o auto-retrato de More Chagall no
copo, introduzindo o temo e os módulos do exposição.
A mesmo imagem do auto-retrato de Chaga 11estampou os
camisetas utilizados pelos seis monitores que se
revezaram nos períodos manhã, tarde e noite, recebendo
grupos de crianças e jovens em escolas, assim como gru-
pos de adultos.
Paralelamente o esse material, elaborei um livro, particu-
larmente destinado 00 público infanto-juvenil, mos tam-
bém adquirido por adultos, intitulado Espelho de Artista.
O livro foi editado e lançado pelo editora Cosac & Naify
durante o inauguração do mostro. Ele tem 48 páginas,
além de uma página contendo os créditos dos imagens da
obras de arte.
Espelho de Artista foi formatado como um livro-caderno,
com textos e informações entremeados com atividades
que podem se realizar individualmente ou em grupo, em
solo de aula. Ele contém um sumário com quatro divisões
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básicas, que correspondem aos capítulos: Um pouco de
história; Os artistas e seus pincéis; O auto-retrato e as
formas do rosto e do corpo; O auto-retrato e a liberdade.
Um pouco de história repete, com uma linguagem simpli-
ficodo, a introdução da mostra. Depois de apresentar
artistas ao longo da história da arte ocidental, o livro-
caderno refere-se ao auto-retrato como espelho de artista
e convida-o a encará-Ia e a realizar um primeiro registro
desse encontro com a auto-imagem (há um espaço
destinado a esse registro no próprio livro).
O capítulo Os artistas e seus pincéis corresponde, na
exposição, ao módulo O artista e seu métier. Ali, após a
apresentação dos artistas pintando, o leitor é convidado a
participar de um jogo de correspondências, unindo cada
um dos artistas a um determinado sentimento ou emoção
que seu auto-retrato evoca. Ao final desse capítulo, o leitor
ainda confronta-se com vários auto-retratos da mesma
artista, Yolanda Mohalyi, em diversas épocas de sua vida.
O livro pergunta ao leitor se, sem ter acesso às datas das
pinturas, ele seria capaz de lacalizar as imagens no
tempo e pergunta como isso seria realizado.
Em seguida o livro compara dois auto-retratos de duas
artistas brasileiras que atuaram em épocas similares,
durante o modernismo, particularmente nos anos de far-
mação, na década de 1920: Anita Malfatti e Tarsila do
Amaral. Os auto-retratos foram realizados em 1922 e
1923, respectivamente. Apesar da coincidência de tempo
e da identificação com o movimento modernista, os auto-
retratos apresentam atitudes muito diferentes, ligadas par-
ticularmente à maneira como cada uma das artistas se
enxergava, em relação a padrões de beleza vigentes. O
leitor é convidado a refletir sobre o assunto enquanto
dirige-se às próximas páginas do capítulo.
O auto-retrato e as formas do rosto e do corpo inicia-se

> (apa do livro
"Espelho de Artista",
subproduto da
exposi~ão,editado
pela (osa( & Naify.

com a utilização de imagens do módulo O Eu e o Outro,
focando a peculiaridade com que os artistas registram
determinadas partes de seus corpos. Com isso, o leitor é
convidado a pensar sobre si mesmo, sobre suas particu-
laridades físicas e emocionais. o livro propõe ao leitor que
se olhe e pense nas formas de seu rosto e de seu corpo,
elegendo o que mais aprecia e rejeita em si mesmo.
Vários artistas aparecem em seus auto-retratos peculiares
e o capítulo termina com o Jogo dos Narizes. Com a idéia
de que "cada um é dono de seu nariz", o leitor deve fazer
a associação do nariz de cada um dos artistas que apare-
ceu nas páginas anteriores com seu respectivo nome.
O auto-retrato e a liberdade enfoca o período contem-
porâneo referindo-se à liberdade que os artistas atuais
têm de apresentar sua auto-imagem. Nesse capítulo
aparecem imagens como a do artista Alex Flemming,
que sobrepõe seu auto-retrato a poemas, Keila Alaver,
que refaz sua auto-imagem camo a de uma boneca;
Renata Barros que constrói sua auto-imagem na de uma
toalha, Edouard Fraipont, que se fotografa com os
limites de seu corpa desfocado, como se ele fosse um
anjo, entre outros.
O livro termina com um série de Exercícios de Mim, em que
o leitor é inicialmente convidado a olhar-se no espelho
novamente (como nas primeiras páginas do livro e perceber
se, após todas as imagens apresentadas houve alguma
mudança na auto-percepção).
Os exercícios incluem uma série de palavras usadas para
auto-descrição que devem ser eleitas para criação de uma
poética própria. Há brincadeiras de palavras com ani-
mais, flores, cores e números com os quais o leitor deve se
identificar. O livro termina com espaço para que o leitor
reproduza um poema ou letra de música que se aproxi-
maria com sua própria identidade.



No início do período do mostro, Auto-Retrato, Espelho de
Artista foi distribuído paro os monitores e paro professores
de arte de 200 escolas públicos e privadas, escolhidos
pelo editora. Recebi, durante cinco quartos-feiras consec-
utivas, o partir do inauguração do mostro, grupos de pro-
fessores de arte do ensino fundamental e médio paro con-
duzi-los numa visito guiado no exposição.
A idéio era alinhavar o mostro e o livro de formo articu-
lado, complementando um trobalho que seria realizado
também em solo de aula. Vários escolas como Rainha do
Paz, Gracinha, Vera Cruz, Carlitos, Escola do Vila, Escola
Pacaembú, Pentágono, entre outros, utilizaram o livro em
aula e visitaram o mostra, recriando em classe projetos de
livros e "mostras" dos próprios alunos que realizaram
auto-retratos em solo. O livro Espelho de Artista também
foi escolhido paro adoção governamental, dentro do pro-
gramo PNLD (Programo Nacional do Livro Didático),
justamente por apresentar recursos interdisciplinares paro
o utilização em solo de aula.
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IV. Conteúdo: A Exposição

Da avenida Paulista, a grande vitrine envidraçada da gale-
ria da Fiesp canstruía as bases para a temática da
exposição. A massa de transeuntes anônimos, andando pela
avenida, era refletida para dentro do espaço, onde se podia
ler, à entrada, o título da mostra Auto-Retrato, Espelho de
Artisto, escrito repetidamente e ao contrário, como se
estivesse de fato reAetido no espelho. Esse anonimato que
vem da rua passaria a ser confrontado no espaço interno da
galeria, verificando posturas e caminhos de se articular a
noção de identidade, de alteridade, do eu e do outro.
Eis, a seguir, apresentados, cada um dos módulos da
exposição, que se estruturou de maneira espiralada, inter-
conectada, iniciando-se e terminando com um espelho que
se refletiam um sobre o outro (proliferando e reverberando
imagens). As divisões se intitularam: De Dentro do Espelho,
Introdução - o Auto-Retrato e a História da Arte, O artista e
seu métier; O Eu e o Outro; O Tempo Passa e as Questões
sobre arte também; Simulacros: Auto-Retrato e Estranha-
mento; As Políticas da Auto-Imagem; Contemplação e o Eu
Poético. Os textos em itálico reproduzem exatamente os tex-
tos utilizados nos painéis da exposição.

De Dentro do Espelho

Olhar-se no espelho é uma forma de encantamento.
De sua superfície, ao mero confronto físico, nasce
uma figura única, inigualável. Penetrando camadas
de reflexividade e reflexão, brotam imagens internal-
izadas, estados emocionais, percepçães que con-
frontam identidade e alteridade. Em mitos e contos de
fadas, na arte e no cotidiano, o espelho é um
poderoso símbolo de mistério e sedução.

Esse módulo inicial apresentava esse texto juntamente com

um espelho de moldura dourada, sobre o painel de entrada.
Introdução: o Auto-Retrato e a História da Arte

Auto-retrato é uma forma de registro em que o mod-
elo é o próprio artista. O retratado é quem se retra-
ta. Na verdade, o auto-retrato sempre acompanhou
o ser humano em seu desejo de deixar uma marca,
de carimbar o mundo com sua presença, con-
trapondo-se à efemeridade da vida. Essa auto-rep-
resentação foi tomando formas diferentes no decor-
rer do tempo e dos contextos históricos.
Já na Pré-História, homens e mulheres desenhavam
suas identidades com a marca das mãos dentro das
cavernas. Colocavam as mãos contra a parede e
sopravam pó
colorido ao redor, demarcando suas formas nesses
locais protegidos, para que ficassem gravados para
a posteridade.
Durante o final da Idade Média, Giotlo di Bondone
(1267-1337) foi um dos precursores da prática do
auto-retrato.
O artista incluiu sua própria imagem dentro da
obra Juízo Final, um dos afrescos que compõem a
obra realizada na Capela Arena, em Pádua, na
Itália, feita entre 1304 e 1306. O artista se retra-
ta em meio aos homens que são julgados e con-
duzidos ao paraíso em razão de sua boa conduta
em vida.
Particularmente a partir do Renascimento, o ser
humano passou a ser o grande foco das preocu-
pações da vida e do imaginário dos artistas. O
retrato, então, tornou-se um dos gêneros mais pop-
ulares da pintura, utilizado para o registro de pes-
soas e famílias nobres e burguesas, que encomen-

< Á esquerda, espelho
que introduz a
exposi~ão, na entrada
da mostra, tom texto
reflexivo.

> Na próxima página,
Rembrandt Harmensz
van Rijn, Auto-retrato;
Albert Dürer, Auto-
retrato com (asaco
de peles e, do lodo
direito, mão como
registro de auto-
imagem nos cavernas
pré-históricas.



davam trabalhos aos artistas.
Dentro desse universo de imagens humanas, o auto-
retroto se estabelece como um sub-gênero repleto
de peculiaridades. Nele, o artista se retrata e se
expressa, numa tentativa de leitura e trasmissão de
suas características físicas e sua interioridade emo-
cional. Ali também, na maneira como utiliza cores
e pinceladas, no modo como desenha suas
próprias formas e Ihes atribui volumes, o artista con-
strói seus próprios comentários sobre a arte.
O primeiro artista do Renascimento a realizar uma
série de auto-retratos foi o alemão Albrecht Durer
(1471-1528). Ele se encantou com sua própria
imagem já quando tinha 13 anos e assim desen-
hou seu primeiro auto-retrato, em 1484. Em 1500,
pintou seu Auto-retrato com Casaco de Peles, evo-
cando a imagem de Jesus Cristo, atribuindo ao
artista uma importância transcedental, espiritual.
Foi Rembrond: Harmensz van Rijn (1609-1669),
quem realizou o maior número de auto-retratos de
que se tem notícia na história ocidental. Foram
cerca de cem, entre desenhos e pinturas.
Rembrandt deixou imagens para o mundo, desde
a de um jovem de 23 anos até a de um senhor
rechonchudo, de cabelos brancos e pele marca-
da, em seus últimos dias de vida. Ele fazia essas
auto-imagens para investigar as particularidades
de cada ser humano assim também como as diver-
sas possibilidades de se lidar com as tintas, as
pinceladas, os traços no papel. "Quererão saber
que espécie de pessoa eu fui", Rembrandt dizia.
No espelho do auto-retrato de artista reflete-se a
imagem física assim como estados emocionais, con-
textos sócio-históricos que circunscrevem a obra,





I:
I'

- - - -..=--- ------..r->-.... _ _ __ _ _

davam trabalhos aos artistas.
Dentro desse universo de imagens humanas, o auto-
retrato se estabelece como um sub-gênero repleto
de peculiaridades. Nele, o artista se retrata e se
expressa, numa tentativa de leitura e trasmissão de
suas características físicas e sua interioridade emo-
cional. Ali também, na maneira como utiliza cores
e pinceladas, no modo como desenha suas
próprias formas e Ihes atribui volumes, o artista con-
strói seus próprios comentários sobre a arte.
O primeiro artista do Renascimento a realizar uma
série de auto-retratos foi o alemão Albrecht Durer
(1471-1528). Ele se encantou com sua própria
imagem iá quando tinha 13 anos e assim desen-
hou seu primeiro auto-retrato, em 1484. Em 1500,
pintou seu Auto-retrato com Casaco de Peles, evo-
cando a imagem de Jesus Cristo, atribuindo ao
artista uma importância transcedental, espiritual.
Foi Rembrandt Harmensz van Riin (1609-1669),
quem realizou o maior número de auto-retratos de
que se tem notícia na história ocidental. Foram
cerca de cem, entre desenhos e pinturas.
Rembrandt deixou imagens para o mundo, desde
a de um iovem de 23 anos até a de um senhor
rechonchudo, de cabelos brancos e pele marca-
da, em seus últimos dias de vida. Ele fazia essas
auto-imagens para investigar as particularidades
de cada ser humano assim também como as diver-
sas possibilidades de se lidar com as tintas, as
pinceladas, os traços no papel. "Quererão saber
que espécie de pessoa eu fui", Rembrandt dizia.
No espelho do auto-retrato de artista reflete-se a
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Fluoobscuro de mim, enquanto a rosa

se entrega ao mundo, estrela tranquila.

Nada sei do que sofro.

O mesmo tempo

que em mim é frustração, nela cintila.

Eeste por sobre nós espelho, lento,

bebe ódio em mim; nela, o vermelho.

Morro o que sou nos dois.

O mesmo vento

que impele a rosa é que nos move, espelho!

Ferreiro Gullar; Sere poemas portugueses (/95053). Em Toe/aPoesÍD, 1950- 1980.

No espelho

de relance

a cor do sonho

de ontem

Paulo Leminski em (aprichos& Ne/achas. SP: Brasiliense, 1983



além de questianamentos sobre maneiras de se
ver e de se lidar com arte. São essas variáveis que
lhe conferem força e uma eterna capacidade de
nos intrigar.

Nesse módulo, a breve introdução histórica foi apresen-
tada sobre um grande painel prateado - lembrando um
grande espelho - com o texto entremeado com as repro-
duções das obras citadas. Essa introdução ligava o
espelho inicial com o primeiro módulo contendo obras de
arte, O artista e seu métier.

Legenda das cares utilizadas nos seis módulos
da exposição.

o artista Eu e o outro O tempo passo ...
e seu métier < Poemas relativos ao

tema, não utilizados
na mostra.

< Rembrandt.
Auto-retrato com

Simulacros: As políticas Contemplação ~Ihos esbugalhados.
auto· retrato ... da auto imagem e o eu poético Agua forte.







Parem

eu confesso

sou poeta

cada manhã que nasce

me nasce

uma rosa na face

,. parem

eu confesso

sou poeta

só meu amor é meu deus

eu sou o seu profeta

Paulo Leminski
Caprichos & Relaxas, 1983



o artista e seu métier

o auto-retrato é a afirmação do artista em sua
condição única, de criador de sua própria
imagem. Tal como o poeta, reconhecido pela rasa
na face, o artista empunha seus pincéis no teste-
munho de seu próprio reconhecimento. Confessa
uma particularidade.
Ato metalinguístico etemalizado na imagem do
artista pintando ou esculpindo, sua própria
imagem, a criação do auto-retrato, tal como na
obra dureriana, apraxima o artista de Deus.
Nesse encontro consigo mesmo, que tem como
mediador apenas o espelho, o artista desvenda
seu dom de recriar o mundo.

Nesse módulo, o público pôde contrapor auto-
retratos de diferentes escolas, realizados em perío-
dos diversos. O auto-retrato de Pedro Américo
(Pinacoteca do Estado de SP; para a exposição uti-
lizamos apenas a reprodução da obra, já que não
nos foi emprestado o originol), de 1893, reflete
harmonia e destreza técnica característicos de sua
formação acadêmica, mas transcende esses pre-
ceitos para atingir um clima tranquilo e ao mesmo
tempo enigmático. O artista segura sua paleta e
seus pincéis. Vestido com um casaco escuro, e gra-
vatas vermelhas amarradas no colarinho branco,
dotado de olhos grandes e amendoados, a pele
clara e lisa e os bigodes escuros transmitem uma
impressão de calma.
Datado de 1923, o auto-retrato de Benedito Caiixto
(Masp), conserva proporçães emblemáticas de uma
pintura acadêmica, mas introduz elementos moder-
nos, como uma forte expressividade e marcas de
pinceladas grossas, claramente sobrepostas.

O artista grisalho, cabelos revoltos, o olhar pene-
trante sob as lentres do óculos, se somam à
imagem do polegar esquerdo, enfiado à paleta.
Esses elementos pictóricos, plenos de dramatici-
dade ainda que austera, se contrapõem à limpeza
asséptica do uniforme do artista, plena e imacu-
lado mente branco.
Antonio Gomide (MAC USPI realizou o auto-retrato
apresentado na mostra em 1930. Ali ele está de
meio perfil, as pinceladas de seu rosto exibem um
homem magro, com ossos protuberantes. Ele usa
óculos redondos, de hastes pretas, austeras. Ele
veste um camisa azul, grande, folgada, que pode
ser parte de um pijama. Gomide parece nos olhar
de forma desconfiada, como se estivéssemos fia-
grando-o em um momento de extrema concentraçõo
e intimidade.
Flávio de Carvalho (MAM-SPI também aparece pin-
tando. Só que, ali não vemos uma paleta, apenas um
pincel. Com ele, o artista parece encher a tela de
cores, pinceladas fortes, diferentes. Seu rosto se con-
funde com o fundo da tela, repleta de massas de tons
laranjas, azuis, verdes, amarelos. O que mais trens-
parece são as sobrancelhas pretas e grossas. Ali
Flávio de Carvalho buscou transmitir uma sensação
de complexidade psicológica, associada a sua
própria imagem e personalidade.
Em seu auto-retrato, José Antonio da Silva (MAC USPI
pinta sentado, sobre um banquinho. Ao invés da pale-
ta, ele tira a cor diretamente de seu tubo de tinta a
óleo. É impossível ver a expressão de seu rosto, pois
ele veste um óculos e uma máscara, provavelmente
por ser alérgico à química das tintas. Esse é um auto-
retrato duplo. Silva se retrata, retratando a si mesmo.

< Na página anterior,
detalhe da obra de
Rodrigo (unha, 3
auto-retratos (2000).

< Nesta página, Auto-
retrato de Pedro
Améri(o (1893)



> Nesta página, em
ordem: Benedito
Calixlo, Auto-retrato
(1923); Antorio
Gomide, Auto-retrato
(1930) e Flávio de
Carvalho, Auto-retrato
(1975).

> Nas próxima página,
em ordem: Rodrigo
Cunha, 3 Auto-
retratos (2000);
Ernest Müler, Auto-
retrato (1947); Siron
Fran<o, O pintor
(1983) e José Antonio
da S~va, Auto-retrato
pintando (1955).

Ernest Müller, numa xilografia de 1947, também
realiza um auto-retrato duplo, assim como Siron
Franco. Muller retrata a si mesmo na ação de
retratar uma mulher nua, um modelo vivo. No óleo
sobre tela, O Pintor, de 1983, Siron Franco
(coleção particular) aparece pintando seu auto-
retrato, utilizando cores exuberantes. O artista está
sentado à frente de seu cavalete, retratando uma
outra pessoa. A peculiaridade desse auto-retrato
está na forma como o pintor se apresenta: na figu-
ra de um índio brasileiro, num vulto negro, vestindo
um cocar colorido na cabeça. O homem que ele
pinta, vestido com um chapéu de feltro, possui a
imagem desse vulto negro do índio, refletida em seu
próprio peito, no lugar do coração.
Já o jovem artista Rodrigo Cunha apresenta dois
auto-retratos figurativos (coleções particulares).
Suas obras possuem grande destreza técnica e
dimensões muito grandes. O aspecto figurativo,
realista das telas, aproxima-o da arte acadêmica.
Contrariamente, no entanto, dentra da composição
de suas telas que incluem auto-imagens recortadas,
fragmentada, captadas em ângulos surpreendentes,
Cunha insere livros e detalhes com comentários
sobre a própria história da arte. Em cada um dos
dois trípticos (três telas justapostas formando uma
única obro], o pintor se retrata de forma particular,
fazendo referência a artistas com forte tradição no
auto-retrato, como Velasquez ou Van Gogh. O pro-
cedimento de incluir o próprio trabalho na tradição
da história da arte (ao invés de, como prioridade,
buscar o novo], é emblemático da nova geração da
arte contemporânea, que reafirma seu trabalho den-
tro de uma herança artística (Canton 2000).
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Eunão sou eu nem sou o outro.

Sou qualquer coiso de intermédio:

pilar da ponte de tédio

que vai de mim para o outro.

Mario de Só-Carneiro
Lisboa, 1914



o Eu e o Outro

Num auto-retrato, imagem e autor, obra e criador são
mediados apenas pelo presença do espelho. Ele articulo
um jogo entre identidade e alteridade, o eu e o outro. O
eu reconhece-se através do outro. "... O auto-retrato é
ainda o encontro do pintor consigo mesmo. Muitos vezes
me interroguei diante do espelho. No passar do tempo,
nos transformamos em caricaturas" - Iberê Camargo

A experiência do auto-retrato, em sua tentativa de
captar sutilezas, intricadas e inusitadas perspecti-
vas e mudanças, é uma tentativa de ramper com a
caricatura a que o tempo conduz.
Como no espelho de Alice, a experiência do auto-
retrato - uma experiência de pensamentos e de
sensações-incita um mergulhar para dentro de si
para então projetar-se. Requer um constante
reiventar-se.

Nesse módulo, um grande número de artistas, particular-
mente pertencentes ao acervo do Museu de Arte
Contemporâneo do USP (apenas os obras não perten-
centes serão assinalados), foram colocados, lodo a lodo
com suas respectivos fotografias.
Ali, por exemplo, o espectador se depara com um auto-
retrato de 1914, de Marc Chaga 11, um óleo sobre tela,
em que ele se apresenta numa espécie de zoem, o rosto
nos encarando de frente, com expressões que lhe
atribuem um ar andrógino. Essa forte e misterioso
imagem é confrontado com o foto do artista, que exibe
troços masculinos e um ar tranquilo.
O expressionista alemão Karl Schmidt Roltluff criou uma
xilogravura (gravura sobre madeira) em preto-e-branco,
estilizando suas feições, como se ele fosse uma máscara
africano. Por outro lodo, suo fotografia mostro um homem

maduro, de barbas broncos e óculos, segurando nos
mãos uma máscara no qual ele se baseou paro construir
seu próprio auto-retrato.
A alemã Kathe Kolwitz é bastante austera e fiel à
imagem visto no espelho. No litografia (gravura sobre
pedra) que elo realizo em 1919, apresento-se de lodo,
cabelos broncos e uma seriedade plácido.
lasar Segall (Museu lasar Sego 11), que também teve
uma formação expressonista, realizo um auto-retrato,
uma pintura o óleo de 1919, com formos angulosos e
finos, fortemente contornados com preto. Suo
fotografia, no entanto, mostra um homem forte, de
traços arredondados.
Já outro pioneiro do modernismo brasileiro, Anita
Malfalti (Instituto de Estudos Brasileiros, USP), apresento
um desenho fluído, uma obro em pastel sobre papelão,
de 1922, em que os contornos de seu rosto e cabelos se
misturam aos tons amarelados e azulados do fundo.
Em suo foto, percebe-se o mão direito escondido sob o
lenço - algo que elo costumava fazer paro disfarçar uma
deformação congênito e que, 00 mesmo tempo, sintetizo
suo atitude em relação à próprio imagem, que não cor-
respondia aos padrões de beleza vigentes.
Em seu auto-retrato, uma pintura com óleo sobre tela, de
1931, Alberto do Veiga Guignard, parece acentuar o
queixo proeminente, deixando à mostra paro o espec-
tador o lábio leporino, uma deformação congênita. A
expressão é suave e os cabelos, escuros, levemente
grisalhos nos têmporas, tal qual em suo fotografia.
A fotografia de José Pancelti, com seu clássico e sisudo
uniforme branco do marinho, constrasta com o auto-
retrato singelo que o artista construiu, utilizando um
desenho com lápis aquorelado, mostrando uma
expressão plácido e o barba por fazer.

< Nesta página, auto-
retrato de José Antonio
da Silva, 1955.

< Na página anterior,
Karl Schimidt Rolllufl,
Auto-retrato (s.d.).
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No auto-retrato de Iberê Camargo (coleção galeria
Celma Albuquerque, Belo Horizonte), um óleo sobre tela,
s/d, o artista se apresenta com a mesma seriedade e
gravidade reveladas pela fotografia. Iberê utiliza cores
fortes, expressionistas, e coloca seu rosto no canto direito
da tela, ladeado por uma mão, e um carretel, objeto
emblemótico do próprio percurso do artista.
Outros artistas, presentes no módulo O Eu e o Outro, foram:
Ernesto de Fiori, José Antonio da Silva, Clóvis Graciano,
Fernando Odriozola, Glênio Bianchetti, Erich Brill, Mario
Cravo Jr, Arnoldo Ciarrochi, Fulvio Penacchi, Aldir Sodré.
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Sinto que o tempo sobre mim abate

sua mão pesada.

Rugas, dentes, calva •••

Uma aceitação maior de tudo,

e o medo de novas descobertas.

Escreverei sonetos de madureza?

Darei aos outros a ilusão de calma?

Serei sempre louco?

sempre mentiroso?

Acreditarei em mitos?

Zombarei do mundo?

Há muito suspeitei o velho em mim (•••).

(arlos Orummond de Andrade
Antologia Poética, 1962



o tempo passa e as questões sobre Arte também

Um dos mais densos e potentes temas ligados à
prática artística do auto-retrato está na inexorabili-
dade do tempo. No registro dessa passagem, o
artista pontua, não apenas seu espaço na cronolo-
gia da vida, mas utiliza constatações sobre o
tempo para experimentar novos problemas artísti-
cos, que envolvem sua visão do mundo e da arte
naquele momento. Isso inclui questões sobre linha,
cor, composição, textura, densidade, entre muitas
possibilidades estéticas e canceituais.

Nos auto-retratos de Yolanda Mohalyi, quatro aquarelas
sobre papel, datadas respectivamente de 1940,1946,
1948, e s/d, a passagem do tempo toma corpo não ape-
nas através da data dos obras, mos também do rosto e
corpo do artista, que atestam poro um inexorável proces-
so de envelhecimento. Por outro lodo, similarmente, man-
tendo um fio condutor no processo de se auto-retratar
através do tempo, Mohalyi repete nos quatro obras tons
terrosos - marrons e verdes - e poso à frente do fachada
de uma coso, provavelmente o suo. Desse modo, o tempo
possa, mos o assunto ou questão sobre arte, escolhido
pelo artista, permanece.
Já nas duas obras de Tarsila do Amaral, expostos na
mostro, o assunto se transformo, deixando à mostro uma
significativo mudança de atitude. Cronologicamente, ape-
nas dois anos separam uma obra do outra. No primeiro
auto-retrato, de 1922, um desenho com pastel sobre
papel, o artista se retrato de formo mais tradicional,
quase realista, incluindo todos os detalhes de seu rosto,
que são esboçados com traços fluídos, mais esfumaçados.
Já no segundo, um óleo sobre papel tela, de 1924, Tarsila
sintetizo o si mesma. Elo se registro, "recortando" seu
rosto, que aparece no papel tela descolado de um fundo

ou de um corpo. Apenas os troços belos do rosto do
artista, suo boca vermelha, sua sombrancelha desenha-
do, seus olhos expressivos e seus grandes brincos nos
são apresentados.
Os dois desenhosde Mario Zannini, ambos s/d, demonstram
exercícios similares, com sutis modificações. O primeiro,
um crayon sobre papel, busco no simplicidade uma
soltura de traços. No segundo desenho, feito com caneta
e nanquim sobre papel, essa soltura ganho uma tonali-
dade mais vibrante. O artista ali rabisco literalmente
(ou pinto com a caneta nanquim) criando traços plenos
de corpo e movimento.
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um ser atônito

Com pedaços

de mim

eu monto

Manoel de Borras
Livro sobre Nado, 1996



Simulacros: auto-retrato e estranhamento

Uma das instigantes estratégias utilizadas pelos
artistas contemporâneos na produção de sentido é
a utilização do auto-retrato. Aqui a auto-imagem
se constrói como uma formo de reivindicar identi-
dade, ao mesmo tempo em que reivindica umo
forte sensação de estranhamento. Essas emoções
estão ligadas à situação do ser humano contem-
porâneo, inserido numa sociedade encharcada
pelo excesso de informação, pela virtualização
das relações, pelas imposições ultra velozes de
tempo e espaço e pela ameaça de violência que
configuram a realidade cotidiana das cidades. À
sensação de angústia, à amnésio, à perda da pri-
vacidade, ao tédio e ao medo que desestabilizam
a noção de identidade de cada ser humano, os
artistas contemporâneos respondem, criando sim-
ulocros de si mesmos.
A auto-imagem contemporânea não se constrói
como mera representação narcísica. Ao contrário,
se ela se mantém como uma forma de reivindicar
identidade, seu foco está na produção de um
estranhamento ou perturbamento, uma sensação
de incômodo - aquela reminiscente à sensação de
se olhar no espelho e não se reconhecer.

Cabe aqui ressaltar que a terma estranhamenta está
sendo utilizada na pesquisa e na exposiçãa no sentido
de produção de um incômodo, na dificuldade de se auto-
reconhecer, na percepção da precariedade de uma idéia
estável de identidade, e nãa no sentido atribuído às van-
guardas modernistas. Na espírito das vanguardas
modernistas, emblematizada na teatro brechtiano, o
"estranhamento" é utilizado para enfocar um estado não
diegésico, em que o espectador mantém um distancia-

mento com a obra ou a narrativa teatral, reforçando o
caráter de espetáculo. Para diferenciar essa atitude da ati-
tude contemporânea em relação ao "estronhamento" pro-
duzido pela obra de arte, o filósofo Arthur Danto utiliza o
conceito de "perturbamento" (Danto 1989).
Nesse módulo tomam corpo uma grande variedade de
obros construídas a partir de outra variedade de suportes.
Desde o início de sua carreira, que se inicia na segunda
metade da década de 90, Keila Alaver sempre trabalhou
o tema auto-retrato. Sua maneira de lidar com ele estab-
elece um comentário a respeito do estranhamento e da
sensação de solidão, de artificialismo e de distanciamen-
to que a sociedade contemporânea impinge a cada uma
das pessoas. Sua lógica é a lógica das montagens e do
simulacro.
A artista realizou backlights (caixas de luz), com imagens
trabalhadas em computador, em que sua fotografia se
justapôe à imagem de outras crianças, pessoas que
fizeram parte da história de vida da artista, todas ali
transformadas em bonecos. São, na verdade, autô-
matas, com cabelos de lã, rostos de expressões conge-
ladas, realizando atos cotidianos, como comer à mesa.
Numa outra série de trabalhos, couro branco tornou-se a
matéria-prima para criar esculturas. Na obra Kei/a, a
artista também se construiu, numa pose sentada, usando
para tanto a escala humana.
Em suas fotografias e instalações, Lourdes Colombo
encarna personas. É no jogo auto-reflexivo dos papéis
devotados à mulher em diferentes tempos, culturas e
situações cotidianas que a artista retira a matéria-prima
para sua obra. Na obra apresentada na exposição, a
artista recria, com fotografia, caixas redondas de acríli-
co e espelhos, lagos onde Narciso vê sua imagem
refletida. Na superfície de cada uma dessas caixas,

< Na página Anterior,
Edgard de Souza, sem
título (1995).

< Nesta página,
Márcia Xavier, Auto-
retrato (1999).

..

> Na próxima página,
em ordem: {ristina
Guerra, Auto-retrato
(s.d.), Ri(hard
{alhabéu, Auto·retra-
to (s.d.) e Luíz
Zerbini, Ultimate
Fighter, 1988.









--------------------

Lourdes Colombo reflete sua própria imagem,
"namorando" o espelho em diversas poses.
Dei Pilar Sallum fragmenta a noção de auto-retrato, uti-
lizando como imagem de si apenas um detalhe de uma das
mãos. Ela fotografou a pele da dobra da mão e expandiu
essa imagem, até que ela se tornasse um corpo estranho.
Esse "corpo" foi montado num grande painel vertical,
recoberto por fórmica cor da pele. A artista assim, con-
struiu um totem de um detalhe de si.
Marcia Xavier iniciou suas pesquisas fotográficas articu-
lando possibilidades do auto-retrato. Mas aqui também o
auto-retrato não se presta a comentários realistas sobre
identidade e sujeito. A artista, munida de uma câmera
poloroide, fotografou a si mesma de modo obsessivo, rápi-
do e aleatório, substituindo o controle do resultado de suas
ações pela produção de registros do acaso. As partes
fotografadas foram reunidas, numa impressão de
silkscreen feita sobre tecido, revelando um auto-retrato
como uma espécie de Frankenstein. Nesse
trabalho, a questão de identidade é perpassada por uma
sensação de impossibilidade de unidade que beira a vio-
lência, apontando para a situação contemporânea
limítrofe em que se encontra o ser humano contemporâneo
vivendo nos grandes centros urbanos.
Cristina Guerra articula a noção de identidade como um
mito, ou um conceito que não cabe dentro da realidade
de constantes deslocamentos que define o momento cotid-
iano. A construção de seu trabalho parte de uma oper-
ação subversiva: a artista rastreio cabines de fotos instan-
tâneas em São Paulo para capturar imagens de rostos
abnegados, figuras humanas rejeitadas por sua falta de
foco, sobreposições de imagens, descoloração. São esses
restos que, acumulados em grandes painéis, intitulados
com frases como Cada Vez Me Pareço Menos com Minha





Foto 3x 4, recriam uma noção glabal de identidade física.
São milhares de rastos reproduzidos através de uma pose
única, olhar perdido e enquadramento fixo, produzindo
clichés de identidade. A precariedade da reprodução reg-
istrada no acúmulo dos objetos fotográficos traz um vigor
impensado à simples repetição. Recria a banalidade in]e-
tando-Ihe um estranhamento redentivo.
Na mostra, ela apresentou uma série de três auto-retratos,
foto-montagens reolizadas em preto-e-branco, em que sua
imagem, fragmentada, aparece "em pedaços" espalha-
dos pelos três painéis fotográficos, justapostos, ora sobre-
postos com elementos que a artista escolheu para definir-
se: o mar, outros fragmentos de paisagens ligadas a sua
história pessoal, imagens retiradas de sonhos.
Gustavo Rezende materializou seu auto-retrato em duas
obras diferentes. Numa delas, apresenta sua foto, vestido
com um gorro, numa dimensão pequena, quase miniatur-
izoda. A foto é montada dentro de uma caixa de luz. Esse
trabalho é intitulado Retrato do Artista quando Jovem, uti-
lizando o título da obra Retrato do Escritor Quando Jovem
de Proust. A imagem, extremamente dúbia, remete ao
mesmo tempo a um garoto de rua e, possivelmente, a ima-
gens de pinturas históricas, do século 18.
A outra obra apresentada, Através das Minhas Idades, repro-
duz a região pélvica do artista, realizada com três materiais
diferentes: madeira, bronze e ferro. Cada um dos materiais
possui um tempo, uma durabilidade, uma idade Com esse
objeto escultórico, portanto, o artista constrói uma obra sobre
a passagem do tempo.
Renata Barros ironiza os processos científicos de donagem
genética, batizando uma série de obras com o título
C/onagem. Na exposição, ela mostra uma toalha, feita em
látex, com a imagem da artista donada. Outra obra intitula-
se lock, o Estripador, e se divide em vários fragmentos com
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partes fotográficas da artista estampadas, sobre formas
arredondadas feitas também em látex.
Richard Calhabéu também injeta suas obras com ironia e
humor. Suas obras são fotografias realizadas com cenários,
roupas e molduras que remetem à era barroca na França de
LouisXIV.Nessesauto-retratos, Calhabéu aparece nu ou semi-
nu em meio a poses típicas da tradição européia do retrato.
Luiz Zerbini (Riode Janeiro, 1958) realiza uma pintura, acríli-
co sobre tela, de 1998, intitulada Ullimale Fighler. O auto-
retrato, como lutador, mostra o artista de peito nu, rosto com
máscaras e mãos com luvas pretas. A expressão, atônita,
recoberta de orfificiolisrno, é reforçada pelo tratamento da
tela, colorida e reticulada, que remete a um espetáculo trans-
mitido na N.
J. Pellegrin trabalha com a noção da fragmentação e o
apagamento da auto-imagem contemporônea. Tal como
Dei Pilar Salum, ele elege partes do carpo que não são
identificáveis pelo espectador, fotografando-as em
cômeras polaroide e montando-as em sequências.
Albano Afonso realiza auto-retratos entremeados com
comentários sobre a existência desse sub-gênero na
história da arte. Ele utiliza suas auto-imagens fotográficas
sobrepostas a reproduções de auto-retratos de Rembrandt,
Dürer e Velasquez, respectivamente. Cada uma das imagens
sobrepostas recebe uma série de perfurações, de modo que
se pode ver nuances das duas camadas de imagens sobre-
postas, sem, contudo, identificá-Ias completamente.
Edgard de Souza apresenta na exposição duas séries
de auto-retratos. Numa delas, o artista realiza gravuras
de si mesmo fazendo caretas, ironizando a seriedade
dessa tradição artística. Na outra série, seu carpo nu
serve de matriz para foto computadorizadas em que o
seu corpo é "replicado" formando jogos e poses em
várias versões de si mesmo.
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No que eu sinta

sim um pouco de papel

muito de fita

e um tanto de tinta

pego esse mundo

bato na cabeça

quem sabe eu esqueça

quem sabe ele enfim

haikai do mundo

haikai de mim

Paulo leminski
Caprichos& Relaxas, /983



As políticas da auto-imagem

Uma passibilidade expressiva no uso do auto-retrato na arte
contemporânea recai sobre a utilização de comentários
políticos e saciais que se somam à preocupação identitária.
Aqui o eu do artista dá lugar a uma incorporação de
múltiplas personas femininos, étnica e sacialmente margi-
nalizadas, como no caso da pintura de Adriana Varejão.
Aborda especificamente a situação da mulher e os conflitos
que marcam o mundo árabe, na instalação de Josely
Carvalho e nas fotografias de Lourdes Colombo. Denuncia

a violência contra a mulher o que se expande na violência
universal do ser humano, nas obras de Dora Longo Bahia.
Na série de Lázaro Mourilo, o eu de artista constrói uma
crítica interna à religião católica, aludindo à parábola de
Lázaro, no Nova Testamento, enquanto Efrain Almeida
comenta diretamente a condição pequenina quase impo-
tente em que o ser humano se encontra diante do mundo,
clamando - na utilização fervorosa do ex-voto - um desejo
de transcendência e redenção.
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detalhe da obra de
Lourdes (oIombo,
série véus (1999).

< Nestas páginas,
Josely (arvalho, Auto-
retrato (1991) e Dora
Longo Bahia, DLB
grávida, DLB apanhou
do irmõo e DLB levou
uma sapatada (s.d.).



As po/{rh;oll da au'o-imagem



---- --

~ -,

'I



< Na página anterior,
vista geral do móddo
"As polítilas da auto-
imogemll e série véus,
de lourdes Colombo
(1999).

> Nesta página,
lázaro Mourilo,
lázaro, levanta-te e
sai (2000) e Efrain de
Almeida, O Espedador
(1997).







< Neslo págino,
Adriono Vorejão,
(oslos Mexiconos:
Espofiolo, Melizos e
(oslizo (1997).









Contemplação e o eu poético

Aqui se encontra, otravés do auto-retrato, a busca
de uma imagem internalizada, plena de um senti-
do que esgota e transpõe os limites da aparência
física. Na tradução desse tipo de auto-imagem, o
artista recorre a uma atitude de contemplação,
buscando serenar-se, observar-se a si e ao mundo,
buscar os limites de sua própria ocupação do
espaço, as reverberações das linhas de seus cor-
pos e da poesia, seu lugar nos livros que resgatam
a memória e a história do mundo, sua espirituali-
dade. Procura observar seu reflexo num espelho
pleno de esperanças de reencontro. Mergulha na
tentativa de reencontro com um sentido interno,
ainda que esse pareça perdido nas teias com-
plexas do momento contemporâneo. Eis o convite
- e o desafia dessa exposição.

o vídeo de Helio Meio, Hole of the Body, transcreve uma
ação plena de simplicidade. O artista brasileiro, residente
em Amsterdã, Holanda, se coloca no inverno da cidade,
dentro de um buraco que cava na neve. Pouco a pouco,
ele cava, se coloca dentro dele, se despe. Ali se repousa
e se vê, nu, em liberdade. Nessa performance de cerca
de três minutos, Meio parece clamar um desejo de despir
as máscaras sociais, as identidades construídas, e de se
apresentar simples e verdadeiro.
Na série de auto-retratos de Sandra Cinto, a artista está
dormindo. Esse estado de paz, repouso e entrega
aparentes, que se estendem peia evocação das bibliote-
cas e quartos em que as imagens se inserem, se contrapõe
na verdade à estranha composição dos ambientes. Numa
delas, por exemplo, a artista repousa dentro de uma bib-
lioteca deserta e fechada, em que tudo é isolado com
ripas de madeira pregada em todos os cantos. Outra

peculiaridade está na fragmentação da figura da artista,
dispersa, dividida em "pedaços distintos". Como um todo,
os auto-retratos contam uma história sobre a tentativa de se
atingir serenidade, ao mesmo tempo em que a vida nos
empurra a situações limite de impotência, fragmentação e
enclausuramento.
Rita Barros também se apresenta numa situação de
repouso. Só que em suas seis imagens, a série fotográfica
de auto-retratos compõe um ambiente mais dramático,
com cores quentes como o vermelho e o laranja. A artista
criou a sequência de modo a formar um movimento em
que um sofá se inicia vazio, apenas com um gato. Nas
próximas imagens a artista senta-se nele, deita-se, joga-se.
Depois, se levanta e sai novamente. O gato também
parte e o sofá está sozinho na última imagem. No con-
junto de imagens, esse auto-retrato expira sentimentos de
tédio em relação à solidão, associada à vida na cidade.
A artista, portuguesa de origem, vive há mais de vinte
anos em Nova York, no hotel Chelsea (local onde a obra
foi fotografada).
A posição de repouso em que se coloca Rochelle Costi é
repetida muitas vezes, em suas fotos e em desenhos. Seu
trabalho questiona sua identidade e a relação sujeitoz'obje-
to, a partir de uma aula de modelo, em que a própria
artista se colocou como objeto de estudo para desenhos
baseados na anatomia humana. Deitada sobre um sofá, a
artista, que deveria ser objeto, se recoloca como sujeito de
uma multiplicidade de interpretações de sua própria
imagem. Rochelle se apropriou de desenhos de vários
alunos, a partir de sua própria imagem, fotografou-se e
juntou todos os registros em um grande painel.
Edouard Fraipoint realiza auto-retratos desmaterializados.
Na verdade, a construção de sua fotografia parte da
manipulação da imagem do próprio artista - da estrutura

< No página anterior,
Edouard Fraipont,
Sendo um anjo I e 11
(1999).

< Nesta página, Alex
Flemming, Auto-retrato
(1998).

> Nos próximos pági-
nas, em ordem:
Ro<heUe Costi, 50
horas - Auto-retrato
roubado (1992-93);
Visto paràd do mód~o
"Contempla~ão e o eu
poético" com obro de
Sandra Cinto e Sandra
Cinto, sem título e
sem titulo (1999)_





de seu próprio corpo ou de corpos próximos, que oludem
à intimidade. Mas o sujeito fotografado, ao mesmo tempo
tornado objeto, torna-se ainda uma presença que apaga
rastros de individualidade em busca da criação universal.
Feita de contornos, vultos e manchas que se soltam no
espaço do papel fotográfico, as imagens penetram com flu-
idez e mistério as memórias do espectador, para que ele, no
processo da

leitura de cada uma delas, mergulhe em um processo mental,
de interior idade e espiritualidade. Particularmente, em
relação à série Sendo Um Anio 7 e 2, Fraipont material-
iza seu desejo de transformar o corpo em uma repre-
sentação espiritual, mediando o homem real e sua
própria idealização.

Alex Flemming imprimiu uma fotografia sua sobre um
painel de vidro, num processo similar ao realizado pelo
artista na instalação feita na Estação Sumaré do metrô,
em São Paulo. Sobre sua imagem, aparentemente formal
e inexpressiva, vestido de terno e gravata, numa foto de
passaporte, em preto-e-branco, o artista gravou nas cores
verde, azul e amarelo, as letras que formam um poema
de Gonçalves Dias (Candido e Castello, 1979, p.257 a
282). A maneira como o poema foi grafado não segue a
pontuação correta, tomando corpo sobre a imagem numa
espécie de lógica própria. O artista dificulta a leitura do
conteúdo do poema, fragmentando suas sílabas e frases,
o que espelho as fragmentações o mistério, a dificuldade
de penetrar pensamentos, emoções, sentimentos, na
relação eu e outro.

O capixaba Orlando de Rosa Farya exibe um auto-retra-
to fotografado no banheiro. Produto do acaso, esse auto-
retrato roubado foi conseguido graças à câmera do
artista que disparou defronte ao espelho do banheiro,
quando regulava a luz para registrar outro objeto.











< Na página anterior,
Rita Barros, Auto-
retrato (2000) e
Renata Pedrosa, Na
outra página (1996).

> Nesta página,
Laércio Redondo,
Paisagens Internas
(1999) e Orlando da
Rosa Farya, Auto-
retrato (1999).

> Na próxima página,
obra espel10 de Una
Kim, Anta (1999) e
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o acasa, assim, torna-se aqui o sujeito da construção
da imagem.
José Rufino faz da memória individual uma espécie de
enciclopédia de fábulas. Desde 1990, o artista revel-
ou-se um exímio manipulador de símbolos, construindo
uma obra capaz de expandir sua história pessoal de
vida em pequenos e universais testemunhos sobre
solidão, dor, amor, laços familiares.
José Rufino é, na verdade, o nome do avã paterno do
artista, adotado propositadamente para penetrar no
passado simbólico do patriarca da família paraibana
de latifundiários. Nesse jogo de identidades e de
tempo, Rufino constrói obras em que o artista dialoga
com a memória de sua família e a tradição de uma
sociedade agrária, anacrônica, repleta de regras e
formalidades. Nessa série de auto-retratos, o artista
abriu um velho baú da família e manipulou cartas orig-
inais, datadas entre 1938 e 1943, remetidas ao avô
paterno, José Rufino, senhor de um grande engenho
próximo ao município de Areia, na Paraíba. Sobre as
cartas, o artista imprimiu sua outo-imagem, corpo nu,
que por sua vez recebeu algumas interferências com
tinta. São auto-retratos que contam uma história irre-
mediavelmente alterada.
Renata Pedrosa busca a identidade plena e livre
através do contorno do simples seu corpo, que se colo-
ca em uma posição fetal. Laércio Redondo também
desenha seu auto-retrato apenas com um contorno.
Ali, ele borda os limites ocupados por seu corpo e
imprime nos espaços palavras de significado em sua
vida (ele escolheu fazê-Io em inglês pois vivendo na
Suécia, poderia se fazer entender).
Finalmente, no percurso do módulo final da
exposição, Contemplação e o Eu Poético, a obra de

lina Kim representa um fim e, ao mesmo tempo, um
recomeço. Ela criou, como auto-retrato, um espelho na
forma de uma anta, contornado com dourado.
Nesse jogo, a artista oferece como auto-imagem, a
imagem do espectador, brincando com a noção de eu
e de outro, e com a idéia associada a de uma anta -
alguém bobo. lina Kim, desse modo, propôe uma críti-
ca ao conceito tradicional de identidade, de eu isola-
do, fixo e estável. Citando as palavras finais do
poema de Ferreira Gullar, a artista traduz uma parte
(o eu) na outra parte (o outro).
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Lista de artistas por módulo

SS artistas / 101 obras

1. O Artista e seu Métier

Nome do artista título / data coleção técnica

Benedito Calixto Auto-Retrato, 1923 MASP óleo si tela
Antonio Gomide Auto-Retrato, 1930 MAC I USP óleo si tela
Flávio de Carvalho Auto-Retrato, 1975 MAM I SP óleo si tela
J. A da Silva Auto-Retrato pintando, 1958 MAC I USP óleo si tela
Siron Franco O Pintor, 1983 Coleção Particular óleo si tela
Rodrigo Cunha Velásquez, 2000 Coleção Particular acrílica si tela
Rodrigo Cunha 3 Auto-Retratos, 2000 Coleção Particular acrílica si tela

2. O eu e o Outro

Nome do artista título / data coleção técnica

Marc Chagal Auto-Retrato, 1914 MAC I USP óleo si tela
Ernesto de Fiari Auto-Retrato, 1945 MAC I USP bronze
Clóvis Graciano Auto-Retrato, 1973 MAC I USP água-forte, água-tinta e buril

si papel
Alberto da Veiga Guignard Auto-Retrato, 1931 MAC I USP óleo si tela
Kathe Kollwitz Auto-Retrato, 1919 MAC I USP litografia si papel
Ismael Nery Auto-Retrato, sd MAC I USP crayon si papel
Fernando Odriozola Auto-Retrato, 1974 MAC I USP óleo si aglomerado de madeira
Glênio Bianchetti Auto-Retrato, sd MAC I USP xilcqrofio si papel
Erich Brill Auto-Retrato, 1923 óleo si tela
Mário Cravo Júnior Auto-Retrato, 1952 MAC I USP litoqrofio si papel
Adir Sodré Auto-Retrato, 1992 Coleção Particular acrílica si tela



2. O eu e o Outro (cont.)

Nome do artista

Ernest Müler
Karl Schmidt Ronluf
Arnoldo Ciarrochi
Fúlvia Penacchi
losor Segall
Anita Malfalti
Iberê Camargo

título / data coleção técnica

Auto-Retrato, 1947
Auto-Retrato I, sd
Auto-Retrato I, 1950
Auto-Retrato I, 1929
Auto-Retrato 11, 1919
Auto-Retrato, 1922
Auto-Retrato, sd

MAC I USP
MAC I USP
MAC I USP
MAC I USP
Museu losor Segall
Inst. de Estudos Brasileiros
Galeria Celma Albuquerque

xilografia si papel
xilografia si papel
água-forte si papel
nanquim si papel
óleo si tela
pastel si papelão
óleo si tela

Nome do artista título / data coleção técnica

Yolanda Mohaly Auto-Retrato I, 1946 MAC I USP aquarela si papel •
Yolanda Mohaly Auto-Retrato I, sd MAC I USP aquarela si papel
Yolanda Mohaly Auto-Retrato I, 1948 MAC I USP aquarela si papel
Yolanda Mohaly Auto-Retrato I, 1940 MAC I USP aquarela si papel
Mario Zanini Auto-Retrato I, sd MAC I USP nanquim e caneta si papel
Mario Zanini Auto-Retrato 11, sd MAC I USP crayon si papel
Tarsila do Amaral Auto-Retrato, 1922 Inst. de Estudos Brasileiros pastel si papel
Tarsila do Amaral Auto-Retrato I, 1924 Palácio do Governo I SP óleo si papel tela

4. Simulacros: Auto-Retrato e Estranhamento

Nome do artista

Keila Alaver
Keila Alaver
Luis Zerbini

título / data coleção técnica

Karen, Sandra, Ellen... , s.d.
Keila, 1996
Ultimate Fighter, 1988

Galeria Luisa Strina
Colação Particular
MAM I RJ

Back light, impressão em lona
Couro
Acrílico si tela



Nome do artista título / data coleção técnica

Dei Pilar Sallum (2) Internas, 1999 Caleção da artista Fotografia digitada
J. Pelegrin Auto-Retrato, sd Coleção do artista 3 poloroids em caixa ocrílicc
Marcia Xavier Auto-Retrato, 1999 Coleção da artista Xerox e seda
Cristina Guerra (2) Auto-Retrato, sd Fotografia, azulejo de vidro
Gustavo Rezende Retrato de um artista Fotografia, back light

quando jovem, 1998
Gustavo Rezende Através das minhas idades Coleção do artista Bronze, alumínio, madeira
Renata Barros Clonagem, 1997 Coleção da artista Fotocópia, lótex, cromado
Renata Barros Clonagem 11, 1997 Coleção da artista Vidro, látex, aço
Renata Barros Jack the ripper, 1997 Coleção da artista Madeira, fotocópia, látex,

acetato
Richard Calhabéu (5) Auto-Retrato, sd Coleção do artista 5 fotomontagens
lourdes Colombo (6) Reflexos, 1998 Coleção da artista Fotografia, vidro, espelho
Albano Afonso (6) Sem título, 2001 Coleção do artista Perfurador si fotografia.: Edgard de Souza (3) Sem título, 1995 MAMI SP litografia a cores si papel
Edgard de Souza Auto-Retrato, 1999 Galeria luisa Strina Fotografia colarida

4. Simulacros: Auto-Retrato e Estranhamento (cont.)

5. Políticas da Auto-Imagem

Nome do artista título / data coleção técnica

Adriana Varejão (3) Castas Mexicanas: Espofiolo, Galeria Fortes Viloço óleo si linho e madeira
Metiza e Castiza, 1997

Josely Carvalho Auto-Retrato, 1991 Coleção da artista Serigrafia e papel
lourdes Colombo (série) Série véus, 1999 Coleção da artista Fotocópia
lázaro Mourilo (série de 5) levanta-te e sai, 2000 Coleção do artista Pintura, madeira e tela
Dora longo Bahia DlB grávida de 6 meses Eduardo Brandão Óleo si tela
Dora longo Bahia DlB apanhou do irmão Eduardo Brandão Óleo si tela
Dora longo Bahia DlB levou uma sapatada Eduardo Brandão Óleo si tela
Efrain Almeida (1) O Espectador, 1997 Galeria Fartes Vilaça Fotografia digitada



6. Contemplação e o Eu Poético

Benedito Calixto [ltoohoém, SP, 1853 - Sóo Paulo, SP, 1927) I Antonio Gomide (1lopetininga, SP, 1895 - Ubciobo. SP, 1967) I Flávio de Carvalho (Barra Manso,

RJ. 1899 - Valinhos, SP, 1973 I J. A da Silva (Sales de Oliveira, SP, 1909 - 1996)/ Siron Franco (Goiás Velho, GO, 1947) I Rodrigo Cunha (Rio de [oneuo,

RJ, 1976) I More Chaga I (Rússia, 1887 - França, 1985) I Ernesto de Fiori (Roma, Itália, 1884 - SOo Paulo, SP, 1945) I Clóvis Graciano (Aroras, SP, 1907-

SOa Paulo, SP, 1988) I Alberto da Veiga Guignard (Nova Friburgo, RJ, 1896 - Belo Horizonte, MG, 1902) I Kathe Kollwitz (Konisberg, Alemanha, 1867,

MoritLburg, Alemanha, 1945) I lsrnoel Nery (Belérn, PA, 1900 - Rio de Janeiro, RJ, 1934) I Fernando Odriozola (Ovideo, Epanha, 1921 - SOA Paulo, Sp, 1986)

I Glênio Bianchetti (Bogé, RS, 1921 - SOA Paulo, SP, 19281 Erich Brill (I Mário Cravo Júnior (Salvador, BA, 1923) I Adir Sodré I Ernest Müler I Karl Schmidt

Rotttuf (Alemanha, 1884 - 1976)/ Arnoldo Ciarrochi I Fúlvio Penacchi I l.osor Segall (Vilna, lituõnia, 1891 - SOa Paulo, SP, 1957)/ Anita Malfatti (SOa Paulo,

1889)/Iberê Camargo (Reslinga Seca, RS, 1914 - Porto Alegre, RS, 1994) I Yolanda Mohaly [Hungria, 1909 - SOa Paulo, SP, 1978) I Mário Zanini (SOa Paulo,

SP, 1907 - São Paulo, SP, 1971) I Tarsila do Amaral (Capivori, SP, 1886 - Sôo Paulo, SP, 1973) I Keila Alaver (Santo Antonio da Platina, PR, 1970) I luis

Zerbini Rio de Janeiro, 1956) I Dei Pilar Sallum (SOa Paulo, SP, 1952) I J. Pelegrin (SOa Paulo, SP, 1955) I Marcia Xavier (Belo Horizonte, MG, 1967) I Cri,tina

Guerra (Lourenço Marques, Moçambique, 1960) I Gustcvo Rezende (SOa Paulo, SP, 1962) I Renata Barro, (SOa Paulo, SP, 1960) I Richard Calhabéu Newak,

EUA, 1968) I Lourdes Colomba, SOa Paulo, SP, 1959) I Albano Afon,o (SOa Paulo, SP, 1964) I Edgard de Souza [São Paulo, SP, 1962)/ Adriana Varejão (Rio

de Janeiro, RJ, 1964) I Jo,ely Carvalho (SOa Paulo, SP, 1946) I Lázaro Mourilo (SOa Paulo, SP, 1959] I Dora Longo Bahia (Sôo Paulo, Sp' 1962) I Efrain

Almeida (Boa Viagem, CE, 1964)/ Rito Barro, (Lisboa, Portugal, 1955) I Sandra Cinto (Santo André, SP, 1968) I Edouard Fraipont (Sôo Paulo, SP, 1972] I Alex

Flemming (SOa Paulo, SP, 1954] I Renata Pedroso (Trernembé, SP, 1965) I Orlando da Roso Farya [Vitória, ES, 1960) I José Rufino [joôo Pessoa, PB, 1965]1
Helio Meio (Tauboté, SP, 1966) I Rochelle Cosf (Sôo Paulo, SP, 1960) I Laércio Redondo (Poranaiá, PR, 1967) 1 Lina Kim (Sôo Paulo, Sp, 1968)

Nome do artista

Rito Barros
Sandra Cinto
Sandra Cinto
Sandra Cinto
Edouard Fraipont (4 fotos]
Alex Flemming
Renata Pedrosa
Orlando da Rosa Farya
José Rufino (31
Helio Meio [videoorte]
Rochelle Costi (1 série I

Laércio Redondo (21
lina Kim

título / data

Auto-Retrato, 2000
Sem título, 1999
Sem título, 1999
Sem título, 2001
Sendo um Anjo ( e 11, 1999
Auto-Retrato, 1998
Na outra página, 1996
Auto-Retrato, 1999
Série Cartas de Areia, 2000
Sem Título, 2000
50 horas: Auto-Retrato
raubado, 1992/93
Paisagens lnternos, 1999
Anta, 1999

coleção

Coleção da artista
Eduardo Brandão
Eduardo Brandão
Galeeria Casa Triângulo
Coleção do artista
Coleção da artista
Coleção do artista
Coleção do artista
Coleção do artista
Coleção do artista
MAM I SP

Coleção do artista
Oscar Cruz

técnica

Fotografias
Foto e desenho si madeira
Foto e desenho si vidra
Foto e acrílico si madeira
Fotografia
Vidro temperado si concreto
Grafite, bastão a óleo, conté
Fotografia Digital
Papel carta antigo de família
Vídeo
Fotografia em cores si papel

Papel bordado
Espelho e moldura

t·
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v. Consideracões finais - Ressonâncias,

o projeto curatoriol Auto-Retrato, Espelho de Artista bus-
cou, otravés de uma abordagem interdisciplinar, expandir
os conceitos de auto-imagem para, assim, aproximar-se do
sujeito espectador. Como explica o filósofo francês Michel
Foucault, o "poder ou os regimes disciplinares", incluindo
as formas disciplinares de conhecimento, separam, isolam
o indivíduo. Segundo ele, quanto mais disciplinada e
separada em categorias distintas for uma organização ou
uma sociedade, maior o isolamento, a vigilãnica e a
individualização do sujeito.
"O objetivo do "poder disciplinar" consiste em manter
"as vidas, as atividades, o trabalho, a infelicidade e os
prazeres do indivíduo, assim como sua saúde física e
moral, suas práticas sexuais e sua vida familiar, sob estri-
to controle e disciplina ... Seu objetivo básico é produzir
"um ser humano que possa ser tratado como um corpo
dócil", afirmam Dreyfus e Rabinow, interpretando o texto
de Foucault (1982, p. 135).
O conhecimento disciplinar congela o indivíduo, enquanto
que a abordagem interdisciplinar evita esse congelamento
de saberes e de identidade e essa "docilidode estanque",
propondo um tipo de conhecimento que se mobiliza e se
expande ao contato com as experiências de cada especta-
dor. Num sentido complementar à proposta interdisciplinar
de saberes escreve o filósofo da linguagem Jacques Derrida
a respeito dos aspectos multiondulados do sentido. De acor-
do com ele, não se pode transmitir um conhecimento ou men-
sagem e crer na fixação de seu significado de uma forma
final, o que inclui o significado de sua própria identidade.
"As palavras são multionduladas. Elas sempre carregam
ecos de outros significados que elas colocam em movimen-
to. Nossas afirmações são baseadas em proposições e pre-
missas das quais nós não temos consciência, mas que são
conduzidas na "corrente sanguínea de nossa língua".

•

Tudo o que dizemos tem um antes e um depois-uma
"margem" na qual podemos "escrever". O significado é,
portanto, inerentemente instável; ele procura o fechamen-
to (isto é, a identidade), mas é constantemente perturbado
pela diferença". Derrida afirma que existem sempre sig-
nificados sobre os quais não temos controle, que surgirão
e subverterão nossas tentativas de criar mundos fixos e
estáveis. Desse modo, ele apresenta os significados como
sendo flexíveis, construídos ao longo da experiência
humana. [Derrido, 1981)
Auto-Retrato, Espelho de Artista não desejou produzir
significados ou mundos fixos e estáveis. Ao contrário, o
projeto buscou expandir e contaminar-se com o especta-
dor, ampliando suas possibilidades de interação com as
obras e de recriação de mundos e de significados em
permanente fluxo.
A psicanalista Suely Rolnik comenta a potência da conta-
minação pelo objeto artístico, que permite uma mudança,
não apenas na percepção do espectador, mas na configu-
ração da subjetividade de maneira expansiva. "É o mundo
compondo-se e recompondo-se singularmente na subjetivi-
dade de cada um. Muda o mundo, muda a consistência
sensível da subjetividade, indissociavelmente; entre eu e o
outro, desencadeiam-se devires não paralelos de cada
um, num processo sem fim".
De acordo com Rolnik, o avesso desse processo de subje-
tivação é a anestesia do resto da vida social: "o homem
comum em todos os homens perde as rédeas dessa ativi-
dade de criação de valor e sentido para as mudanças que
se operam em sua existência e passa a se orientar em
razão de cartografias gerais, estabelecidas a priori, passi-
vamente consumidas. Constitui-se a figura do "indivíduo",
entidade fechada em si mesma, que extrai o sentimento de
si, de uma imagem vivida como essência, que se mantém
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idêntica a si mesma, imune à alteridade e aas efeitos da
turbulência. A identidade fixa e estável é aquela que não
recria o mundo. É aquela que se congela na passividade.
No percurso da exposição Auto-Retrato, Espelho de
Artista, busquei espelhar as diferentes possibilidades e ati-
tudes em relação à noção de identidade para então, par-
ticularmente no módulo Contemplação e o Eu Poético, pro-
por uma atitude meditativa e, através dela, um contato do
eu com o outro, uma mobilização e contaminação de afe-
tos. No final da mostra, pontuada novamente pela pre-
sença do espelho - desta vez, como auto-retrato - indico
o percurso de artistas contemporâneos envolvidos numa
redefinição do conceito de auto-retrato. Um conceito
agora expandido, generoso e, ao mesmo tempo, instável,
flexível, que toma corpo à medida em que se relaciona e
se contamina pelo outro.
Essacontaminação, materializada no coráter interdisciplinar
da mostra, que a potencializa, se traduz nos cadernos de
presença, preenchidos livremente pelo público durante os
três mesesem que a exposição esteve em cartaz na Fiesp.
As citaçães, desenhos e interferências do público, que
preencheu três cadernos de presença (foram 35.000
visitantes em três meses e meio de tempo em cartaz),
reflete uma atitude intensamente interativa com a mostra.
Grande parte do público lidou com a exposição de forma
a ver a si mesmo nos retratos ( o espelho, aliás, foi a
"obra" preferida pejas crianças, juntamente com obras
contemporâneas, com as quais elas se identificaram).

Essa atitude de espelhamento levou o espectador a uma
auto-reflexão, uma atitude contemplativa em relação a sua
própria subjetividade (atitude muitas vezes marcada pelo
espanto e pela surpresa) e uma maneira de ver o mundo,
e ainda, em alguns casos, uma mudança de postura,

registrada como intenção nos cadernos. Algumas citações
foram repraduzidas aqui - articulando essas questões:
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A contaminação do espectador com as questões sociais e
políticas levantadas pela expasiçãa, particularmente no
módulo As Políticas da Auto-Imagem, foram citadas pelo
público, muitas vezes de maneira contundente. Em especial, a
questão da violência doméstica, refletida na obra de Dara
Longa Bahia, Adriana Varejão, Lourdes Colombo e Josely
Carvalho, tornou-se uma "mola propulsora" de sentimentos,
pensamentos e emoções.
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Por outro lado, o caráter interdisciplinar da mostra possibili-
tou uma expansão de estímulos dos sentidos e incitou no
espectador um posicionamento de si enquanto criador e
gerador de uma nova subjetividade. Nesse sentido, o cader-
no de presença registrou uma série de comentários, desen-
hos e poemas que "recria" a exposição pelos artistas.

Os espectadores se tornam sujeitos ativos e potentes, à medi-
da em que, no decorrer da exposição, passam a negociar
com ela seu posicionamento como sujeito e como objeto,
como eu e como outro, como identidade e como alteridade.
De fato, a noção de identidade de cada um de nós se com-
põe a partir das diferenças com o outro (com a alteridade).
Nesse sentido, a arte passa a atuar como produtora de ima-
gens "de identidade e de transformação do sujeito, ao
assumir ou rejeitar aquelas imagens produzidas pelo outro"
(Kruger e Mariani 1989 p. 139) . A arte, como "linguagem
presentacional dos sentidos" transmite significados únicos,
que propiciam essa negociação (Barbosa 1998, p. 15-16).
A arte é uma ferramenta para o auto-conhecimento e para o
conhecimento cultural. Outra atribuição recai sobre sua
capacidade de reverberação de um aguçamento dos senti-
dos. Uma fruição potencializada da arte alia a sensibilidade
pessoal do observador - que se torna gradativamente mais
afinada no decorrer do próprio exercício da vivência e de
observação das obras de arte - a uma compreensão dos
processos internos que mobilizam o artista e dos processos
sócio-históricos que contextualmente geram as obras.
A arte requer uma imersão em uma dimensão específica de
tempo/espaço, que nos retira dos espaços da vida cotidi-
ana e do ritmo acelerado e fragmentado da produção.
Requer um olhar no espelho com olhos livres e desprovidos
de pressa ou de pré-conceitos. Arte requer também um con-
hecimento sobre a história, da arte e do mundo, para que,
com esse conhecimento, se possa traçar um grande número
de relações. Enfim, arte é ver com os olhos e com os outros
sentidos. É também ver com as emoções e com a história.
Arte é sentido. É treino também.
Arte é ainda contaminação com o mundo. É um senti-
mento de ser e de dentro dele. É reverberação com a
própria vida.
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