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Preto e Branco Currículo

"Tento estabelecer o máximo de contato com os cegos! A cegueira humana ou a 
ausência no escuro. Nunca soube nada antes, a bengala é que me trouxe até aqui!"

Otacflio Camilo - Carta de 12 JAN 88 - Projeto Distância

Nào sei o que me leva a notas... Há, por enquanto, notas. Pouco a pouco um texto, um dia ele será mais amplo. Há 
muito o que dizer ainda, assim, nào pretendo ser exaustivo. O texto é nào acabado, como acabar o inacabável, o 
incabível inacabado?

Sintaxe sincopada e abrupta vida?
Bill Viola, num texto, diz que certos povos animistas conhecem a existência da alma e da vida depois da morte, 

porque depois que a pessoa se foi, sua lembrança e sua imagem no espírito dos outros nào desaparecem de uma 
maneira brusca, elas continuam existindo durante muito tempo ainda e, às vezes, para sempre...

Estas notas nào sào uma homenagem, elas sào a continuidade do que aconteceu um dia, enquanto mistura de pontos de vista e de cegueiras, criação 
de a-pareceres.

Nào sei se Otacflio estaria de acordo comigo mas, em todo o caso. nesse discordar é que ele se afirma...
Estas notas sào ex-tensões de obra evolutiva por outros meios. Notas! há pretexto para dizer/mostrar que...
Meio preto, meio branco (xilo): lua vagabunda, Abaparu. Nosferatu e outros vampiros, Snrxtpy, pássaro de etiqueta de caixa de fósforo, paisagens 

noturnas com um mínimo de gestos-luz, Goeldi e luz (Ivone, talvez nào seja um acaso o fato das xilos serem colocadas sobre caixas-de-fósforos), acender 
paisagens, lampejos gravados, Oswald Miramar “e se achar que falo escuro nào mo tache, porque o tempo anda carregado; acenda uma candeia no 
entendimento...", paisagem ainda, bandeirinhas de Sào João, ensaio construtivo, re-Volpisar paisagens, re-ver, re-ter, gueixa de costas (de que você se 
gueixa?), homem na Glória, punks em Sào Paulo, Fortaleza, barcos no Guaíba, navegando sobre um cordel, jornais, dissonâncias, Stones, etc.

Otacflio, entào, pega esses seres, e essas informações visuais todas, e as nivela, assim ele me faz pensar, por momentos, em Wharol, quando este 
passa pela mesma peneira serigráfica, colocando no mesmo nível Marylin e uma caixa de detergente e, ainda por cima, repetindo-as incessantemente... 
Entretanto, e aqui já começam as diferenças, já que o imaginário Pop, "sua indiferença” no dizer de Paulo Venancio Filho, mostrou-se "inviável" aqui... 
Entào, no caso de Otacflio, essa relação é mais subjetiva, mais precária, atravessada por efetivas afetividades, efeito de pontos de vista: de onde se olha? 
em que momento? e para onde? Mas, assim, reflexão através de um processo "anacrônico" e que mostra seus ossos, com poucos recursos (ironia de 
refazer um Snoopy em xilo, quando ele é impresso aos milhares em off-set - inversào reveladora), bisavô das técnicas de reprodução, e nós sabemos 
comoa gravura, na sua história, interessou-se pelas tecnologias de reprodução (mas ver também W. Benjamin). Daí, talvez, a atração de Otacflio pelo 
vídeo, pelos fanzines, sua prática de xilo ficando inscrita (e já nào é pouco) a uma história, ou deveria dizer arqueologia, da reprodução de 
imagens, como se viesse daí uma visão singular, próxima da catalogação de todos esses eventos... Uma re-visào de nossa arte e visualidade, reprodução e 
circulação aí inscritas, com toda a precariedade 3x4 inerente.

Nesse sentido ele foi mais longe em nossas terras do que qualquer outro artista nos anos 80.
Mas há, também, personagens miméticos, híbridos, personagens meio gente, meio coisa: mulher-cadeim, cabeça de homem - arabesco metálico de 

uma porta entrevista em Diamantina, homem-sexo, serrote-lmgua... e sempre, sempre colocando a questão de que maneira intervir sobre a placa e que 
corresponda a uma figura ? Daí diferenças, linhas que parecem desmanchar-se, ou plano quase impenetrável, ou linhas que se abrem em espinhas, como 
caule de roseira, à medida que cruzam o espaço da folha, ou riscos sobre o preto potencial da matriz, que faz as figuras surgirem do breu profundo.
Tudo isso dentro do denominador-comum do meio gráfico, com uma função precisa, da qual falamos acima, e que cruza no mesmo plano um imaginário 
visual, pessoal e coletivo, paradoxo das coincidências, dos encontros de imagens, por diferentes vias.

E termino assim, bruscamente.
Vou ficando por aqui, pelo momento, sabendo que havería outras coisas a dizer ou para serem desenvolvidas...
Julia nasceu na sexta-feira passada, e a vida continua, subterrânea ou aérea, nesta manhã de 14 de marco de 1994.
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as normas para, numa luta íntima, construir 
uma paz e harmonia em equilíbrio.

Na luta em busca de uma linguagem 
eneantatória (que aplacasse a fúria do 
conhecer, que rompesse o limite 
apreensível da prisão corpo/ferramenta, e 
que chafurdasse além do espelho 
polifacetado e prismático da nossa 
condição humana sobre a terra), alxlicou 
da velhice que mineraliza aos poucos o 
corpo, numa lenta necrose orgânica.

O corpo em desatino o guiava para o 
cume dentro de um poço, onde os 
pequenos êxtases eram promessas de outro 
pentagrama de corola lilás. Cria que o 
espírito livre da carne seria mais livre.

Ota, me diz de que material é a 
espaçonave, arca-de-Noé contemporânea, 
que nos levará a flutuar além deste dilúvio. 
Por quanto tempo, cegos, ainda teremos 
que marchar para as filas do sopào?

Café preto, creme de leite, panquecas, 
gelatina e espada de São Jorge... Na Pedra 
Redonda, com Bárbara, espalhava polpas 
de papel de fibras longas pela calçada, 
onde mais tarde seria impresso o Cajá, 
gravado de cortes precisos.

Num mesmo suporte seriam impressas 
múltiplas imagens que, antes disso, como 
caixa-de-fósforos, com os 
“impressionantes”, já tinha percorrido os 
“caminhos da glória”, andado pelos 
“terrenos de circo” com Rica & Hélio e 
comigo, do Bonfá a Fortaleza. Agora, o 
destino é galerias e museus, de POA a 
Paris.

Improviso

Agora que tudo parou 
continuo o que não 
tinha escrito antes.
A vida é direta e reta, 
o segundo que escapa das mãos; 
estou e estamos na plástica 
na forma dos artistas e 
no projeto científico.
Estou entre o cotidiano 
e a ciência. Médio, no intervalo 
do descanso dessas distâncias. 
Bebo mais que nunca.
Fumo mais que o mais 
semântico. Enfim sou antena.
Sou elegante sonhando, 
sou trapo vivendo e 
sou insistente me alimentando. 
Tudo é rápido, meu prato 
já foi â pia e voltou, 
o sapato, que era novo, entortou. 
O tempo existe no fato presente. 
(Eu amo as gurias simpáticas 
e os guris de pés descalços.) 
Recado de mim, juro-me no 
momento em que rio e choro. 
Tudo é parte: crescer e lutar.

Ota - Otacílio Lira Camilo, o Ôta, um 
misto de poeta, boêmio, punk, louco, 
artista, hippie, gravador, clark... Deixava 
consternados os comuns dos mortais, que 
só sonham quando dormem, nunca de 
olhos abertos. Proclamava que vivemos não 
num mundo real, mas num mundo de 
símbolos e signos e que estamos totalmente 
cegos.

“As potencialidades cria liras são enormes 
mas os esforços parecem migalhar, 

jnslamente quando são propostas posições 
radicais; posições radicais não significam 

posições estéticas, mas posições globais vida-
mundo."

Suas imagens e conceitos germinam 
atemporalmente na retina e na percepção 
de quem os vê. Temos perdido a 
capacidade de ver a vida na sua 
integralidade, na sua unicidade, em sua 
essência, e essa perda de visão nos 
perturba, nos toma vítimas e companheiros 
da desgraça, bitolados do não querer ver.

Trazer de volta o olhar, a fala, e 
querer tentar entender o inteiro, agarrado 
ã lucidez de Ota, é percorrer um labirinto 
dentro de uma ambulância desgovernada.

A montagem da urdidura e a trama 
dessa contextura vai nos mostrando a 
inocência, a fome, a inquietude e a 
exigência de um escafandrista que em tudo 
quer ir nas profundezas do desejo; desejo 
de arrancar das costas a faca do cotidiano, 
deixando a convivência polida e 
convencional aos vermes fariseus, onde a 
repugnância é recíproca. Ele desequilibrava

Hélio Oiticica

Porto Alegre, 2 de março de 1994.
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