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Múltiplas projeções 

no caminho da representação
Eduardo Vieira da Cunha

Uma sala de cinema é um lugar de penumbra, misterioso. E o 
escuro é o lugar onde a memória prefere acontecer, como em 
um laboratório de revelação de fotografias. A necessidade de 
a imagem matriz ser projetada em uma certa obscuridade 
traz uma série de componentes particulares: o mistério, a 
concentração. Até a apreensão do espaço é radicalmente 
modificada. E, como na linguagem dos sonhos, as fronteiras 
são abolidas, os movimentos transformam-se em perpétuos. 
A máquina projeta o filme, o negativo, e nós nos projetamos 
na tela, no papel sensível. Nem tão comuns como os 
laboratórios e as salas de cinema, as salas de milagres são 
lugares não menos misteriosos e intrigantes: atraído pelas 
suas particularidades, Claude Lévi-Strauss já as escolhera 
como tema de suas fotos nos anos 40 do século XX. Salas de 
milagres são os locais onde os fiéis depositam seus votos: 
imagens pintadas, esculturas em cera e em madeira ou 
fotografias, que, além de falarem das dificuldades e das 
provações pelas quais passam as pessoas, lembram, acima de 
tudo, a necessidade que todos nós temos de projetar uma 

imagem do mundo.

Lembro desses locais de projeção para falar sobre o ato de 
fazer imagens como algo movido essencialmente por uma 
vontade orgânica, quase mítica, de representar as coisas e os 
acontecimentos. Talvez seja por isso que a experiência de 
visitar uma sala de milagres me tenha provocado 
imediatamente a relação com câmaras escuras - seja uma 
câmara fotográfica, um laboratório de revelação ou mesmo 
uma sala de cinema - onde se formam imagens. E a uma 
conseqüente reflexão sobre a origem do processo criativo.

Colagem, 1993.
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Vejamos os ex-votos: qual o movimento da alma que levaria essas pessoas 
comuns a criar tal jogo de espelhos entre a perfeição divina e a imperfeição 
humana, essa operação de transformação, essa recriação entre o sagrado e o 
profano que resulta sempre em uma imagem, uma escultura, uma pintura ou 
mesmo uma fotografia?

Ao ingressar nesse campo de estudo, e durante todo um movimento de 
peregrinação por essas salas de milagres em diversas cidades e bairros 
periféricos do interior do Brasil para a elaboração de uma tese, procurei ter 
sempre presente, ao lado do princípio da projeção, o da reversão da imagem 
comum ao processo fotográfico: a transformação do negativo em positivo. 
Como em um negativo de fotografia, as figuras moldadas em cera dos ex-votos 
brasileiros seriam uma tentativa de revelar aquilo que se passa no interior do 
corpo do fiel. A intenção dele não é simplesmente a cura de um determinado 
mal, mas toda uma preparação para as surpresas da vida. Esses objetos em 
cera, ao preservarem as imagens do corpo dos fiéis conservando-os em valores 
de tons como se fossem uma reserva de sua vitalidade, funcionam como 
funciona o negativo: pela ausência, começam a revelar a presença. Como a 
fábula de Jonas no interior da baleia: quanto mais escuro o horizonte, mais o 

homem se aproxima da luz divina.

Essa busca mítica, ancestral e instintiva de criar uma imagem do mundo me 
apareceu como uma espécie de memória involuntária cara a Marcei Proust, 
provocada pelo cheiro acre do hipossulfito, o fixador que é utilizado para que 
se obtenham imagens permanentes em fotografia. Há alguns anos, eu trabalhara 

um laboratório no porão da casa de meu avô, no interior do Estado do Rio 
Grande do Sul, onde passava longos períodos de férias. A imagem daquela 
sombra irreal, avermelhada, a penumbra que abole as distâncias, permitia que 
a projeção do facho luminoso esculpisse, habitasse o espaço, dando corpo aos 
volumes projetados no papel. E a surpresa diante do papel fotossensível aos 
poucos imprimindo uma forma, sensações que começaram a representar para 
mim um início do longo caminho da representação. Em um canto do laboratório, 
havia uma espécie de cômoda, com gavetas cheias de negativos antigos. Eles 
possuíam uma carga emocional muito grande, e aqueles sorrisos em negativo 

davam um certo sentimento de paralisia. Daí até que um outro passo fosse 
dado - a recuperação de certas imagens antigas pela revelação em positivo - 
foi um processo demorado.
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Entre a percepção e a representação: o vôo

A procura pela representação do mundo, pela recriação do 
mundo por meio de imagens - na fotografia, no cinema, no 
desenho ou na pintura - vem da necessidade de assegurar-se 
que existe sempre um caminho entre a percepção e a 
representação. Fotografar, como desenhar e pintar, significa 
fazer constantemente a passagem entre o estado psíquico 
saturado pelos sentidos no qual nos encontramos em um 
determinado momento e a representação: o ato de fabricar 
uma imagem que subsista como único testemunho desse 
movimento.

Assim, de certa forma entregue ao transe, foi que os ex-votos 
passaram a se revelar para mim como um universo maior, 
formado por objetos poéticos da representação próximo ao 
conceito ao qual se refere Bachelard. Pendurados nas paredes 
e principalmente no teto das salas de milagres, esses objetos 
se revelaram não mais como simples peças ou fotografias 
isoladas, mas, sobretudo, como um ambiente em estado de 
permanente levitação imaginária, com uma constante tentação 
de deixar a terra pelo céu. Voltando ao escuro do cinema: 
provocando de certa forma a mesma vertigem da personagem 
Dora, do filme Central do Brasil: a certa altura da trama, ao 
entrar em uma sala de milagres, Dora vê tudo rodar à sua volta: 
fotografias, pinturas, esculturas em cera. Seria a queda de Dora 
a mesma queda infinita de que nos fala Edgar Allan Poe, aquela 
do desfalecimento, do desmaio? Quem nunca caiu, diz o poeta, 
não é o que cria, não é aquele que contempla as coisas sem 
representá-las.

Desenho a crayon - 60x80 cm, 1986. 
Coleção do artista

(

I

Nesse transe, o teto de uma sala de milagres revela-se às vezes 
como um abismo invertido, às vezes como um caleidoscópio, 
de onde surgem novamente as das direções opostas das quais 
nos fala Bachelard: o sonho da profundidade e o sonho da 
exaltação, do vôo: a terra e o ar.

Desenho a crayon - 60x80 cm, 1986. 
Coleção particular
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O Aleph

Quantas vezes, ao entrar na sala com o filme já iniciado ou ao ingressar em um quarto 
escuro para trabalhar na revelação de fotografias, não se sente um certo medo 
primitivo, da possibilidade de queda no escuro? Quantas vezes o cone de luz que se 
desprendia da cabine de projeção de um cinema ou do ampliador fotográfico do 
laboratório não me lembrava o caleidoscópio, o Aleph de Borges?

Primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph é um conto que dá nome a um livro de 
Jorge Luís Borges dos anos 40. Borges, sintomaticamente, usa seu próprio nome para 
o narrador. O contexto é a vida moderna, contemporânea, de Buenos Aires. No meio 
disso, Borges joga uma luz alucinatória sobre o Aleph. O dispositivo em questão, uma 
esfera de vidro, um brinquedo, um caleidoscópio, encontra-se no escuro porão da 
casa de Beatriz Viterbo. A matriz emocional da história é o amor de Borges por Beatriz, 
a qual já havia morrido, e todo um trabalho de luto e sua conseqüente transformação 
em imagens - a superação por meio do ato de representação e de projeção de imagens.

A convite de Carlos Argentino, o primo-irmão de Beatriz, Borges visita a casa da amada. 
A criada o faz entrar, dizendo que tivesse a bondade de esperar. "O menino", diz ela 
ao se referir a anfitrião, "encontra-se como sempre no porão, revelando fotografias". 
Na pequena sala onde Borges espera, estão pendurados diversos retratos de Beatriz^ 
como se fossem ex-votos: Beatriz menina, Beatriz no dia do casamento, Beatriz de 
perfil, Beatriz de frente, sorrindo. Esse conjunto de pequenos fragmentos da amada 
faz com que Borges inicie um diálogo com ela. Carlos Argentino aparece e logo 
convida Borges para penetrar no porão escuro:" - Desce", diz ele. "Muito em breve 
poderás falar de verdade com todas as imagens de Beatriz".

Borges deita-se na escuridão do porão e experimenta uma espécie de transe, de 
vertigem. Ele descreve o Aleph como uma pequena esfera de vidro de 2 ou 3 
centímetros de diâmetro onde os fragmentos de todo o espaço cósmico estivessem 
presentes. Um ponto que une todos os pontos. Do cristal, um espelho, seriam projetados 
e unidos todos os fragmentos de imagens vistos por Borges: da América do Sul surge, 
magicamente, a Europa. Do Oriente surge o Ocidente. Se todos os lugares da Terra 
estão no Aleph, ali, naquele brinquedo escondido no escuro, estariam todas as 
luminárias, todas as lâmpadas. Da escuridão, surge a possibilidade da iluminação 
eterna pela projeção e pela representação. Acrílico sobre tela - 110 x 160 cm, 2002. 

Coleção do artista
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A imagem dos brinquedos

Há um texto famoso de Beaudelaire intitulado A moral dos 
brinquedos que trata dessa dialética do jogo e da imagem. 
Beaudelaire se refere à loja de brinquedos como um imenso 
mundo, um espaço saturado onde "o teto desaparecería sob os 
brinquedos que pendiam como estalactites maravilhosas". Fala 
dessa experiência como um verdadeiro fenômeno originário 
para a arte: "a primeira iniciação da criança à arte", escreve ele, 
acrescentando: "e também ao conhecimento". Georges Didi- 
Hubermann, por sua vez, retoma esse tema, classificando as 
lanternas mágicas e os caleidoscópios como instrumentos de 
procura pelo conhecimento: "O mundo dos brinquedos não teve 
por acaso um papel fundamental no desenvolvimento das artes 
das luzes e sombras que são o cinema e a fotografia?", pergunta 
o autor.

Acrílico sobre tela - 110 x 160 cm, 2003. 
Coleção do artistaA projeção possui, na verdade, uma história malconhecida, cujas 

raízes estão também na psicanálise, na geometria, na ótica e na 
representação pictórica. A palavra projetar significa imaginar, 
premeditar, prever, mas também expulsar, jogar, lançar. São 
expressões que designam atividades psíquicas e corporais. A 
criança que se projeta constantemente enquanto brinca. Em 
resumo, a projeção, cinematográfica ou de vídeo, requer uma 
certa penumbra e a constante instalação de uma câmara escura. 
Seria como se a pureza do fenômeno artístico tivesse um oposto, 
um negativo. Um teatro de sombras. Poderia ser essa a causa de 
a projeção ser considerada, através dos séculos, como a arte da 
impostura, às luzes da moral e da religião. Impostura que sempre 
foi o assunto predileto de Marcei Duchamp. A arte, ou a 
necessidade de projetar ou de criar uma imagem do mundo, 
também estaria próxima a essa idéia de impostura, de crime 
perfeito.

A verdade é que o mesmo princípio construtivo do caleidoscópio 
de transformar os pequenos fragmentos em uma coleção de

Acrílico sobre tela - 110 x 160 cm, 2003. 
Coleção particular
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Acrílico sobre tela -110 x 160 cm, 2003. 
Coleção do artista

Acrílico sobre tela - 150x 160 cm, 2003. 
Coleção do artista
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imagens, assim como uma fotografia associada à outra pode, 
projetada, reconstruir um movimento no cinema, está também 
presente nos ex-votos.Tudo isso remete às idéias de Walter Benjamin, 
que associou o caleidoscópio à queda, numa experiência em que o 
sujeito se transforma em um brinquedo de seu próprio movimento. 
Há, logo depois, o surgimento de imagens projetadas, a cada passo 
renovadas, como se fosse um jogo físico com a própria queda. 0 
resultado de tudo é a constituição de um conhecimento - ou até de 
uma sabedoria - que traz como conseqüência imediata um outro 
movimento: a vontade da criação de um trabalho em arte.

Paris, junho de 2001

*

Acrílico sobre tela - 80 x 120 cm, 2001. 
Coleção Jarice e Paulo Zanin

Acrílico sobre tela - 110 x 160 cm, 2000. 
Coleção particular
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Dos arquivos 

às colagens e às apropriações
Mônica Zielinsky

A pintura de Eduardo Vieira da Cunha traz-nos um 
mundo lírico e solitário, entremeado de memórias e 
evocações de perdas, em uma perspectiva 
autobiográfica. Mas ultrapassa-a e apresenta, em seu 
processo constitutivo, importantes questionamentos 
no âmbito artístico da própria pintura. Configura-se 
como um contraponto à arte de seu tempo, essa que 
se espraia em qualquer ponto do globo, interrogando 
sua matéria, a permanência, a idéia de arte, seu tempo 
e lugar, as relações com o público, e mais ainda, os 
contatos que estabelece com o real e o virtual. A arte 
é constituída, mais que em qualquer outro momento 
de sua história, por uma permanente dúvida sobre 
seus limites, seu estatuto no mundo da cultura da 
contemporaneidade, e sobre as categorias artísticas 
há tempos desconstruídas. Na arte, hoje, o olhar 
tornou-se rápido e superficial, sem condições de 
apreender tudo o que o mundo prodigioso das 
imagens tem a oferecer. E, nesse contexto, a obra 
pictórica de Vieira da Cunha resgata um espaço e um 
tempo peculiares: situa-se como um luminoso nicho 
poético, que, em um primeiro relance, parece 
encontrar-se fora de seu tempo. No entanto, vêem- 
se importantes questões subjacentes a essas pinturas, 
todas relevantes para se pensar o fenômeno da arte 
na atualidade. São demandas oriundas do próprio 
engendramento de sua pintura, sutilmente tramadas 
na matéria pictórica, como se estivéssemos imersos
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Desenho, 1992. 
Coleção do artista
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em um mundo de sonhos, do quase impossível. Uma 
narrativa descontínua tece diversos horizontes que 
separam os céus, esses abarrotados de pequenos aviões 
e nuvens, de uma terra povoada de estranhos carrosséis, 
barracas, muitos ônibus,facas e antenas.Toda a estrutura 
dessas obras apóia-se em dois focos centrais: o das 
apropriações, por um lado, o das colagens, por outro, 
porém ambos acabam por imbricar-se em sua proposta, 
são portadores de questões essenciais para se observar 
a arte em suas relações com o real.

Apropriações, em um sentido etimológico, possuem o 
sentido de trazer algo para si, para tornar seu, de forma 
própria, gerando com isso um novo signo.Trata-se de 
uma relação ativa e concreta com os elementos-matrizes 
da apropriação1. Em um sentido mais contemporâneo, 
no campo da arte a apropriação é vinculada, em um 
primeiro instante, à fotografia, descontextualizando as 
imagens de seu ambiente de origem, modalidade 
artística oriunda aproximadamente dos anos setenta2. 
Encontra-se essa concepção diversas vezes ao longo da 
produção de Eduardo Vieira da Cunha. Vincula-se 
permanentemente à idéia da perda de algo, e o artista 
propõe a de sua transformação. Assim ela surge, 
exemplificando-se no entrecruzamento de duas 
diferentes linguagens artísticas: a pintura e a fotografia. 
Partindo de fotos de um álbum de família - objetos 
arqueológicos, como diria Walter Benjamin - o processo 
de fabricação da pintura e da fotografia nasce 
entremeado na obra do artista, como uma proposta de 
relevância primordial. Os problemas da fotografia, tais 
como a luz e a sombra, o registro dos mínimos detalhes, 
a busca do instante e a ausência que toda fotografia 
acusa são elementos materializados no próprio espaço 
pictórico, como imagens intermediárias que se revelam 
na pintura. Eduardo desvenda o que permanecia oculto 
nos arquivos fotográficos (contendo registros de 
familiares desaparecidos e cenas de sua infância),

Acrílico sobre tela - 80 x 100 cm, 1999. 
Coleção particular
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atribuindo-lhes agora um sentido enriquecido em sua 
pintura. Em sua arte é constante a idéia de ausência, pois 
as imagens fotográficas e seus negativos remetem 
inerentemente a esses mesmos sentimentos. Passam, porém, 
a ressignificações nas telas, em um diferente sistema de 
signos. As mesmas paisagens, automóveis e igrejas 
encontrados nos negativos fotográficos de sua existência 
de outrora retornam atualmente em novas paisagens e 
espaços, onde confluem outros objetos e seres provenientes 
das mais diversas vivências de ordem pessoal e cultural. 
Expõe-se um diferente estado a todas essas fontes, o de um 
ressurgimento, fortemente transformado pela apropriação 
de um outro sentido. Os inúmeros aviões que sobrevoam 
os céus nessas telas provêm de evocações da fatalidade de 
um acidente aéreo de importância subjetiva ao autor. No 
entanto, eles convivem hoje nessas pinturas, em meio a 
outros veículos, entre zepelins, automóveis, ônibus e trens 
de alta velocidade, assumindo, com isso, distintas 
significações.Todos são elementos de deslocamentos, de 
trânsito; mostram-se no espaço pictórico como se surgissem 
de dentro da trama da tinta para fora; como se previssem 
uma interrupção futura em seu trajeto, anunciada por 
tesouras e materiais cortantes interpostos em seu fluxo. A 
idéia-mestra é essa transformação, uma ultrapassagem do 
plano individual a um mais amplo, o de todos os transportes 
que esperam alcançar seu destino.

Desse modo, o artista vai mais longe: seleciona imagens de 
ex-votos, por serem elas de origem popular e brasileira, e 
as faz dialogar com o fotográfico. Assim, é possível 
reconhecer um encontro, não somente dos diferentes meios 
artísticos, mas entre obras de origens culturais distintas. 
Propõe, nesse percurso, também o diálogo entre geografias 
diversas, tendo estado o pintor durante longo tempo 
afastado de seu próprio país. É onde sua proposta de 
metamorfose se faz presente: os ex-votos encontrados no 
nordeste do Brasil, valioso manancial de imagens populares,Acrílico sobre tela - 110 x 160 cm, 2003. 

Coleção do artista
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são apropriados na proposta de Eduardo: perdem nela sua aparência original 
e ganham um distinto caráter simbólico, o que é metafórico da expressão 
de agradecimento por uma graça alcançada. A maior graça para Eduardo 
vem a tornar-se sua própria pintura, como meio para superar todas as perdas. 
Sob esse ponto de vista, pode-se compreender que cada um de seus quadros 
transforma-se em uma dádiva alcançada, um verdadeiro ex-voto.

Inspirado no conhecido manifesto de Oswald de Andrade sobre a 
antropofagia, Vieira da Cunha reflete ainda sobre as origens ocultas na 
formação da identidade cultural brasileira, também presentes em seu 
trabalho. Trata-se, à mesma maneira, de um processo de apropriação, 
referente aos elementos exógenos formadores de sua cultura. 
Metaforicamente, em uma obra de 1996, faz navegar um coqueiro sob um 

de colinas intermitentes, dentro de uma embarcação, configurada, aomar
mesmo tempo, como um pedestal desse coqueiro. Ao seu lado, paira uma 
câmara fotográfica (presente em diversas outras telas da mesma época) que 
irradia seu foco para o "mar". Um elemento característico da paisagem de 

terra de origem é confrontado, por sua disposição na tela, com uma 
tecnologia desconhecida a essa mesma cultura de origem no momento de 

sua constituição.

sua

Tudo ocorre como transcendência: os três elementos principais, as fotografias 
originais, as imagens de ex-votos e o movimento antropofágico, constituem 
a base de todas essas transformações encontradas na poética do pintor. 
Metaforizam nela o próprio ato criador.O resultado desse estado de tensão 
mostra-se em sua pintura,fundamentalmente a partir de motivações pessoais. 
"A obra de arte é uma confissão de um autor", afirmava Freud sobre a obra 
de Dostoievsky, "mas para aqueles que sabem lê-la", acrescentava.

E, ao exercer sua leitura, somos atraídos, por outro lado, ao processo de 
colagem apontado nessa pintura: o artista utiliza fragmentos da literatura 
associados à pintura, desde Fernando Pessoa a Flomero, Dante, Kafka e 
Montaigne até a literatura infantil, como Pinocchio ou o chimpanzé Yzur. E 
também Macunaíma. No decorrer de sua obra, vêem-se essas diversas 
colagens, nas quais convivem anjos e brinquedos, cavalos e móveis, todos 
dispostos conjuntamente e colados à superfície da tela, lado a lado. Lembra- 
se que esse procedimento diz respeito a uma linguagem que introduziuAcrílico sobre tela - 100 x 150 cm, 1999. 

Coleção particular
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elementos não-habituais às categorias artísticas tradicionais, 
contra o ilusionismo da pintura a óleo. Viu-se permanentemente 
associada às relações entre a realidade e sua aparência. No 
trabalho de Eduardo, a colagem apresenta-se como um corte 
na ordem habitual da proposta: desenvolve o emprego de 
fragmentos, colando, em um mesmo espaço perceptivo, 
diferentes assuntos e sentidos para compor a estrutura final. 
Pode-se entrever a profunda imbricação entre os dois 
processos, apropriação e colagem, pois ambos repropõem os 
elementos deslocados da realidade para esta nova, a de sua 
existência na arte. Em uma pintura de 1983, as repetidas ondas 
marítimas dispostas à superfície do oceano como asas 
multiplicadas são, por exemplo, colagens de elementos que, 
no real, seriam impossíveis. Entretanto, dentro dos limites do 
suporte, eles assumem sua outra realidade, somente viável no 
imaginário dessa pintura. Seria a pintura, assim, um artifício? 
Finalmente, o que vem a ser o real em arte?

Sob a colagem e a apropriação, pode-se situar o coração do 
trabalho de Eduardo. Sua proposta requer uma abordagem 
complexa, qualidade importante nessa obra, pois oferece-se a 
leituras multidisciplinares, sugerindo possíveis apreensões por 
parte de outros campos de conhecimento, como psicanálise, 
etnologia, religião, antropologia, semiótica e história, desde 
que provenham das questões fundamentais que sua arte 
propõe.

Esses dois focos axiais, escolhidos por Eduardo, permitem-nos 
repensar as relações da arte com o real.Trazem a possibilidade 
de abordá-las em uma ótica multifocal, seja alterando imagens 
guardadas, em uma distinta percepção atual em relação a esses 
referentes de outros tempos, seja repensando os meios 
específicos da arte. Essas leituras referem-se a um trabalho 
contemporâneo, o que diz respeito a questões de identidade: 
a do artista e as interações entre sua produção e o mundo, a 
de seu intrincado processo artístico em referência à cultura da 
qual provém e onde se insere.Acrílico sobre tela -80x100 cm, 1996. 

Coleção Carolina Zanin
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Eduardo Vieira da Cunha exerce todas essas possibilidades em seu trabalho, 
em um modo muito sensível. Propicia que interroguemos a arte a partir da 

sua arte. É uma obra centrada na constante busca das questões de pintor 

e de fotógrafo que são, aparentemente,descomprometidas com uma arte 

que não mais reconhece distinções de categorias e de meios específicos. 
Revela, em um particular senso poético e de forma sutilmente dissimulada, 
muitos dos dilemas que a arte encontra ao se apropriar da vida, de seus 

fatos e registros. É nesse preciso limiar que ela esbarra no artifício, aquele 

que Eduardo sabe, com tanta inventividade, descobrir e substancialmente 

aprofundar.

Abril de 2003

NOTAS:
1 Robert S. Nelson. Appropriation. In: Robert S. Nelson and Richard Shiff (org). 
Criticai Terms for Art History. Chicago, London,The University Press, 1996.
2 Cf.Tadeu Ch\areU'\.Apropriação/Coleçáo/Justaposiçào.Calà\ogo Apropriações 
/Coleções. Porto Alegre, Santander Cultural, de 30 de junho a 29 de setembro 
de 2002.

Mônica Zielinsky é crítica de arte, 
doutora em Arte e Estética pela 
Universidade de Paris I. 
Panthéon-Sorbonne.

Acrílico sobre tela - 100x80 cm, 2003. 
Coleção do artista

Acrílico sobre tela -110 x 155 cm, 1997. 
Coleção particular
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Acrílico sobre tela - 113 x 150 cm, 2001. 
Coleção particular
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A pintura e a capacidade de transformar
Jean Lancri

Uma afirmação bem-conhecida do pintor Georges 
Braque permite realizar uma reflexão sobre o trabalho 
pictórico de Eduardo Vieira da Cunha. Braque afirmava 
que, para um pintor, a arte não consiste na reconstituição 
de um fato, ou de uma história, mas na constituição de 
um fato pictórico. Mesmo que não cite esse princípio, 
Vieira da Cunha o põe em prática em sua obra. O pintor 
soube fazer de um detalhe o sentido de seu trabalho. 
Em efeito, graças ao olhar - um olhar desenvolvido por 
meio da fotografia e, posteriormente, da pintura - Vieira 
da Cunha nos mostra em suas obras um trabalho de 
preelaboração da memória. Sua prática plástica, aliada 
a uma pesquisa séria, permite a articulação de diversos 
conceitos: a antropofagia, como noção metafórica do 
movimento moderno brasileiro de ato regenerador e 
criador, porque se trata de um processo de apropriação; 
a utilização de ex-votos brasileiros e a prática da 
fotografia - particularmente o trabalho de fotografia de 
autor desenvolvido pelo próprio artista, mas também 
de fotógrafos que ele admira, como Joseph Südek. O 
que levou o artista a essa relação? Uma reestruturação 
simbólica dos elementos do inconsciente. Tudo isso 
contribuindo para a constituição de uma obra pessoal 
dotada de uma grande densidade, preenchida com as 
cores do enigma.
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Desenho -160x 110 cm, 1992. 
Coleção particular

A pintura e a capacidade de transformar
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0 todo do trabalho, entretanto, não acontece sem o avanço de 
algumas hipóteses, sendo as mais fortes as que se situam na 
intersecção dos três campos considerados: ex-votos, fotografia 
e antropofagia.

Particularmente exemplar é o paralelo introduzido entre o 
processo fotográfico da revelação da imagem e a passagem 
dos ex-votos pela "sala de milagres", expostos em sua pintura: 
a transferência do negativo ao positivo (no caso da fotografia) 
é comparada à cura (no caso dos ex-votos). De uma maneira 
geral, o interesse do trabalho do autor está na reflexão sobre 
a estética, especialmente sobre a estética da fotografia, dentro 
de um conjunto de questionamentos mais amplo,de ordem 
mais antropológica.

Para tanto, o artista soube se utilizar de um trabalho quase 
carnal de apropriações em seu trabalho pictórico; assim, a 
reflexão sobre a relação entre o processo antropofágico e o 
processo fotográfico encontra-se confrontada com a leitura de 
obras de François Soulages e Philippe Dubois. Da mesma forma, 
a leitura dos textos de Marie-José Mondzain permite ao pintor 
uma tomada de consciência dos princípios teóricos e teológicos 
da encarnação e da eucaristia, relacionando-os com o 
canibalismo. De onde surge o seguinte questionamento: a 
fotografia deveria ser apercebida como um operador moderno 
da transubstanciação, porque ela possui a capacidade mágica 
de transformar.

Muitas são as questões que a leitura das obras de Vieira da 
Cunha suscita, onde a palavra-chave é transformação. 
Transformação da biografia em ato pictórico, do sujeito à 
imagem.

Jean Lancri é professor emérito da Universidade de Paris I, Panthéon- 
Sorbonne. Autor de L 'Index montré du doigt -1'Harmattan, Paris, 2001.

Acrílico sobre tela - 90 x 120 cm, 2002. 
Coleção particular

Acrílico sobre tela - 90 x 160 cm, 1992. 
Coleção Ângelo Mazon
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Acrílico sobre tela - 115x 160 cm, 2001. 
Coleção Janice e Paulo Zanin

Acrílico sobre tela - 160 x 110 cm, 1989. 
Coleção Paulo Gasparotto
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Acrílico sobre tela - I50x 140 cm, 2002. 
Coleção particular
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O trabalho de Eduardo Vieira da Cunha consiste em uma 
espécie de auto-análise lúcida que esclarece sobre o 
caminho do próprio artista a partir de sua infância. Seu 
objetivo é claro: o de reconstruir o mundo graças a uma 
procura incessante de imagens para fazer um inventário 
e depois transformá-las. Esse método de trabalho, 
intuitivo, resulta sempre em algo profundamente original. 
Há qualquer coisa que passa em seu trabalho e que revela 
a complexidade fascinante que é o Brasil, sem esvaziar o 
mistério.O trabalho de Vieira da Cunha traz muitas idéias, 
fruto da observação e da experiência. O resultado é 
sempre fecundo. A produção plástica do autor representa 
mais do que um estilo firmado, entre a fotografia e a 
pintura, e que revela a visão poética e crítica do mundo, 
renovado por uma temática que se enraiza em uma cultura 
popular totalmente singular. De um ponto de vista 
plástico, pela utilização da perspectiva e de volumes 
sombrios associados à temática da colagem, sua pintura 
sugere uma espacialidade insólita. As cores são ao mesmo 
tempo violentas e consistentes. Seguidamente, certos 
motivos possuem algo dos arquétipos: os ônibus que 
flutuam, as nuvens, a grande roda-gigante sobre as ondas, 
os aviões, os anjos e os diabos, os instrumentos de corte. 
Seu trabalho é enriquecedor, sutil, colocando-se longe 
dos clichês tradicionais sobre uma cultura pouco 
conhecida para nós, europeus. Ele enriquece nosso 
pensamento.
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Colagem e desenho - 1992. 
Coleção do artista

Edmond Couchot é professor emérito da Universidade de Paris - I Panthéon-Sorbonne. 
Autor de La Téchnologie dans l’Art. J. Chambon, Paris, 1990.
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Acrílico sobre tela -110 x 160 cm, 2003. 
Coleção do artista

Acrílico sobre tela -110 x 160 cm, 1999. 
Coleção Lourenço Valentini
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Acrílico sobre tela - 110 x 160 cm, 1998. 
Coleção particular

Acrílico sobre tela - 110 x 160 cm, 1999. 
Coleção particular
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Acrílico sobre tela - 160 x 110 cm, 1999. 
Coleção particular
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Pintura e fotografia - intersecções
Idéia Borsa Cattani

Eduardo Vieira da Cunha, trabalhando simultaneamente 
com pintura e fotografia, sempre procurou estabelecer 
pontes entre esses dois meios de expressão. As obras 
recentes mostram uma mudança de foco que aproxima 
de forma distinta as duas linguagens. Se, anteriormente, 
havia uma preocupação predominante com a 
narratividade da pintura (assim como a fotografia pode 
ser, supostamente, considerada como narrativa antes de 
mais nada), a problemática agora trabalhada é a da luz, 
da iluminação, como sujeito e matéria da pintura. Motivado 
por uma afirmação do artista Bernard Moninot de que 
raramente os próprios elementos da instauração de uma 
obra são tomados como tema, Eduardo começou a 
pesquisar maneiras de materializar, por meio da pintura, 
problemáticas da fotografia. Privilegiou a questão do 
tempo, da incidência de luz sobre os objetos, da superfície 
da pintura como equivalente à placa e a luz real, que 
incide, após, sobre a imagem já constituída. Essa pesquisa 
plástica acompanha-se de uma reflexão, que também a 
constitui: interessa ao artista descobrir como e por quais 
vias o fotográfico, como imagem intermediária, revela-se 
em sua pintura e quais são os seus vestígios na iluminação 
do pictural.

Desenho e colagem, 1997. 
Coleção do artista
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Vê-se que essas questões propiciaram, na concretude da 
pintura, algumas mudanças formais significativas em 
relação às obras anteriores do artista, das quais talvez a 
mais marcante seja o investimento no campo pictórico. 
Com efeito, não há mais uma divisão entre o primeiro e 
o segundo plano, nem linha do horizonte. Desapareceu 
também a narratividade: embora permaneçam signos 
identificáveis, eles organizam-se de forma não-narrativa, 
em uma relação de centro-periferia, sobre campos de cor 
marcados pela repetição de elementos que criam, às vezes, 
um efeito de textura visual. Essas questões formais, sobre 
as quais o artista tem escrito, em análise de suas próprias 
obras, problematizam e aprofundam seu processo de 
trabalho, favorecendo a emergência de novos e fecundos 
questionamentos.

Icléia Borsa Cattani é pesquisadora e crítica de arte. 
Doutora em História da Arte pela Universidade de Paris I. 
Panthéon-Sorbonne.

Detalhe de pintura, 1999.Acrílico sobre tela - 160x 110 cm, 1997. 
Coleção particular
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Acrílico sobre tela - 160 x 110 cm, 2001. 
Coleção do artista

Acrilico sobre tela - 160 x 110 cm, 2001 
Coleção particular Acrílico sobre tela - 160 x 110 cm, 2001. 

Coleção do artista
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Acrílico sobre tela - 160 x 110 cm, 1999. 
Coleção particular
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South Atlantic Stories
Evelyn Berg loschpe

A exposição South Atlantic Stories- a Visual 
Approach, resultado do prêmio Brooklyn College 
Fundation, revela um pintor surpreendentemente 
maduro. Seu traço seguro já estava presente na 
produção do exímio desenhista, guardada a sete 
chaves. Seu domínio absoluto da luz vem dos 
muitos anos como fotógrafo profissional em que 
aprendeu, antes de mais nada, a respeitá-la. 
Reconhecer sua importância, usá-la.

O universo mito-mágico de Vieira da Cunha é que 
surpreende e prende: depois dele, o olhar do 
espectador nunca mais será o mesmo. Há uma 
estranheza nos temas que o pintor aborda que 
enlaçam o espectador, levando-o a uma viagem 
dentro dos confins da obra. Eduardo Vieira da Cunha 
reporta vagas histórias de uma viagem a Mostardas, 
no Rio Grande do Sul, navios naufragados, caprinos 
entoando o canto da sereia. E a solidão. O Farol da 
Solidão. O homem que habita o Farol da Solidão e, 
no entanto, não está só. Um navio encalhado nas 
dunas, as mesmas dunas que aparecem manchadas 
do sangue ritual da expiação. O homem que habita 
o navio que encalhou na areia. No mar encapelado 
que exibe dentes à moda dos gravadores japoneses, 
o artista vê flutuar um ônibus, veículo dos sonhos. 
Como os sonhos são leves, o ônibus não afunda.

Mostardas-RS, 1987.
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Um mundo fantástico e, portanto, longínquo. Ao mesmo 
tempo, um mundo absolutamente à mão, num mero 
fechar de olhos. Foi preciso que Eduardo Vieira da Cunha 
se exilasse em Nova Iorque, por conta de um mestrado 
em Artes Plásticas e, imprensado pelo gigantismo do 
novo cenário, fizesse jorrar de seu imaginário um grupo 
de figuras arquetípicas que ele alguma vez conheceu 
no Atlântico Sul. O menino que ficou órfão com um ano 
de idade faz um mergulho em si mesmo, visão obsessiva 
de figuras míticas em que ele próprio identifica o 
elemento trágico. O avião que explodiu, estilhaços na 
paisagem; o ônibus que navega sob o foco de luz, a luz 
que traz para a cena a figura do caprino, bode, ovelha, 
cabrito?Litoral do Rio Grande do Sul, 1986.

A história contada pelos moradores de Mostardas fala 
de carneiros que, feito iscas vivas, atraem navios com 
marinheiros solitários. Já os cabritos, símbolos catônicos, 
seriam justamente as divindades protetoras dos 
náufragos. Divindades de mistérios, cujo santuário se 
localizava na Semocrácia, não podiam ser invocados 
impunemente, a não ser por iniciados (e os artistas são, 
por definição, iniciados).

Outras (de muitas) leituras: no pensamento judaico, 
expresso no Tamlud, "azalel" é o espírito maligno 
associado a um grupo de demônios sob a forma de 
cabras que assombravam o deserto. Que deserto? O do 
Farol da Solidão?

Quilômetros e mais quilômetros de areias solitárias? 
Espírito maligno que fazia encalhar os navios para que 
depois fossem saqueados?

Mostardas-RS, 1987.

Litoral do Rio Grande do Sul, 1986.
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Acrílico sobre tela - lOOx 140 cm, 1998. 
Coleção particular

Detalhe de pintura.
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Ainda no Talmud, Yoma 6:8. Diz: "O sumo sacerdote era participado: o 
bode alcançou o deserto. Como é que eles sabiam que o bode tinha 
alcançado o deserto? Eles colocavam pontos de sentinelas e daí acenavam 
com panos. Uma fita escarlate era amarrada à porta do santuário. Quando 
o bode atingia o deserto, a fita tornava-se branca, conforme está escrito: 
Embora seus pecados sejam de cor escarlate, eles se tornarão brancos 
como a neve".

É o bode expiatório,aquele que, enviado ao deserto onde habita o demônio 
(azalel), representa a parcela demoníaca do povo, o peso de seus pecados. 
O bode expiatório sofre a pena do banimento, do afastamento, da 
relegação.

O bode expiatório é banido, é exilado. Não para Nova Iorque, mas para 
além das terras de Israel.

Muitas outras leituras. A figura do bode simboliza ainda (segundo Jean 
Chevalier e Alain Gheerbrant), a pujança genésica, a força vital, a libido, 
a fecundidade. Ao contrário do carneiro, que é diurno e solar, o bode é 
noturno e lunar. Ele é, antes de mais nada, um animal trágico. Não é por 
outra razão que "tragédia" significa literalmente "canto do bode".

"Canto do bode" poderia chamar-se a série de pinturas de Eduardo Vieira 
da Cunha, ou, simetricamente, "Tragédia". Circunscrita em cercas circulares, 
demarcadas por um capuz luminoso, a estranheza dos signos da pintura 
arrebata o espectador, evocando na sua ambigüidade semântica todo um 
universo mágico. Decifra-me, parece instigar o artista, ou te devoro.

É preciso prestar muita atenção neste artista. Há um mundo de signos 
contidos na sua pincelada segura e obsessiva, detalhista e preciosa. Há 
um mundo de referências: verdade onírica e mítica e, portanto, mais 
verdade. É preciso acompanhar sua obra.

Evelyn Berg ioschpe é jornalista e escritora. 
Texto publicado originalmente na revista 
Guia das Artes, SP, n° 26,1992.

Acrílico sobre tela - 120x 170 cm, 1988. 
Coleção particular
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Acrílico sobre tela -70x90 cm, 1990. 
Coleção Gerson Vetoratto

Acrílico sobre tela - 110 x 160 cm, 1989.
Coleção particular
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Pintura em negativo
Eduardo Vieira da Cunha

Ao contrário da pintura, que nasce do ato de acrescentar sombras 
e luzes, sempre me fascinou o nascimento da imagem pela fotografia, 
por meio do negativo. Límpida, transparente, plana, a imagem 
fotográfica só encontra sua espessura e seu corpo nas sombras do 
negativo. Um corpo com uma alma que se revela simplesmente pelo 
desejo de ser guardado, oculto, em um arquivo, de modo a abrigar 
intacta a síntese das experiências visuais e a capacidade de restituí- 
las. E só porque esse corpo guarda consigo a alma das coisas ainda 
não-assimiladas, é que ele depende de cuidados especiais. Só na 
condição de guardado ao abrigo por um tempo, latente, ele poderá 
revelar mais tarde o desejo: aquele da assimilação das experiências 
passageiras. Assim como a luz mais intensa oculta as sombras, o 
negativo é escondido, talvez por excesso de zelo e instinto de 
preservação, de todo o processo fotográfico. Uma operação que traz 
consigo uma certa melancolia: a de um trabalho constante do luto 
da perda do momento, do tempo, da aura. No ato de arquivamento, 
de inventário, há ainda o paradoxal confronto entre raridade do 
negativo único e luto pela aura perdida, pelo momento perdido. Os 
envelopes de um arquivo de negativos representam, assim, a 
melancólica possibilidade de recuperação das perdas em lembranças, 
em imagens.

Entretanto, é exatamente no seu paradoxal retorno ao arquivo que 
o negativo se valoriza, livre do seu duplo. Seu corpo torna-se palpável, 
classificado, organizado: assim a sua alma revela a capacidade de 
ser repositório do mundo, matéria-prima infinitamente interpretável. 
André Malraux já disse, certa vez, que a matéria-prima do artista não 
é jamais a vida, nem o real, mas um duplo: outra obra. Desse modo, 
o poeta não seria aquele que ama a aurora, mas o que ama os 
poemas. O pintor não seria o que ama as paisagens, mas o que ama 
as pinturas. Essa projeção, aplicada à fotografia, poderia resultar na 
afirmação de que o fotógrafo não é aquele que tem o prazer de 
observar a natureza ou o corpo, mas aquele que ama realizar o corte 
do continuum e deseja ver esse corte revertido em possibilidades 
de infinitas imagens, ou melhor, transformado e arquivado em 
negativos. Só assim a autópsia, o inventário e o luto poderão ser 
feitos. Definitivamente organizados no arquivo imutável da imagem, 
aquele que guarda o poder de transformar, reverter, para também 
assimilar. Uma caixa de negativos coresponderia, assim, a uma "caixa- 
preta" psíquica: ambas são movidas pelo desejo de assimilar as coisas 
que nos cercam, incluindo as perdas.

Sr ,«*?-*;•:

Instalação com chapas fotográficas em vidro, 
2003.
Coleção do artista
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A parte sombria

Muitos teóricos já se serviram da fotografia como um pretexto para falar sobre o modo privilegiado 
que o meio nos oferece na maneira de observar as coisas, apresentando um recorte do fundo 
contínuo da realidade com o poder de transformar, de reinterpretar. Dubois1 fala do recorte da 
fatia do tempo como um ato de apropriação, um corte que determina a retirada da produção em 
série, a consagração. O interessante, porém, é que tanto Benjamin como Barthes ou Bordieu 
conheciam a fotografia apenas por meio da observação das imagens fotográficas, ou seja, de uma 
maneira parcial. Essa postura de repelir a prática foi quebrada com Dubois e seu trabalho de autor 
e também com Jean Baudrillard2, que passa da teoria à ação fotográfica, com um trabalho de autor, 
marcado por um destino irônico, provocado pela constante "perseguição das imagens", como ele 
mesmo diz. Baudrillard, entretanto, responde a essa perseguição apresentando fotografias coloridas, 
positivas, enfim, imagens finais, sem ingressar verdadeiramente na magia da câmara obscura, na 
"caixa-preta" psíquica. Ou, conforme Soulages3, no inacabável trabalho de manipulação e 
reinterpretação do negativo em preto-e-branco. No ato de articulação entre a obtenção da imagem 
e o arquivamento, para a posterior manipulação/interpretação/assimilação dessa mesma imagem 
no quarto escuro.

Antes que pareça purista demais, esta análise pretende falar sobre a ausência de uma reflexão a 
respeito do negativo, por indiferença ou por falta de conhecimento, na maior parte de estudos 
contemporâneos da fotografia. A tal ponto que certos textos parecem postular uma epifania direta 
da fotografia dita "positiva" em razão de sua evidente visibilidade. Mas a cópia em positivo operaria 
um retorno garantido da realidade visual? Haveria uma distância entre a imagem negativa e a 
positiva? E a imagem inversa não seria ela própria também uma imagem, com seus sistemas de 
signos próprios?

A sombra de alguma coisa designa metaforicamente seu inverso. Um inverso que adere, que cola 
à coisa da qual se originou e que, inseparável e melancolicamente, a acompanha, a persegue: a 
assombra. A noite, a morte, o negro, o invisível são os inversos do dia, da vida, do branco, do visível. 
E são ao mesmo tempo os seus prolongamentos. Essa dupla relação de prolongamento e de 
inversão das sombras representa o próprio princípio da fotografia, que fornece aos objetos uma 
impressão de modo inverso: em negativo. A fotografia revela-se, assim, como uma máquina capaz 
de produzir sombras negras e brancas dos objetos. Se pensarmos em negativos coloridos, as cores 
se chamam sugestivamente de complementares daquelas dos objetos. Diferentemente da pintura, 
que nascería do ato de acrescentar as sombras e as luzes, a fotografia surgiría da incerteza: as 
vibrações luminosas são presas pelo obturador, pelo silêncio, pela ausência sobre uma imagem 
latente, invisível. Uma promessa de imagem, uma imagem a surgir, incerta e frágil. Ela não possui 
outra realidade do que o seu desejo, a sua angústia pelo que pode vir, tanto que nós a descobriremos 
quando nada mais poderia mudar. Como a fecundação, a gestação e o nascimento, acontece um 
mesmo percurso pela escuridão, uma mesma conjunção melancólica de anseio e de angústia, um 
mesmo ato sublime da revelação da vida, da assimilação. Uma sombra essencial e construtiva. Um 
corpo que não possui mais a capacidade de projetar uma sombra, ou que não se reflete mais nos 
espelhos, pode significar um corpo que perdeu a sua alma.

A fotografia pode ser de certa forma associada à inocência: nela não existem dobras, tudo é plano, 
transparente, as cópias são lisas demais, delgadas demais, para esconder fantasmas e mistérios. 
Não há excesso de matéria, nem rugosidades, que possam absorver qualquer medo do escuro. A 
sombra seria uma face secreta da fotografia - uma alma escondida no negativo, uma face noturna 
que se deve procurar atrás de véus, em lugares íntimos e desapercebidos na intimidade de um 
rosto. Se o reino dos céus é um reino sem sombras, sem noite nem dia, a sombra é uma arte possível 
da melancolia humana. Uma forma de ver o divino, de ver o invisível através dos signos do corpo. 
Como diz Courcelles4 graças à sombra do divino, o homem é um ser iluminado e salvo da morte.
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Presença e ausência do negativo

A matéria negra da fotografia não é formada da mesma natureza do que a 
escuridão, que representa a simples ausência de luz. A matéria negra da 
fotografia é aquela que detém a informação luminosa.Talvez a aparição da 
Polaroid e, mais recentemente, a passagem aos processos digitais de imagem, 
que prescindem e de certa forma acabam com a soberania do negativo, 
tenham interrompido esta possível discussão a respeito de uma estética 
possível do negativo. É verdade que nas primeiras fotos, como aquelas de 
Nièpce, os negativos estavam ausentes. Mas é certo que nem Barthes, nem 
Baudelaire, nem Bazin, nem Benjamin, nem Bordieu, nem Baudrillard, para 
ficarmos só na letra B, quiseram invocar, em seus estudos, essa etapa necessária 
e indispensável do negativo, se falarmos em termos de materialização da 
imagem tradicional de prata. Mas na prática artística, qual seria a razão de 
nem mesmo os fotógrafos gostarem de direcionar suas lentes para o seu 
próprio processo de trabalho, de modo a tratá-lo como tema? Artur Ornar5 
chega a sugerir uma imersão no processo em Memórias da luz de segurança. 
Já o francês Bernard Moninot é um dos raros artistas a trabalhar o quarto 
escuro, a luz vermelha, o ampliador e ele mesmo - o negativo e sua espessura- 
como tema de suas obras plásticas.

Uma imagem digital possui simetricamente um negativo formado por uma 
grade numérica. Mas jamais poderemos riscar, rasgar e até mesmo queimar 
um esquema de números, como alguns artistas o fazem com seus negativos6, 
explorando a dimensão escultural dos substratos de prata.

No campo teórico, Phillipe Dubois chega a abrir um pequeno discurso sobre 
o negativo ao realizar uma analogia à obra de Freud para se referir às noções 
de imagem latente e imagem em negativo, associando-as metaforicamente 
à fase dos pensamentos pré-conscientes, onde a imagem estaria "semivisível, 
invertida em seus valores, ainda não-revelada, tenebrosa"7. Para diferenciá- 
las da imagem em positivo, a dos pensamentos conscientes, onde a imagem 
tomar-se-ia positiva, final e luminosa. Mas essa associação, além de pressupor 
uma perda quantitaviva em relação às imagens (se tudo se inscreve na memória 
psíquica, nem tudo volta), caracteriza a separação qualitativa ao definir o 
negativo de certa forma desvalorizado, pouco reconhecível exatamente por 
sua suposta fraqueza: por ser tenebroso e por não possuir essa total capacidade 
de restituição da imagem. Essa ligação metafórica do negativo com as maneiras 
da memória, com a imagem inversa e sua associação com a estrutura de 
alternância do processo fotográfico, sempre esteve presente em toda a história 
da fotografia e continua participando como tema nas investigações da arte 
moderna e contemporânea. Lembremos da famosa teoria dos espectros de 
Balzac, segundo a qual o indivíduo se compõe de uma série de camadas 
sobrepostas, milhares de folhas em películas infinitesimais, onde cada operação 
fotográfica vem descolar uma a uma, privando o modelo de uma parte de sua 
essência constitutiva. E lembremos também, com a obra de artistas como 
Christian Boltansky, os jogos de presença/ausência, sombra/luz, onde o 
verdadeiro sujeito de uma imagem seria o paradigma desse sistema de 
inversões, surgido no interior do próprio dispositivo. Um contraponto que 
descobre no e por meio do modo inverso, os signos de uma linguagem.
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Interior escuro/exterior claro
A verdade é que toda fotografia traz o corte de uma dinâmica em que o observador é chamado a intervir, como 
que para restituir o passado e o futuro, característica que aproxima o meio em relação à memória. Mas sabemos 
que a fotografia não é só imagem, ela é também uma prática. Portanto, para refletirmos sobre essa questão, é 
necessário fazer um deslocamento e passar do ato fotográfico ao resultado, ou à matriz e à imagem. Assim, 
admitamos que o fotógrafo, por princípio, passaria a ser também conscientemente aquele apaixonado pelos 
negativos, aquele que ama ver as transformações da luz sobre o material fotossensível, o que ama manipular o 
material, para só depois passar ao ato, como conseqüência desse engajamento. E ele não se refere a esse ato como 
tema, como elemento instaurador de suas imagens? Apresenta-se assim uma questão simples na sua formulação, 
extremamente complexa na sua resolução, mas fértil na desconstrução e na reflexão.

Poderiamos explicar dizendo que uma foto é uma imagem de imagens, portanto ela já nasce metáfora, e que ver 
na realidade e ver em fotografia são coisas diferentes, que envolvem, ou não, emoções de níveis diferentes. Vemos 
com o nosso passado ou através do nosso passado. As nossas emoções transformam as imagens que observamos. 
Para Jean Baudrillard8, criar uma imagem consiste em ir retirando do objeto todas as suas dimensões, uma a uma: 
o peso, o relevo, o perfume, a profundidade, o tempo, a continuidade e o sentido. A imagem fotográfica já seria, 
portanto, dramática pelo seu silêncio, pela sua imobilidade, já auto-suficiente em carga dramática, o que a prescindiría 
da auto-referência. O que todos nós sonhamos, ainda segundo Baudrillard, seria esta imobilidade, essa força de 
ópera mítica. O desejo de fotografar nascería, ainda segundo ele, desta constatação primária: visto na perspectiva 
de conjunto, através dos sentidos, o mundo é bastante decepcionante. Visto no detalhe, ele é sempre perfeito. A 
fotografia seria esta arte da desaparição: afastar tudo o que se interpõe entre você e o mundo. Estaria aí a necessidade 
de ocultar, como em um ato falho, o negativo? Ou seriam as coisas escondidas que possuem esse dom de provocar 
o mistério, o desejo?

Pensemos a imagem inversa como sendo ela própria uma imagem, com o seu próprio sistema de signos, com a 
sua própria estética. Mas a prova em positivo operaria um retorno assegurado na ordem da realidade visual? O 
trabalho da artista plástica Enrica Bernardelli9 é provocante nessa discussão: haveria uma tal distância entre a 
imagem em negativo e a imagem positiva? Ver uma imagem em negativo, colocá-la ao contrário e contra a luz 
para obter uma visão "normal" da cena fotografada significa jogar com o duplo deslocamento regido pela ação 
da luz: interior escuro (da câmara ou do laboratórioj/exterior claro; visão por reflexão/visão por transmissão. Sempre 
me interessou e me fascinou o trabalho manual que interpõe obstáculos para dosar a exposição luminosa do 
negativo sobre o material fotossensível, uma intervenção que visa tomar posse da escuridão, a "vida no interior 
das sombras". Lembro aqui o conselho que Leonardo da Vinci endereçou ao aprendiz de pintor: - "Tu farás a tua 
sombra mais escura quanto mais próximo ela for da sua causa; e ao seu fim ela transformar-se-á em luz, de tal 
forma que ela se parecerá infinita"10.

É exatamente essa possibilidade de transformação, esse enigma que fascina e que inquietantemente provoca e 
que confere a uma determinada imagem fotográfica a sua qualidade poética. Mas, para falarmos em negativo, 
precisamos falar nas muitas formas de ver e de representar para diferenciar as múltiplas práticas fotográficas, como 
as tradicionalmente documentais, indiciais, e as atitudes artísticas. Não esquecendo do pressuposto do enunciado 
desse problema que fala em desejo de reverter e transformar experiências em imagem. E que antecipa uma nova 
questão:

A fotografia pode ser considerada como uma impressão do referente no suporte negativo, um instrumento fiel da 
representação, da paisagem, do objeto? Se reduzida a um princípio técnico, a uma simples representação luminosa, 
a um índice, a um mecanismo de registro, diriamos que sim. O negativo seria apenas o resultado de um encontro 
entre um objeto e uma superfície sensível. Mas falamos aqui do desejo de uma fotografia que represente mais do 
que isso: uma fotografia que seja vestígio, uma marca quer ateste a vontade de inscrever como marca ou como 
traço, assim como falaTisseron quando descreve aquele que inscreve, apaixonado, no tronco da árvore um coração11. 
Uma marca impressa de quê? Da presença do objeto do desejo (a amada), da emoção e do testemunho.Testemunho 
que inclui a emoção estética que permite a passagem do indiciai ao icônico. Seria uma maneira de diferenciar as 
diversas práticas fotográficas, como as tradicionalmente documentais, indiciais, das atitudes artísticas?
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O nascimento de uma imagem é como o nascimento de um pensamento: algo solitário.
Marie-José Mondzain
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Negativo e câmara obscura

O nosso problema, no entanto, não é só esse. É com o fotógrafo, aquele que também trabalha com a 
câmara escura e com o seu pequeno arquivo, e sua relação de amor, aliado à sua tendência a não mostrar 
os negativos ou a não se referir ao processo no interior do quarto escuro. E que pensa a fotografia como 
o meio exclusivo e necessário para a realização da mediação entre o percebido, o imaginado e o executado. 
A imagem fotográfica, como vimos antes, pode ser testemunha de um estado mental e afetivo face ao 
visível. E a contemplação isolada de uma imagem impressa seria um modo privilegiado de introjetar as 
emoções ou imagens interiores. Elas seriam provocadas pela realidade fotografada em um processo de 
introjeção que não tinha sido possível anteriormente por alguma razão. Essa operação retoma o termo 
transformação, porque aqui existe a criação de uma nova forma que não existia antes. Talvez, dessa 
operação, é que se origine a capacidade de interrogação que possui o meio fotográfico tanto com a forma 
como com o material, com o negativo e com o positivo, com o passado e com o presente. O meio faz o 
fotógrafo sonhar, o meio torna a fotografia poética. Papéis com a marca do tempo, negativos refletindo 
a prata, cheiro de hipossulfito, de ácido acético.Tisseron12 fala nessa química dos elementos para lembrar 
que os fotógrafos atuais utilizam exatamente as mesmas substâncias mumificadoras que eram utilizadas 
no antigo Egito. É claro que a aproximação metafórica é inevitável: a imagem fotográfica, principalmente 
a imagem em negativo, representa o luto. Ela é a tentativa de paralisar o tempo para permitir um nobre 
e primeiro objetivo: a contemplação em imagem. Só viveremos depois de uma morte, na imagem e através 
da imagem.

Seria esse o poder de fascinação, de fascínio, das imagens fotográficas? A fotografia chamada a substituir 
a certeza insuportável da degradação? A fotografia como o veículo ideal para que a expressão rapidamente 
se resolva em imagem? Pelo menos no campo da arte contemporânea, esse é um fator sempre presente 
quando o médium fotográfico serve para artistas como Richard Long, Sol Lewit e Dennis Oppenheim 
"embalsamarem" seus trabalhos. Curiosamente, eles exercitam com ela o trabalho do luto, o luto pela obra 
perdida. A fotografia apresenta aí um jogo duplo: tanto na documentação como na própria obra. Mas é 
a visibilidade da obra que se mostra sob a forma de uma fotografia. Portanto, o testemunho poderia ser 
substituído por uma fotografia digital, que não tem a química nem o cheiro dos materiais relacionados.

Ligia Canongia13, ao citar Dubois, lembra que o autor de 0 ato fotográfico compara a operação do fotógrafo 
com o ato que presidiu a instituição do próprio readymade, um objeto já dado e conhecido que adquiriu 
uma nova lógica pela mudança de contexto: assim como o readymade, a fotografia opera um corte no 
continuum de um processo espacial e temporal, interrompendo o fluxo progressivo de uma cadeia: o 
readymade em função da cadeia funcional dos objetos, a fotografia em relação ao encadeamento do 
tempo na duração: "Se dizemos que o fotógrafo corta (isola e interrompe) e o pintor compõe (age 
continuada e progressivamente), entendemos o quanto Duchamp estava mais próximo do fotógrafo do 
que do pintor."

Não estaria no luto do negativo, que pode ser por diversas maneiras trabalhado, a razão de alguns artistas 
ao mesmo tempo buscarem reabilitar materiais e procedimentos antigos a fim de remexer com o passado, 
de romper com a lógica das técnicas modernas para finalmente valorizar o gesto e reinscrever o indivíduo 
no processo? Os materiais fotográficos tradicionais e os velhos negativos teriam esse poder de mana, de 
talismã, que fazem com que cada imagem de prata se transforme em relicário, quer dizer, em lembranças 
do tempo e do momento desaparecidos, reduzidas às suas partes e que podem, assim, ser transportadas 
junto de quem quer lembrar. A fotografia, com sua luz interior, proveniente do contato físico dos objetos, 
seria sempre chamada para substituir a certeza insuportável da degradação. Por meio da imagem não 
apenas congelada, mas transformada. Pose melancólica: como a pose dos velhos poetas, uma pausa para 
a leitura de um negativo em um arquivo fotográfico parece traduzir nos gestos daquele que pesquisa e 
procura uma melancolia barroca: corpo debruçado sobre uma mesa de luz, cabeça inclinada, olhar fixo. 
Na pose, no próprio processo, estaria a garantia da viagem através da memória involuntária cara a Marcei 
Proust. E a possibilidade da passagem, da percepção à representação, assim como o trabalho do luto.

Tu farás tua sombra mais escura o quanto mais próxima estiver 
de sua causa; no final, ela converter-se-á em luz, de tal maneira

que parecerá infinita. Leonardo da Vinci
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pelo menos engolir suas imagens. Mas a possessão não é algo real antes que ela 
seja deglutida, misturada: comer alguma coisa significa misturá-la intimamente 
com a minha própria substância. Melancólica como a antropofagia e a tragédia 
canibal dos índios brasileiros, a posse não é real antes do esquartejamento, do 
corte em pedaços da continuidade do tempo e da apreensão de pedaços do 
mundo, uma autópsia pelos negativos, pelo luto do negativo. A passagem pelo 
negativo torna as coisas comestíveis e, portanto, imortais. E o negativo servido 
frio sobre um prato de acetato, ou de vidro, como os antigos, configura essa posse 
íntima que passa pelo olhar. Presença do cotidiano, espelho de Narciso, sugestão 
do fantástico: o negativo representa esse estado de "frieza" especular: uma sombra 
branca, uma noite branca, ilusão e aparição, representando em contrastes a 
metamorfose do real, o luto e a melancolia. A foto, límpida, sem corpo e didática, 
parece direcionar-se à profundidade através do corpo e da alma do negativo. 
Essa passagem pelo corpo do negativo corresponde à descoberta da espessura 
da fotografia.

Serge Tisseron14 é um dos autores que fala na relação que a fotografia estabelece com 
a morte, afirmando que fotografar é fazer constantemente o caminho da percepção (o 
estado psíquico saturado pelos sentidos em que se encontra o fotógrafo no momento 
da tomada da foto) à representação (imagem fotográfica que subsiste como única 
testemunha desse momento). Ele compara o modo de construir uma imagem ao jogo 
da bobina, descrito por Freud como um meio de fazer seu neto Ernest compreender e 
se acostumar com as ausências da mãe. Freud atirava a bobina para longe, depois a 
remetia para perto do menino. O pequeno Ernest teria apreendido, graças ao jogo, a 
sentir progressivamente a imagem da mãe no interior de seu pensamento. A procura 
por uma segurança que se desloca do objeto ao processo é que vai ter relação com a 
atitude psíquica da criança que joga para reforçar a presença material da mãe. Por isso, 
observar imagens fotográficas seria assegurar que o caminho da percepção à 
representação continua aberto.

Tais dúvidas me aparecem como uma memória involuntária graças ao cheiro característico 
do hipossulfito. Alguém havia instalado um laboratório em um porão na casa de meu 
avô, no interior do estado, onde eu passava longos períodos de férias refletindo sobre 
aquela sombra irreal, avermelhada, e surpreso diante do papel branco que imprimia uma 
imagem. Em um canto, havia um arquivo, uma cômoda/sarcófago, com uma coleção de 
negativos antigos, alguns em vidro. Eles possuíam uma carga emocional muito grande, 
e aqueles sorrisos em negativo me davam um certo sentimento de paralisia. Eu 
contemplava aquela caixa de negativos intactos, com todos aqueles sorrisos em negativo. 
0 passo do negativo ao positivo custou a ser alcançado.

1 Dubois, Philippe. O Ato Forogrdfíco.Trad.Mamia Appenzeller. São Paulo: Papirus, 1998.
2 Baudrillard, Jean. A Arte da Desaparição.Trad. Anamaria Skinner. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997.
3 Soulages, François. Esthétique de Ia Photographie. Paris: Nathan, 1998.
4 Courcelles, Dominique. L 'Ombre du Divin. In:

L Ombre: La Recherche Photographique n° 11, dezembro de 1991. Paris: Maison Européenne de Ia 
Photographie, 1991.

5 Omar, Artur. O Zen e a Arte Gloriosa da Fotografia. Rio de Janeiro: CCBB, 1999.
6 Podemos citar aqui o trabalho do brasileiro Geraldo de Barros (1923-1998). Misselbeck, Reinhold. 

Geraldo de Barros: Fotoformas. Prestei: Londres, 1998.
7 Dubois, Phillipe. op. cit.; p. 324.
8 Baudrillard, Jean. op. cit. P. 30-46.
9 Canongia, Lucia, org.ArteFoto. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2003.
10 Da Vinci, Leonardo. Préceptres du Peintre. ln:Les Carnets. Paris: Gallimard, 1942.

11 Tisseron, Serge. op. cit. p. 46.
12 Tisseron, Serge. Le mystère de Ia chambre claire. Paris: Les Belles Lettres/Archimbaud, 1996.

A saudade acontece em preto-e-branco, pelo menos para as pessoas de minha idade. 
Lembro da televisão, do cinema e da fotografia, é claro, com todas aquelas emoções 
transformadas em degradés de cinzas, a um ossário de imagens, ao essencial. A partir 
da afirmação de Bernard Moninot de que raramente os elementos de instauração de 
uma obra são tratados como temas em si mesmos, comecei a pensar na possibilidade 
de materializar, na fotografia, as problemáticas próprias do meio. Assim, a atitude 
interrogativa a respeito da incidência da luz sobre os materiais fotossensíveis, veículo 
de potencialidades extraordinárias na medida em que a imagem proposta não esgota 
jamais o referente, sublinhando a sua profundidade em termos de gama de cinzas, me 
levou à pintura da portuguesa Vieira da Silva, que inventou um matiz de brancos e pretos 
que transcreve a luz por meio de uma série de equivalentes mentais em negativo.

13 Canongia, Ligia. op. cit. p. 15-25.
14 Tisseron, Serge. op. cit. p. 18-34.

Certo dia alguém disse que tinha a impressão, ao trabalhar, de que todos os livros já 
haviam sido escritos e de que todas as imagens já haviam sido pintadas e fotografadas. 
O que nos restava era pensar sobre elas, era transformar, era impor sensações e sentidos 
posteriores a elas. Se há uma sensação térmica das imagens, o negativo é algo próximo 
de um prato frio feito para se consumir na distância, através da distância. A superfície 
do negativo, lunar pelo seu brilho, exprime esta inevitável melancolia e frieza da imagem. 
Os antropófagos comem seus inimigos para dominá-los totalmente e se apropriarem 
de suas virtudes. Os cristãos engolem um pedaço de Cristo para se assegurar de sua 
Presença. Meu corpo é o meu domínio mais seguro, e possuir representa antes de tudo 
introjetar, engolir algo. É por isso que as crianças começam a conhecer o mundo por 
intermédio da boca, dividindo as coisas naquilo que pode e naquilo que não pode ser 
comido. O desejo de possessão e de transformação confere ao ver a mesma forma 
sublimada do ter: se não posso engolir toda a espessura material do mundo, então posso

Negativo original em vidro, c. 1920. 
Coleção do artista
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A sensação de negro é uma impressão positiva, nunca a
impressão da ausência de toda a sensação.



Eduardo Vieira da Cunha
Cronologia por Valério Campos

1956/57
Eduardo Figueiredo Vieira da Cunha nasce em Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, em 1956. É o mais novo de quatro irmãos, 
filhos de Jenny Conceição Figueiredo e Liberato Salzano 
Vieira da Cunha. Nem Jenny nem Liberato eram da capital 
e, sim, de Cachoeira do Sul, a 190 Km de Porto Alegre. 
Liberato Salzano Vieira da Cunha era então deputado 
estadual e Secretário da Educação do Estado, e antes, fora 
prefeito de Cachoeira.
Quando Eduardo tem apenas um ano de vida, seus pais 
morrem em um acidente de avião em Bagé. Ele se lembra 
de, quatro anos depois, ter feito rabiscos, em um muro na 
casa dos avós, de objetos suspensos por fios. Passadas 
décadas, aquilo viria a lhe parecer uma possibilidade de, 
por meio da representação, trabalhar a perda: "Um 
movimento em busca da recuperação da imagem visual 
dos pais, que eu tivera apenas através de antigas fotografias". 
A marca desse acidente ficará, segundo Jean Lancri, para 
sempre presente no trabalho plástico de Eduardo na forma 
de uma reconstrução em que "...o tempo da aparição dos 
elementos da pintura tenta se impor ao tempo da 
desaparição da imagem, ao tempo da imagem perdida".

Jenny Conceição Figueiredo

1958/67
Vive em Porto Alegre, com os avós e os irmãos, no 
apartamento que pertencera aos pais. Na biblioteca do pai, 
e influenciado principalmente pelo irmão, o escritor Liberato 
Vieira da Cunha tem contato com as obras clássicas da 
literatura universal. Fascina-se pelas ilustrações e capas das 
edições da Livraria do Globo, como as de João Fahrion e 
Nelson Boeira Fãedrich. A paixão pelos livros também é uma 
característica das duas irmãs de Eduardo: Miriam, a mais 
velha, se dedica à biblioteconomia e, a partir da década de 
70, passa a viver em Paris, onde realiza doutorado. E Maria 
Bernadete, também escritora, dedica-se ao jornalismo 
cultural, vindo a trabalhar em diversos jornais e revistas do 
Rio de Janeiro, como Última Hora e O Globo.

Liberato Salzano Vieira da Cunha
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1978
Expõe pela primeira vez em coletiva na Galeria Açorianos, 
em Porto Alegre, alguns desenhos a crayon. Passa a 
trabalhar como repórter fotográfico da sucursal sul do 
jornal 0 Globo, do Rio de Janeiro.Trabalha em oficinas de 
pintura e desenho promovidas pelo Museu de Arte com 
pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro e apenados 
do Presídio Central do Estado.

1968/69
Estuda no Colégio Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre. 
É uma escola religiosa, administrada pela ordem La Salle. Nesse 
período, surpreende professores pela habilidade no desenho. 
Passa a estudar no Colégio Anchieta, também em Porto Alegre 
e igualmente uma escola religiosa, porém de orientação jesuítica. 
Nessa escola, recebe incentivo na iniciação ao estudo de história 
da arte e filosofia. Começa a mostrar seus desenhos em 
exposições escolares.

1979
Participa do III Salão de Arte de Pelotas. Alice Soares, 
jurada, o saúda como "a revelação em desenho no Estado 
do RS". Como repórter fotográfico, realiza viagens para o 
Uruguai e a Argentina, em plenos "anos de chumbo" das 
ditaduras militares. Acompanha também com reportagens 
fotográficas os primeiros movimentos dos sem-terra na 
região de Ronda Alta, Sarandi e Passo Fundo, no Rio 
Grande do Sul.

Ao centro, com colegas do curso ministrado por 
Pamela Borr, no Instituto de Artes da UFRGS, 1978.1972/79

Faz histórias em quadrinhos,em parceria com os gêmeos Ubiratã 
e Tiaraju Gomes, que são publicados mais tarde na revista 
Quodrão, de Porto Alegre. Os irmãos Seco, como são conhecidos, 
são bonequeiros com carreira internacional e tiveram exitosa 
passagem por programas como Domingão do Faustão. Passa 
longos períodos de férias em Cachoeira do Sul, ora dedicando- 
se à fotografia, ora à música, mais uma vez ao lado dos gêmeos 
e de outros poetas e músicos.

HQ,de 1976

1980/90
Paralelamente ao trabalho de repórter fotográfico, 
continua a produzir desenhos com Alice Soares. Surgem 
os desenhos de figuras isoladas, de animais e de figura 
humana: os sem-terra, os acampados. A linha vai 
acompanhando as formas em uma sucessão de ritmos, em 
matizes de preto e branco.Trata-se de um exercício que 
o artista classifica mais tarde como uma "iniciação à 
pintura", em que os amálgamas de cinza correspondem 
também aos tons das fotografias em preto-e-branco e aos 
antigos negativos em vidro que pertenciam à coleção do 
avô, de Cachoeira do Sul. O avô, Achylles Figueiredo, era 
um comerciante de equipamentos agrícolas que introduziu 
a mecanização da lavoura no Estado do Rio Grande do 
Sul. Fotógrafo amador, ele organizou um acervo de 
imagens das atividades econômicas e sociais da região 
central do Estado a partir dos anos 20 do século passado. 
A paixão pelo arquivo de imagens, que se manifesta em 
Eduardo como diálogo entre a fotografia e as outras 
linguagens artísticas, primeiramente com o desenho, 
depois com a pintura, marca o trabalho do artista em uma 
espécie de troca contínua de influências.

1974
Ingressa no curso de Artes Plásticas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul e estuda desenho com Alice Soares. Passa a 
trabalhar como repórter fotográfico dos jornais Folho da Manhã 
e Folha da Tarde. Freqüenta o atelier do pintor Ado Malagoli, 
amigo de seu pai. Liberato Salzano, quando fora Secretário da 
Educação do Estado, concebera junto com Malagoli, a idéia inicial 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) em 1956.

Desenho da série Sem-Terra, 1979.

1975
Resolve cursar Oceanologia na cidade de Rio Grande, RS. Lá, 
dedica-se ao desenho de espécimes da fauna marinha para o 
Museu Oceanográfico da mesma cidade.
Resolve retornar a Porto Alegre, depois de um ano residindo no 
Balneário do Cassino. Começa a trabalhar no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, como assistente na montagem de exposições 
e fotógrafo. Retoma as aulas de desenho, desta vez com Cristina 
Balbão, no Instituto de Artes.Como fotógrafo, realiza audiovisuais 
para o MARGS (sobre a obra de José Lutzemberger e Pedro 
Weingãrtner). Refaz, fotograficamente, o caminho que Pedro 
Weingártner empreendera no século XIX, entre Laguna e a praia 
de Torres.

Desenho,1974.

I

l

Detalhe de desenho, 1987.Desenho, 1975. Desenho, 1988.
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1982
Participa do I Salão Jovem Arte Sul-América, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, com desenhos, e é premiado no VI Salão de Arte 
Universitária, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também 
na categoria desenho. Retorna à região da Fazenda Anoni, em Ronda 
Alta, cobrindo para O Globo acampamentos dos sem-terra. É desta 
época outra série de desenhos a crayon sobre os acampados.

1983
Participa do I Prêmio Pirelli de Arte, no Museu de Arte de São Paulo, 
e da coletiva 15 Desenhistas Gaúchos, no I Encontro Nacional de 
Artistas Plásticos, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Realiza 
viagens ao litoral sul do Rio Grande do Sul, na região entre Mostardas 
e Chuí. Os desenhos e as fotos realizados neste período servirão como 
referência aos trabalhos realizados mais tarde em pintura, 
principalmente no período em que vive em Nova York, na série 
intitulada South Atlantic Stories.

Com o grupo de fotógrafos gaúchos que expôs em Curitiba, PR, 1987. Exposição na Westbeth Gallery, NY, 1989.

Desenho, 1982.

1987/1988
Participa da exposição Fotografia Contemporânea Gaúcha, na Sala 
Miguel Bakun, em Curitiba, PR.Tem participação ainda em Registros, 
na Galeria Arte e Fato, em Porto Alegre. Vai para Nova York.
Cursa, durante dois anos e meio, o MFA {master of fine arts) do 
Brooklyn College, City University, na área de fotografia, com bolsa 
da CAPES. Descobrindo a pintura por intermédio do amigo Fernando 
Baril, pintor gaúcho que também vivia em Nova York, Eduardo passa 
a dedicar-se sistematicamente à técnica, com a orientação de Phillip 
Pearlstein, que lecionava à época no Brooklyn College. Joseph 
Groell, também professor do Brooklyn College, se refere ao "universo 
particular e extremamente poético" da pintura de Eduardo.

1984
Participa do 40° Salão Paranaense, em Curitiba, PR. Mantém o interesse 
pelo litoral sul do Estado, pela fauna e flora e pelos faróis solitários 
da região do Albardão, da Solidão e de Mostardas, demonstrado em 
desenhos e anotações.

1985
Recebe o Prêmio em Desenho do 14° Salão do Jovem Artista, da Rede 
Brasil-Sul de Comunicações. É aprovado em primeiro lugar no concurso 
público para professor do Instituto de Artes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul.

i

1989
Recebe o prêmio Bernard Shaw, pelo trabalho desenvolvido em 
pintura, da City University, NY. Expõe individualmente seus desenhos 
na Student's Gallery, do Brooklyn College, em Brooklyn, NY.1986

Expõe individualmente fotografias no Instituto Cultural 
Brasileiro Norte-Americano, em Porto Alegre. Para o 
Instituto Estadual do Livro do RS, fotografa a série 
Autores Gaúchos, perfil de alguns dos principais 
escritores do Rio Grande do Sul, como Luis Fernando 
Veríssimo, Mário Quintana, Lya Luft, Guilhermino César, 
Moacyr Scliar e Cyro Martins.Também como fotógrafo, 
retorna à região de Ronda Alta, acompanhando os 
sem-terra.

1990
É laureado, com o prêmio Brooklyn College Fundation, que oferece 
uma exposição em galeria de Nova York. Expõe então, 
individualmente, na Westbeth Gallery, no East Village. Conclui o 
MFA em pintura. Conhece o jornalista brasileiro Paulo Francis. Aceita 
o convite para ilustrar suas colunas semanais Diário da Corte, que 
passam a ser publicadas também pelo jornal Zero Hora, de Porto 
Alegre.

Lagoa do Peixe, 1984. Mostardas, 1985.
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1991
Retorna a Porto Alegre. Realiza a individual South Atlantic Stories, 
de pinturas, na Galeria Bolsa de Arte. Em novembro nasce sua 
filha Maria Eduarda, do casamento com Susana Rangel Vieira da 
Cunha. Participa da coletiva Arte Gaúcha Contemporânea, na 
Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre.

1997
Expõe na Galeria Gestual, em Porto Alegre, uma série de 
desenhos, colagens e pinturas feitas para a coluna Diário do 
Corte, em memória do jornalista Paulo Francis, falecido no ano 
anterior. Viaja a Paris, com bolsa de estudos da CAPES, para o 
curso de doutorado na Université de Paris-I.
Estuda na escola de St. Charles com Jean Lancri, seu orientador, 
em 1998, e instala atelier em Paris, onde desenvolve trabalho 
em pintura. No ano seguinte, expõe individualmente na Galerie 
Leonardo, em Paris. Em 2000, realiza a individual Sala de Milagres 
na galeria Garagem de Arte, em Porto Alegre.

—r
galerie

leonardo

y

"T1992
Participa da exposição América 500 Anos, no MASP, e da coletiva 
30 Anos de Zero Hora, com a curadoria de Jacob Klintowitz, na 
Galeria Agência de Arte, em Porto Alegre.
No ano seguinte, expõe individualmente na Galeria Bolsa de Arte. 
Participa, como artista convidado, do 17° Salão da Associação 
Francisco Lisboa, em Porto Alegre. É selecionado para o 13o Salão 
Nacional de Artes Plásticas, da FUNARTE, no Rio de Janeiro. É 
convidado para o Projeto Presença, do MARGS. Participa também 
das coletivas Paradoxos Artificiais, no Museu de Arte 
Contemporânea do RS, e O Espírito Pop, na Casa de Cultura Mário 
Quintana, em Porto Alegre.

Exposição na Galeria Leonardo, Paris, 1999.

2001
Defende a tese intitulada Entre l'oeil et rillumination na 
Sorbonne. Participa da exposição Traços, na Galeria Debret, da 
embaixada brasileira em Paris. Volta ao Brasil e participa da 
exposição Artistas do Dicionário, na Pinacoteca do Estado de 
São Paulo.

2002
Expõe no Centro Cultural Recoleta, em Buenos Aires, ao lado 
de artistas brasileiros e argentinos na exposição Plástica 
Brasilena y Argentina Contemporânea, organizada pelo Instituto 
Universitário Nacional Del Arte, da Argentina. Participa também 
da mostra Porto 230 em homenagem ao aniversário de Porto 
Alegre. Participa da exposição Artistas Professores, que inaugura 
o Museu Universitário da UFRGS.

Ilustração para o Diário da Corte, 1995.

Paris, 2000.2003
Expõe coletivamente em Vida, Povo, 
Fome,Trabalho, Religião, mostra 
apresentada durante o III Fórum 
Social Mundial, na Galeria Garagem 
de Arte, em Porto Alegre, e na 
exposição comemorativa aos 95 anos 
do Instituto de Artes da UFRGS. 
Realiza exposição individual no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

1994/96
Neste período, participa da coletiva Águas de Março, 
do Museu de Arte Contemporânea do RS; é 
selecionado para o IV Salão Internacional de Desenho 
para a Imprensa, em Porto Alegre, com as ilustrações 
para a coluna Diário da Corte; expõe também 
coletivamente em A Arte Vê a Moda, exposição 
itinerante por várias cidades do RioGrandedoSul,e 
realiza exposição individual na galeria César Prestes, 
em Porto Alegre. Ainda participa da coletiva Artistas 
Brasileiros, no Centro de Exposições Plaza Fabini, em 
Montevidéu, Uruguai. Conhece a arquiteta Daniela 
Cidade, com quem passa a viver.

Valério Campos é jornalista e escritor.

Com Henrique Führo e Siron Franco, PA, 1995.

Eduardo, Carlos Tenius e Paulo Zanin, PA, 2003.Jean Lancri, Mônica Zielinsky, Eduardo, Edmond Couchot e François 
Soulages - Sorbonne, 2001.
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Multiple projections on the path of representation. 
Eduardo Vieira da Cunha

A cinema is a mysterious twilit place. And darkness is where memories 
occur, as they do in a photographic darkroom.The need for the source image 
to be projected in a degree of darkness brings a chain of particular ingredients: 
mystery, concentration. Even the perception of space is radically changed. And 
as in the language of dreams, frontiers are abolished, movements become 
perpetuai.The machine projects the film,the negative and we project ourselves 
onto the screen, the sensitive paper. While it is not as common as cinema, or 
the darkroom, the Room of Miracles is a place that is no less mysterious and 
intriguing.-attracted by its peculiarities, Claude Levi-Strauss chose itas subject 
matter for his photos in the 1940s.The Room of Miracles is a place where the 
faithful place their votive offerings: painted images, wax and wooden sculptures, 
or photographs which tell of the difficulties and afflictions people suffer, and 
also remind us above all of the need we all have of projecting an image of the 
world. Drawmg and collage, 7992. 

Private collectionI am thinking about these places of projection to discuss the act of 
making images, as something motivated essentially by this organic, almost 
mythical wish to represent things and events. Maybe this is why the experience 
of visiting a Room of Miracles immediately suggested a relationship with dark 
rooms - be they a photographic camera,a darkroom, or even a cinema - where 
images are formed. And consequently reflection upon the origin of the Creative 
process.

Look at the ex votos: what is the spiritual motivation that causes these 
ordinary people to create such a trick of mirrors between divine perfection and 
human imperfection,this operation of transformation,this re-creation between 
the sacred and profane that always results in an image, a sculpture, a painting 
or even a photograph?

On entering this field of studies, and during the whole pilgimage 
through these Rooms of Miracles in several cities and remote districts in the 
Brazilian interior to develop a thesis, I tried to keep in mind both the principie 
of projection and the reversal of the image that is common in the photographic 
process: the transformation of negative into positive. Like the photographic 
negative, the Brazilian ex voto figures modelled in wax would be an attempt at 
revealing what happened inside the body of the believer.The intention is not 
simply to cure a particular illness, but to be a preparation for the surprises of 
life.These wax objects, in preserving the images of the bodies of the faithful, 
conserving them in tonal values as if they were reserves of life force, function 
like the negative: through absence they start to reveal presence. Like the fable 
of Jonah in the whale:the darkerthe horizon,the closer man approaches divine light.

This mythical, ancestral and instinctive search to create an image 
seemed similar to the involuntary memory Marcei Proust held so dear, provoked 
by the pungent smell of hyposulphite, the fixer used in photography to make 
images permanent. Some years before I had set up a darkroom in the cellar of 
my grandfather's house in the Rio Grande do Sul interior, where I would spend 
long periods of holidays.The image of that unreal red shadow, the twilight that 
dissolves distances, enabled the beam of light to sculpture and inhabit the 
space, bringing body to the volumes projected onto the paper. And the coming 
surprise from the photosensitive paper starting to print a shape was added to 
these sensations that began represent the start on the long road of 
representation. In a corner of the darkroom there was a kind of chest - almost 
a sarcophagus - with drawers full of old negatives. They had a very strong 
emotional charge, and those negative smiles gave me a kind of feeling of 
paralysis. From there to the next step - reclaiming certain old images through 
their development as positives - was a slow process.

Collage, 1991.
Private collection

Drawing and collage, 1993.
Private collection



From the files to collages and appropriations 
Mônica Zielinsky

Between perception and representation:flight
The attempt to represent the world, to recreate the 

world through images - whether in photography or cinema, 
drawing or painting - comes from this need to be sure that 
there is always a road between perception and representation. 
Photographing, like drawing and painting, is a way of constantly 
making this journey between the psychic State saturated with 
feelings we find ourselves in at a given moment, and 
representation - the act of making an image that exists as a 
unique testament of this movement.

Thus, in some kind of trance, the ex votos began to be 
revealed to me as a bigger world, made from poetic objects of 
representation similar to the concept mentioned by Bachelard. 
Hanging on the walls and mainly from the ceiling of the Room 
of Miracles,these objects no longer appeared as simple isolated 
items or photographs but, above all, as an environment in a 
permanent State of imaginary levitation, as a constant 
temptation to leave earth for heaven. Returning to the darkness 
of the cinema and causing to some extent the same dizziness 
as the character of Dora in the film Central Station: at a certain 
part of the plot, on entering a Room of Miracles, Dora sees 
everything spinning around her: photographs, paintings, wax 
sculpture. Is Dora's fali the same infinite fali Edgar Allan Poe 
speaks of, swooning or fainting? The person who has never 
fallen, says the poet, does not create, contemplates things 
without representing them.

In this trance, the ceiling of the Room of Miracles 
sometimes appears as an inverted abyss, sometimes as a 
kaleidoscope,from which emerge again the opposing directions 
Bachelard speaks of: the dream of depth and the dream of 
elevation, of flight: earth and air.

Aleph

to Beatriz. Carlos Argentino appears and invites Borges to enter 
the dark cellar: "Come down", he says. "Very soon you'll really 
be able to speak with all the images of Beatriz".

Borges lies down in the darkness of the cellar and 
enters a kind of dizzy trance. He describes Aleph as a small glass 
sphere, 2 or 3 centimetres in diameter, in which all the fragments 
of cosmic space seemed to be present. One point that linked 
all the points. From the mirrored crystal, would be projected 
and united all the fragments of images Borges had seen: Europe 
emerged magically from South America.The west emerged 
from the east. If everywhere in the world is in Aleph, there in 
that toy hidden in the dark would be all the lights, all the lamps. 
From darkness emerges the possibility of eternal illumination 
through projection and representation.

The paintings of Eduardo Viera da Cunha bring memories and 
evocations of loss, mingled with a lyrical and solitary world, from an 
autobiographical point of view. But they go further,and their constitutive 
process shows some important questioning of painting itself within 
the field of art.They are formed in counterpoint to the art of their time, 
which can be found anywhere in the world questioning its materiais, 
permanence, the idea of art, its time and place, relationships with the 
public, and furthermore the contacts established between the real and 
the virtual. More than at any other time in its history, art is in continuai 
doubt about its limits, its status in the world of a culture of 
contemporaneity, and about artistic categories that have long been 
deconstructed. In the art of today, looking is becoming rapid and 
superficial, unable to apprehend everything that the immense world 
of images can offer. And in this context, Eduardo Vieira da Cunha's 
pictorial work salvages a singular time and space: it is placed as a 
luminous poetic niche that at first glance seems out of time. However, 
important questions relevant in thinking about the phenomenon of 
art today can been seen underlying these paintings.They are questions 
originating from the creation of the paintings themselves, subtly woven 
into the pictorial material, as if we were immersed in an almost 
impossible dream world. A discontinuous narrative weaves various 
horizons, separating skies overflowing with little aeroplanes and clouds 
from an earth populated by strange carousels,tents, buses, knives and 
aerials.The whole structure of these works is supported by two central 
focuses: on one side there are appropriations, on the other collage, yet 
both end up overlapping in purpose, they are bearers of essential issues 
for observing the relationships between art and reality.

In an etymological sense appropriation means taking 
something for oneself, to make it one's own, and in this way creating 
a new sign. It is an active and concrete relationship with the principal 
elements of appropriation1. In a more contemporary sense, in the field 
of art, appropriations are linked, in the first instance, with photography, 
decontextualizing images from their surroundings, an artistic style 
originating around the sevetie's2. In Eduardo Vieira da Cunha's work 
this concept can be found at various stages in his output. It is constantly 
linked to the idea of loss, and the artist's suggestion of its transformation. 
Examples can be seen in the intersections of two different artistic 
languages: painting and photography. Starting from photographs from 
a family album - archaeological objects, as Walter Benjamin would say, 
the processes of making a painting and of photography become 
entwined in the artist's work, as an idea of primordial significance.The 
problems of photography, such as light and shade,the capturing of the 
smallest details, the search for the moment, the absence revealed by 
all photographs, are elements that are materialized in the picture space 
itself, as intermediary images that are revealed in the painting. Eduardo 
uncovers what remained hidden in photographic archives (records of 
missing relatives and scenes from his childhood), enriching their 
meaning in his paintings.The idea of absence is constant in his art, as 
the photographic images and their negatives inherently refer to these 
same feelings. However, they become re-significations in the canvases, 
in a different system of signs.The same landscapes, cars and churches 
found in the photographic negatives of his former existence are now 
taken up in new landscapes and spaces where objects and beings from 
the most varied personal and cultural experiences converge. A State of

The image of toys
There is a famous text by Baudelaire entitled The morai 

of toys which deals with this dialectic of the game and the 
image. Baudelaire refers to the toyshop as a huge world, a 
saturated space where "the ceiling disappeared behind the toys 
hanging in wonderful stalactites". Baudelaire speaks of this 
experience as a truly originating phenomenon for art:" the first 
experience of art for the child" he writes, adding, "and also for 
the understanding". Georges Didi-Hubermann takes up this 
subject in turn, classifying magic lanterns and kaleidoscopes 
as tools in the search for understanding: "Didn't the world of 
toys have, by chance, a fundamental role in the development 
ofthe arts of light and shade that are cinema and photography?" 
the author asks.

Acryliconcanvas, 110x 100cm,1992. 
Private collection

In fact the story of projection is little known, with roots 
also in psychoanalysis, geometry, optics, and pictorial 
representation.The word project means imagine, premeditate, 
foresee, but also cast, throw, launch.They are words that describe 
psychic and corporeal activities. The child who constantly 
projects through play. To summarise, projection, whether 
cinematic, or even of video requires a certain twilight, and a 
permanently dark room. It is as if the purity of the artistic 
phenomenon had an opposite, a negative, A theatre of shadows. 
Maybe this is why, for centuries, projection has been considered 
as the art of imposture, against the lights of morality and religion. 
Imposture was always the favourite subject of Marcei Duchamp. 
Art, or this necessity to project or create an image of the world 
would also be close to this idea of imposture, of perfect crime.

The truth is that this same constructive principie of 
the kaleidoscope in transforming small fragments into a 
collection of images, in the same way that one photograph 
linked to another can, when projected, reconstruct movement 
in the cinema, also takes place with ex votos. All this recalls the 
ideas of Walter Benjamin who associated the kaleidoscope with 
the fali, in an experiment in which the subjecfs movement 
becomes a game. Soon after, projected images emerge one by 
one, as if playing a physical game with the fali itself.The final 
result is the establishment of knowledge - or even of wisdom 
- whose immediate consequence is another activity - the wish 
to create a work of art.

How often on entering the cinema after the film has 
started, or going into a dark room to develop photographs has 
one not felt a little primitive fear of the possibility of falling in 
the dark? How many times has the beam of light spreading 
from the cinema projection room or the darkroom enlarger not 
reminded me of the kaleidoscope, the Aleph of Borges?

The first letter of the Hebrew alphabet, Aleph is the 
title story of a book by Jorge Luís Borges from the 1940s. Borges 
typically used his own name for the narrator.The context is 
modern contemporary life in Buenos Aires. In the story Borges 
throws hallucinatory light on Aleph.The device in question, a 
glass sphere, a toy, a kaleidoscope, is found in the dark cellar of 
Beatriz Viterbo's house that is about to be demolished. The 
emotional base of the story is Borges' love for Beatriz, who had 
died, and the whole work concerns grief and its subsequent 
transformation in images; overcoming grief through the act of 
representing and projecting images.

Borges is invited by Carlos Argentina, Beatriz's cousin, 
to visit his beloved's house.The servant shows him in and asks 
him to have the kindness to wait. "The boy", she says, referring 
to his host, "is in the cellar as always, developing photographs". 
In the little room where Borges waits hang several portraits of 
Beatriz, as if they were ex votos: Beatriz as a child, Beatriz at her 
wedding, Beatriz's profile, Beatriz full face, smiling.This group 
of small fragments of his beloved causes Borges to start talking

Acrylic on canvas, 110x 160 cm, 1992. 
Private collection

Paris, June 2001
Acrylic on canvas, 110x160 cm, 1995. 
Private collection
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Painting and the capacity for transformation 
Jean Lancri

literature like Pinocchío, or Yzur the chimpanzee. And also 
Macunaíma.These various collages, in which angels and toys, 
cars and furniture live together, all arranged and glued to the 
surface of the canvas side by side,can be seen running through 
his work. It should be remembered that this practice refers to 
a language of introducing unusual elements into traditional 
artistic categories, in contrast to the illusionism of oil painting. 
It is always associated with relationships between reality and 
its appearance. In Eduardo's work, collage appears as a cut in 
the usual order of ideas: he develops a use of fragments.gluing 
different subjects and meanings into the same perceptive space, 
to make up the final structure.The strong overlap between the 
two processes of appropriation and collage can be seen, since 
both reposition elements dislocated from one reality into 
another, their existence as art. In a painting from 1983, repeated 
waves arranged like multiple wings on the surface of the sea, 
for example, are collaged elements that would be impossible 
in reality. However, within the limits of the picture they take on 
another reality that is only viable within the imagery of this 
painting. Is that what this is then, artífice? In the end, what 
becomes real in art?

The heart of Eduardo's work can be found in collage 
and appropriation. His ideas require a complex approach, an 
important quality in his work, because it is open to 
multidisciplinary readings, suggesting possible interpretations 
in other fields of knowledge such as psychoanalysis, ethnology, 
religion, anthropology, semiotícs and history, since they deal 
with the fundamental questions posed by his art.

These two axial focuses Eduardo has chosen allow us 
to reconsider the relationships between art and reality. Whether 
in their alteration of collected images using a distinctly current 
perception in relation to these references from other times, or 
also in their reconsideration of specífic art media, they offer the 
possibility of being approached from multiple viewpoints.These 
readings refer to very contemporary works, dealing with 
questions of identity: that of the artist and the interactions 
between his output and the world, that of his intricate artistic 
process in reference to the culture from which he comes and 
in which he his placed.

Eduardo Vieira da Cunha's work deals most sensitively 
with all these possibilities. He helps us to question art, based 
on his art. It is work centred on the continuai search for the

resurgence is shown, different from these sources, strongly 
transformed by the appropriation of another meaning.The 
numerous aeroplanes that fly through the skies of these 
canvases carry evocations of a fatal air accident of personal 
importance to the artist.They occupy these paintings today, 
however, amid other vehicles like zeppelins, cars, buses and 
high-speed trains, taking on different meanings.They are all 
elements of displacement, of transport; they appear in the 
picture space as if they are emerging from within the weft of 
paint; it is as if they could foresee a future interruption of their 
path, foretold by scissors and cutting tools obstructing their 
flow. The key idea is this transformation, overcoming the 
individual plane with a broader one, of all vehicles hopíng to 
reach their destination.

The artist continues further in this manner: he selects 
ex voto images because they have a popular and Brazilian origin, 
and engages them in dialogue with the photographic.Thus it 
is possible to find a meeting, not only of different artistic media, 
but also between works from different cultural origins.This also 
suggests dialogue between various geographies, with the 
painter having spent a long period away from his own country. 
This is where his idea of metamorphosis is present: ex votos 
found in northeastern Brazil, a valuable source of popular 
imagery, are appropriated by Eduardo’s ideas: they lose their 
original appearance and acquire a distinctly symbolic nature, 
which is a metaphorical expression of thanks for blessing 
received.Eduardo's blessing is his painting, which has become 
a way of overcoming loss. From this poínt of view, it can be seen 
that each picture is transformed into an attained gift, a true ex 
voto.

One of Georges Braque's well-known statements 
enables us to reflect on the pictorial work of Eduardo Vieira 
da Cunha. Braque stated that for a painter, art díd not consist 
of rebuilding fact or a story, but rebuilding pictorial fact. Even 
if he does not quote this principie, Vieira da Cunha puts it 
into practice in his work.The painter knows how to use one 
detail to construct the meaning of his work. In fact thanks to 
his eye, an eye developed through photography and later 
painting, Vieira da Cunha shows us the pre-working of 
memory in his work. His artistic practice, linked to serious 
research, enables him to articulate various concepts: 
anthropophagy, as a metaphorical idea of the Brazilian 
modern movement, an act of regeneration and creation 
because it concerns the process of appropriation; the use of 
Brazilian ex votos; and photographic practice - particularly 
his own photographic work, but also that of photographers 
he admires, like Joseph Südek. What brought the artist to this 
position? A symbolic reconstruction of elements of the 
unconscious. All this contríbutes to the establishment of

Acrylic on canvas, 110x160 cm,) 995. 
Tirso Weide collection

deeply profound personal work, filled with the colours of 
enigma.

None of the work takes place, however, without 
putting forward some hypotheses, of which the strongest 
are those found at the intersections of the three fields: ex
votos, photography, and anthropophagy.

A particular example is the parallel introduced 
between the photographic process of developing an image 
and the journey of the ex votos in the 'Room of Miracles', 
shown in his painting: the change from the negative to the 
positive (in the case of photography) is compared with the 
cure (in the case of ex votos). Generally, what is interesting 
about the artisfs work is its reflection on aesthetics, especially 
the aesthetics of photography, with a set of broader more 
anthropological discussions.

The artist uses an almost carnal process of 
appropriation in his pictorial work;so a reflection upon the 
anthropophagic process with the photographic process can 
be found compared with readings of works by François 
Soulanges and Phillipe Dubois. Similarly, the reading of texts 
by Marie-José Mondzain offer the painter some awareness 
of the theological and theoretical principies of incarnation 
and the Eucharist, relating them to cannibalism. Whence the 
following argument comes: photography should be seen as 
a modern operator of transubstantiation, because it has the 
magical capacity of transformation.

These are the themes that create readings of 
Eduardo Vieira da Cunha's works, where the key word is 
transformation.The transformation of biography into pictorial 
act, of subject into image.

Inspired by Oswald de Andrade's well-known 
manifesto about anthropophagy, Vieira da Cunha further reflects 
upon hidden origins in the formation of Brazilian cultural 
identity, which are also present in his work. In the same way, 
this reference to the exogenous formative elements of his 
culture is a process of appropriation. In a work from 1996, he 
metaphorically makes a coconut palm navigate a sea of 
intermittent hills, within a ship that is at the same time formed 
as the base of this palm tree. Alongsíde hovers a camera (which 
appears in several other canvases from the same period) 
focusíng towards the "sea". A characteristic element from the 
landscape of his homeland is confronted, through its 
arrangement on the canvas, by technology unknown to these 
same cultural origins at the time of its creation.

Everything takes place transcendentally: the three 
main elements, original photographs, ex voto images, and the 
anthropophagic movement form the bases of these 
transformations found in the painter's poetics. Within this poetics 
the Creative act itself metamorphoses.The result of this State 
of tension is shown in his paintings, which start essentially from 
personal reasons. "The work of art is an author's confession", 
Freud stated about the work of Dostoyevsky," but for those 
who know how to read it", he added.

And in reading it, we are drawn, on the other hand, to 
the process of collage shown in these paintings: the artist uses 
fragments of literature associated with painting, from Fernando 
Pessoa to Homer, Dante, Kafka and Montaigne, and into children's

Acrylic on canvas, 60 x 90 cm, 1999. 
Private collection

questions of painter and photographer, who is apparently 
uncompromised in an art that no longer recognises distinctions 
between categories and specific media. In a particularly poetic 
sense, and a subtly concealed way, it reveals many of the 
dilemmas that art finds when appropriating life, its facts and 
records. On this specific threshold it comes up against artífice, 
which Eduardo so inventively knows how to discover and 
substantially deepen.

April 2003
Mônica Zielinsky is an art critic.

Notes
1 Robert S. Nelson. Appropriation. In: Robert S. Nelson and Richard Shiff (org). 
Criticai Terms for Art History. Chicago, London,The University Press, 1996.
2 Cf.Tadeu ChiareUi. Apropriação/Coleção/Justaposição. Apropriações / 
Coleções Catalogue. Porto Alegre, Santander Cultural, June 30 to September 
29 2002
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weight of their sins.The scapegoat suffers the penalty of banish- 
ment, removal, relegation.

The scapegoat is banished, exiled. Not to New York, but 
out of the land of Israel.

Many other readings.The figure of the goat (according to 
Jean Chevalier and Alain Gheerbrandt) also symbolizes genetic 
strength, life force, the libido, fecundity.The opposite of the lamb, 
which is of the day and the sun, the goat is of the night and the 
moon. More than anything it is a tragic animal. Tragedy literally 
means "song of the goat"

"The song of the goat" could be the title of Eduardo Viera 
da Cunha's series of paintings, or, symmetrically, "Tragedy". Confined 
by circular fences, outlined by a luminous halo, the paintings' strange 
signs seize the spectator, and in their semantic ambiguity evoke a 
magical world. Decode me, or I will consume you, the artist seems 
to insist.

An inventory of images 
Edmond Couchot

Eduardo Vieira da Cunha's work consists of a kind of clear 
self-analysis that enlightens us about the artist's own path, based 
on his childhood. His aim is clear: to reconstruct the world through 
incessant searching for images for an inventory, and then to 
transform them.This intuitive way of working always results in 
something deeply original.There is something happening in his 
work that reveals the fascinating complexity of Brazil, but without 
releasing the mystery. Vieira da Cunha's work is full of ideas, the 
fruit of observation and experience.The result is always fertile. 
The artisfs visual output is more than a fixed style, between 
painting and photography, and reveals a poetic and criticai view 
of the world, reformed by subject matter with roots in a totally 
unique popular culture.Visually,the unusual space of his paintings 
is constructed using the perspective and shadowy volume 
associated with subject matter of collage.The colours are both 
violent and consistent. Some motifs often have something of the 
archetype: a floating bus, clouds, the big wheel on the waves, 
aeroplanes, angels and devils, cutting tools. His work is enriching 
and subtle, positioned far from the traditional clichês about a 
culture little known by us Europeans. It enriches our thoughts.

Edmond Couchot is a Professor Emeritus Université de Paris I 
Author of La Technologie dans 1'art- pub.J.Chambon, 1990

Painting and photography - intersections 
Idéia Borsa Cattani

Working simultaneously with painting and photography, 
Eduardo Vieira da Cunha has always sought to establish bridges 
between these two means of expression. His recent works show a 
change of focus that approaches the two languages in different ways. 
If previously he was concerned with the narrative of painting (just as 
photography can supposedly be considered, above all, as narrative), 
he is now working with the problematic of light and illumination as 
subject and material of painting. Motivated by the statement by the 
artist Bernard Moninot that it is rare that the elements of creating a 
work are used as subject matter, Eduardo began to investigate ways 
of using painting to materialise the problematics of photography. He 
has concentrated on the question of time, the effect of light on objects, 
the surface of the painting as an equivalent of the plate, and the actual 
light that later falis on the painted image.This visual research is 
accompanied by a reflection, which also comprises it: the artist is 
interested in finding out how the photographic, while an intermediary 
image, is developed in his painting, and what traces it leaves in the 
illumination of the pictorial.

Within the actuality of painting, these questions can be seen 
to cause some significant formal changes in relation to the artisfs 
previous works, in which the most striking was the concern for the 
picture space. In fact there is no longer any division between 
foreground and background, and neither is there a horizon line.The 
narrative nature has also disappeared: although identifiable signs 
remain, these are organised in non-narrative form, in a centre-periphery 
relationship, upon colour fields characterised by the repetition of 
elements that sometimes create an effect of visual texture. These 
formal questions, which the artist has discussed in a written analysis 
of his own works, deepen and raise issues about his working process, 
and encourage the emergence of new and fertile questionings.

Idéia Borsa Cattani is an art critic.

South Atlantic Stories 
Evelyn Berg loschpe

The exhibition "South Atlantic Stories - a visual ap- 
proach",the result of the Brooklyn College Foundation Award, 
reveals a surprisingly mature painter.The work of this excellent 
draughtsman already possessed sure line. His absolute domina- 
tion of light comes from his many years as a professional pho- 
tographer, learning to respect it more than anything. He uses 
it recognising its importance.

Viera da Cunha's mythical-magical universe surprises 
and captivates: after this, the eye of the spectator will never be 
the same.There is a strangeness in the painter's subjects, which 
bind the spectator, taking him on a journey into the work. 
Eduardo Vieira da Cunha tells rambling stories of a journey to 
Mostardas in Rio Grande do Sul, wrecked ships, cabrine beasts 
singing the mermaid's song. And solitude.The Solidão (soli- 
tude)lighthouse, the man who lives in Solidão lighthouse and 
who is, however, not alone. A ship stranded in the dunes, the 
same dunes that appear stained with the ritual blood of atone- 
ment.The man who lives in the ship stranded on the sand. In 
the carpellary sea, showing teeth in the style of Japanese print- 
makers, the artist sees a floating bus, a vehicle of dreams. As 
the dreams are light, the bus does not sink.

A fantastic yet distant world. At the same time it is a 
world absolutely with reach, with the mere closing of one's 
eyes. It was necessary for Eduardo Vieira da Cunha to be exiled 
to New York for his MA in Fine Art, and impressed by the huge- 
ness ofthe new surroundings,fora group of archetypical figures 
he once knew by the South Atlantic to come gushing from his 
imagination.The child who was orphaned at the age of one, 
plunges into himself, with an obsessive vision of mythical figures 
in which he identifies the tragic element.The aeroplane that 
exploded, shattered in the landscape; the bus that steers by 
lamp light, the light that brings a caprine figure intQ^the scene, 
a goat, a sheep, a kid?

The inhabitants of Mostardas tell tales of sheep used 
as living bait to attract lone sailors. Kid-goats, chthonic symbols, 
would already be divine protectors from shipwrecks.They were 
mysterious divinities with their sanctuary in Samothrace, who 
could not be invoked with impunity unless by initiates (and 
artists are, by definition, initiates).

Other (of many) readings: in Jewish thought, expressed 
in the Talmud, "azalel" would be the malign spirit associated 
with a group of demons in goat form who haunted the desert. 
Which desert? The one by Solidão lighthouse? Kilometres and 
kilometres of desolate sand. A malign spirit that runs ships 
aground so they can be looted?

Also in the Talmud, Yoma 6:8 says:"the high priest was 
told:the goat reached the desert" How did they know the goat 
had reached the desert? They stationed guards who waved 
cloths. A scarlet ribbon was tied to the door of the sanctuary. 
When the goat reached the desert, the ribbon became white, 
according to the writing:"Despite its sins being coloured scarlet, 
they became as white as snow".

The scapegoat sent into the desert, the home of the 
demon (azalel) represents the evil doings of the people, the

One should look closely at this artist.There is a world of 
signs contained in his sure and obsessive, detailed and precious 
brushwork.There is a world of references: the truth of dreams and 
myth, and yet more truths. One should follow his work.

Evelyn Berg loschpe is a journalist and a writter.
This text was published at Guia das Artes magazine, n° 26,1992
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Painting in Negative 
Eduardo Vieira da Cunha

I have always been fascinated by the birth ofthe photo
graphic image through the negative, which is unlike painting that 
is born from the act of adding light and shade. Clear, transparent 
and flat,the photographic image only finds its thickness and body 
in the shadows ofthe negative. A body with a soul revealed simply 
by the desire to be kept hidden in an archive to keep intact the 
synthesis of visual experiences and the capacity of restoring them. 
And only because this body keeps with it the soul of things that 
are not yet assimilated does it require special care. Only in this 
condition of being kept in storage for a while, latent, can it later 
reveal desire: to assimilate transitory experiences. So, as the brightest 
light obscures shadows, the negative is hidden, maybe due to the 
excess zeal and preservation instinct ofthe entire photographic 
process. An act that brings with it a certain melancholy: of working 
constantly at grieving for the lost moment, time, aura. In the act of 
storing, filing, there is this paradoxical confrontation between the 
rarity of the unique negative, and the struggle for the lost aura, the 
lost moment.The envelopes of a negative archive thus represent 
the melancholic possibility of recovering losses in memories, in 
images.

Acrylic on canvas, 110x160 cm, 1996. 
Private collection

However, it is exactly in its paradoxical return to the archive 
that the negative acquires value, freed from its double. Its body 
becomes palpable, classified, organized: and so its soul reveals the 
capacity of being a repository of the world, infinitely interpretable 
raw material. Andre Malraux once said that the artisfs raw material
is neither life or reality, but a double: another work.Thus the poet 
would not be someone who loves dawn, but someone who loves 
poems.The painter would not be someone who loves landscapes, 
but who loves paintings. Applying this projection to photography 
would lead to the statement that the photographer is not someone 
who enjoys looking at nature or the body, but who loves to develop 
the cut in the continuum, and likes to see these cuts converted into 
possibilities of infinite images, or rather, transformed and filed in

Acrylic on canvas, 110 x 160 cm, 1995. 
Private collection
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■ > loss in relation to the images (if everything is written into the 
psychic memory, not everything comes back), characterizes the 
qualitative separation in defining the negative as in some way 
undervalued, hardly recognizable, exactly because of its supposed 
weakness: because of its tenebrosity, and because it is not fully 
abie to restore the image.This metaphorical linking of the negative 
with the behaviour of memory, with the reverse image and its 
association with the structure of alternation in the photographic 
process, has always existed in the history of photography, and 
continues to exist as the subject of investigations in modem and 
contemporary art. We may remember Balzac's famous theory of 
phantoms, according to which the individual consists of a series 
of superimposed layers, thousands of sheets of infinitesimal film, 
which each photographic operation removes one by one, depriving 
the model of part of its constructive essence. And through the 
work of artists like Christian Boltansky, we may also remember 
games of presence/absence, light/shade, in which the true subject 
of an image would be the paradigm of this system of inversions, 
emerging from within the device itself. A counterpoint which, 
within and through the reverse world, discovers the signs of a 
language.

when nothing more can change. Like fertilization, gestation, 
and birth,the same process takes place in the darkness,a similar 
coupling of melancholy, desire and anxiety, a similar sublime 
act of revealing life, of assimilation. An essential and constructive 
shadow. A body that is no longer able to throw a shadow, or 
that is no longer reflected in mirrors, it may signify a body that 
has lost its soul.

negatives. Only then can the autopsy, the inventory, and the 
grieving take place. Definitively organized in the immutable 
archive of the image, which retains the power to transform, 
revert, and also assimilate.Thus a box of negatives would cor- 
respond to a psychic black box: both being motivated by the 
desire to assimilate things around us, including loss.

In a way photography can be associated with inno- 
cence: nothing is hidden, everything is flat, transparent, the 
copies are too smooth,too thin to hide ghosts and mysteries. 
There is no excess material or creases that could absorb any 
fear of the dark.The shadow would be the secret side of pho
tography - a hidden soul in the negative, a nocturnal side that 
must be sought out from behind veils, in the unguarded and 
innermost places of the intimacy of a face. If the kingdom of 
heaven is a kingdom without shadows, without night or day, 
the shadow is a possible invention of human melancholy. A way 
of seeing the divine, a way of seeing the invisible through the 
signs of the body. As Courcelles4 says, thanks to the shadow of 
god, man is an enlightened being and saved from death.

The shadowed part
Many theorists have used photography as a pretext 

for talking about how the médium offers a privileged way of 
looking at things, presenting a cut into the continuai background 
of reality with the power of transforming, of reinterpreting. 
Dubois1 speaks of cutting a slice of time, as an act of appropri- 
ation, a cut creating a withdrawal from production in series, 
consecration. It is interesting however that Benjamin, as well 
as Barthes and Bourdieu considered photography only through 
observing photographic images, in other words, partially.This 
position of rejecting practice was broken with Dubois and his 
authorial work, and also with Jean Baudrillard2 who moved 
from theory to the photographic act as an author with ironic 
aims caused by the constant "pursuit of images" as he put it. 
Baudrillard, however, responds to this pursuit by showing colour 
photographs, positives, which are finished images, without really 
entering into the magic of the camera obscura, the psychic 
"black box".Or, according to Soulanges3,the interminable work 
of manipulating and reinterpreting the black and white negative, 
in the articulation between obtaining and filing the image for 
its later manipulation/interpretation/assimilation in the dark- 
room.

Drawing over glass negative, 4x5 inches, 2003. 
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The presence and absence of the negative.
The dark material of the photograph is not made in 

the same way as darkness, which represents the simple absence 
of light.The dark material of the photograph is what retains the 
luminous information. Perhaps the appearance of the Polaroid, 
and more recently the arrival of digital imaging processes, which 
dispense with, and in a way mark the end of the sovereignty of 
the negative, have interrupted this possible discussion about 
a possible aesthetic of the negative. In fact in the first photos, 
like those of Nièpce, there were no negatives. But it is certain 
that neither Barthes, or Baudelaire, or Bazin, or Benjamin, or 
Bourdieu, or Baudrillard, to stick with the letter B, wanted to 
refer to this necessary and essential stage of the negative in 
their studies, if we are speaking in terms of the materialization 
of the traditional silver image. But in artistic practice, why would 
even photographers not want to turn their lenses upon their 
own working processes, treat them as subject matter? Artur 
Ornar5 managed to suggest immersion in the process in Mem- 
ories of the safelight.The Frenchman Bernard Moninot is one 
of the few artists to use the darkroom, the red safelight, the 
enlarger, the negative itself and its thickness, as the subject of 
his art works.

Dark interior/light exterior
The truth is that each photograph carries a cut in a dy- 

namic in which the observer intervenes, as if reconstructing the 
past and the future, and it is this characteristic that relates the 
médium to memory. But we know that photography is not just 
image, it is also a practice. So to consider this subject it is necessary 
to move from the photographic act to the result, or to the matrix 
and the image.Thus we can agree that the photographer would 
also consciously love negatives, love to see the transformations of 
light on photosensitive material, love to manipulate the material, 
and only later get to the act, as a consequence ofthis engagement. 
And why does he not refer to this act as subject matter, as an 
initiating element for his images? This is an easy question to ask, 
and an extremely difficult one to answer, but a fertile area for 
deconstruction and reflection.

We could answer saying that a photo is an image of 
images, and thus already a metaphor, and that seeing in reality 
and seeing in a photograph are different things, which may or may 
not involve different leveis of emotion. We see with our past, or 
through our past. Our emotions transform the images we are 
looking at. For Jean Baudrillard8, creating an image consists of 
taking all the dimensions of the object one by one: weight, relief, 
scent, depth, time, continuity, and meaning.The photographic 
image would consequently be dramatic because of its silence, its 
stillness, and with its own dramatic charge, without self reference. 
What we all dream of, again according to Baudrillard, would be this 
immobility,this strength of mythical opera.The desire to photo
graph would, according to him, be born from this primary confir- 
mation: seen as a whole, through the senses, the world is quite 
deceptive. Seen in detail it is always perfect. Photography would 
be this art of disappearance : removing everything that gets be
tween you and the world. Would this be a reason, like a Freudian 
slip, to hide the negative? Or would the hidden things have this 
ability to provoke mystery, desire?

Let us imagine the reverse image as if it is an image itself.

Before it seems overly purist, this analysis intends to 
discuss the absence of consideration of the negative, whether 
through indifference or through lack of knowledge, in the 
greater part of contemporary photographic studies, to the 
extent that, because of its evident visibility, certain texts seem 
to postulate a direct epiphany of so called "positive" photogra
phy. But would the positive copy produce a guaranteed return 
to visual reality? Would there be a distance between the negative 
image and the positive? And would the reverse image itself not 
also be an image, with its own systems of signs?

The shadow of something metaphorically draws its 
reverse. A reverse that adheres,that sticks to what it originates 
from, and inseparably and melancholically accompanies it, 
pursues it: shades it. Night, death, blackness, invisibility, are the 
reverse of day, life, whiteness, visibility. And at the same time 
they are their extensions.This double relationship of the exten- 
sion and the reversal of shadows is the principie of photography 
itself, which gives a reverse impression to objects: in negative. 
Thus photography is revealed as a machine able to produce 
black and white shadows of objects. If we think of coloured 
negatives, the colours suggestively evoke the complementary 
colours of the objects. Different, then, from painting which 
would be born from that act of adding lights and shades, pho
tography would emerge from uncertainty:the light waves are 
captured by the shutter, by silence, by absence, onto a latent, 
invisible image. A promise of an image, an image to emerge, 
uncertain and fragile. It has no other reality than its desire, its 
anxiety about what might happen, while we will discover it

A digital image has, symmetrically, a negative formed 
of a numerical grid. But we can never tear, scratch and even 
burn a numerical system, as some artists have done with their 
negatives6, exploring this sculptural dimension of the substrata 
of silver.

In the field of theory, Phillipe Dubois has started a 
small discussion of the negative in developing an analogy with 
Freud's works, referring to notions of the latent image and 
negative image, associating them metaphorically with the pre- 
conscious thought phase, where the image would be "semi- 
visible, with inverted values, not yet developed, tenebrious"7. 
This differentiates them from the positive image, from conscious 
thought, where the image becomes positive, final and luminous. 
But this association, apart from presupposing a quantitative

Original glass negative, c. J 920 
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a fixed stare.The pose, the process itself would guarantee a 
journey through the involuntary memory Marcei Proust held 
so dear. And the possibility of the journey, from perceptíon to 
representation is thus a work of grieving.

SergeTisseron14 is one of the authors who talks about 
this relationship between photography and death, stating that 
to photograph is to constantly travei from perception (the 
photographer's psychic State saturated with feelings at the 
moment of taking the photograph) to representation (the pho- 
tographic image which serves as a unique testament of that 
moment). He compares the process of constructing an image 
to the cotton-reel game Freud used to help his grandson un- 
derstand and get used to the absences of his mother. Freud 
would take the cotton reel away and then bring it back close 
to the child. Little Ernest would have understood, thanks to the 
game, how to progressively feel the image of his mother within 
his thoughts.The search for security that is shifted from the 
object to the process will relate to the psychic State of the child 
playing to strengthen the material presence of his mother. And 
so looking at photographic images would be a way of making 
sure the path from perception to representation remains open. 
Such doubts seem to me like the involuntary memory, thanks 
to the characteristic smell of hyposulphite. Someone had set 
up a photographic darkroom in the cellar of my grandfather's 
house in the country, where I would spend much of my holidays 
thinking about that unreal red shadow and the subsequent 
surprise when printing the image on the white paper. In a corner 
there was an archive, a chest/sarcophagus, with a collection of 
old negatives, some made of glass.They carried a very strong 
emotive charge, and those smiles on the negative gave me a 
kind of feeling of paralysis. I contemplated that box of intact 
negatives, with their negative smiles.The step from negative to 
positive was a difficult one.

Memories are black and white, at least for people of 
my generation. I remember television, cinema and photography 
of course, with their emotions transformed into shades of gray, 
into an ossuary of images, into the essential. Starting from 
Bernard Moninofs statement that it is rare to find the elements 
of making a work treated as subject matter themselves, I began 
to think of the possibility of materializing in photography, the 
problems of the médium itself. So the position of questioning 
the falling of light onto photosensitive materiais, so full of 
extraordinary potential to the extent that the intended image 
never exhausts its referent, underlining its depth in gammas of 
grey, led me to the Portuguese painter Vieira da Silva who 
created tones of blacks and whites, transcribing light through 
a series of mental equivalents, in negative.

Someone once said they had the impression that all 
the books had already been written, and that all the images 
had already been painted or photographed. All that remained 
was for us to think about them, to transform, to impose later 
feelings and sensations to them. If there is a thermal sensation 
of images, the negative is something like a cold dish made to 
be eaten in the distance, through the distance.The negative 
surface, with its lunar shine, expresses this inevitable melancholy 
and coldness of the image. Cannibals eat their enemies to totally

dominate them and to appropriate their virtues.Christians eat 
a piece of Christ to affirm his Presence. My body is what I am 
most certain of, its possession means above all to put something 
into it, to devour something.This is why children's knowledge 
of the world begins with the mouth,finding out what can and 
cannot be eaten.The desire for possession and transformation 
gives seeing the same elevated form as having. If I cannot devour 
all the material thickness of the world, then at least I can devour 
its images. But possession is not real until it is swallowed, 
digested. Melancholic like anthrophagy and the cannibal tragedy 
of the Brazilian Indians, possession is not real until dismember- 
ment,cutting time's continuity into pieces,apprehending pieces 
of the world through the autopsy of negatives, the grief of the 
negative.The path to the negative makes things edible and 
therefore immortal. And the negative served cold on a plate of 
acetate, or in the past glass, shapes this intimate possession 
that passes through the eye. Quotidian presence, mirror of 
Narcissus, suggestion of the fantastic: the negative represents 
this transparent State of coldness:a white shadow, a white night, 
illusion and apparition, representing the metamorphosis of the 
real in contrasts, grief and melancholy.The photo, clear, didactic 
and bodiless, seems to direct itself towards profundity through 
the body and soul of the negative.This passage through the 
body of the negative corresponds to the discovery of the density 
of photography.

tion acquires the term transformation because a new form is 
created that did not exist before. Perhaps this operation is where 
the photographic mediunYs capacity for questioning originates, 
with form and material, negative and positive, past and present. 
The médium makes the photographer dream,the médium 
makes the photograph become poetic. Papers with the mark 
of time, negatives reflecting silver, the smell of hyposulphite, of 
acetic acid.Tisseron12 speaks of this chemistry of elements to 
remind us that photographers use exactly the same mummifying 
substances used in ancient Egypt.Clearly metaphorical linking 
is inevitable: the photographic image, especially the negative 
image, represents grief. It is an attempt at halting time, for a 
primary and noble aim:contemplation in an image. We only 
live after death in an image and through an image.

Is this the power of fascination and enchantment of 
photographic images? Photography called upon as a substitute 
for the unbearable certainty of decline. Photography as an ideal 
vehicle for quickly resolving expression in an image? This is an 
ever present factor in the field of contemporary art at least, 
where the photographic médium is used by artists like Richard 
Long, Sol Lewitt and Denis Oppenheim to "embalm" their works. 
Interestingly,they require photography to work as grief, grieving 
for the lost work.The photograph here performs a double role, 
both as documentation and as the work itself. But the work is 
made visible in the form of a photograph. However,the evidence 
can be substituted by a digital photograph with neither the 
chemistry or the smell of the relative materiais.

Ligia Canongia13 quoting Dubois recalls that the au- 
thor of The Photographic Act compares the work of the pho
tographer with the act that brought about the readymade itself, 
a pre-existing object that acquires new logic through a change 
of context: like the readymade, photography causes a cut into 
the continuum of a temporal and spatial process, interrupting 
the Progressive flow in series:the readymade in termS of a series 
of functional objects, the photograph in relation to the links of 
a duration of time: "if we say that the photographer cuts (isolates 
and interrupts), and the painter composes (acts continually and 
progressively) we understand how much closer Duchamp was 
to photography than to painting."

Is it not the grief of the negative, which can be worked 
on in various ways, that leads some artists to seek to rehabilitate 
old materiais and processes, to rework the past, to break from 
the logic of modem techniques in order to value gesture and 
reinsert the individual into the process? Traditional photograph
ic materiais and old negatives would have this power of mana, 
of talisman, which causes each silver image to be transformed 
into a shrine, or into memories of disappeared times, moments 
reduced to their parts that can thus be carried with the person 
who wants to remember. Photography, with its internai light, 
coming from physical contact with objects would always be 
called upon as a substitute for the unbearable certainty of 
decline.Through the image that is not only frozen but trans
formed. A melancholic pose: like the pose of the old poets, a 
pause for reading a negative in a photographic archive seems 
to translate a baroque melancholy into the gesture of the 
searcher and researcher: body bent over a light box, head tilted,

with its own system of signs, with its own aesthetic. But would 
the positive print provide a guaranteed reference to visual 
reality?The work of the artist Enrica Bernadelli9 is interesting 
in this discussion. Is there such a distance between the negative 
image and the positive image? Seeing a negative image, turning 
it around and putting it against the light to get a "normal" view 
of the scene, is playing with the double displacement governed 
by the action of light: dark interior (of the camera or the dark- 
room)/light exterior;seeing by reflection/seeing by transmission. 
I have always been interested and fascinated by the manual 
work of obstructing the passage of light from the negative to 
the photosensitive material, which is an intervention enabling 
the control of darkness, the "life in the shadows". I am reminded 
here of Leonardo da Vinci's advice to the apprentice painter:- 
"Make your shadow darker the nearer it is to its source; and at its 
end it will be transformed into light, so that it appears infinite"10.

It is exactly this possibility of transformation, this 
enigma that fascinates and disturbingly provokes, that gives a 
certain photographic image its poetic quality. But to discuss 
the negative, we need to discuss the many ways of seeing and 
representing, in order to differentiate the many photographic 
practices, such as traditional documentary, recording, from 
artistic approaches. Not forgetting the problerrTs premise that 
refers to the desire of returning to and transforming experiences 
into images. And which anticipates a new question:Can the 
photograph be thought of as an impression of the referent on 
the negative support, as a faithful instrument for representation, 
of landscape, of the object? If it is reduced to technical principies, 
a simple luminous representation, an index, a recording mech- 
anism, we would say yes.The negative would only be the result 
of an encounter between an object and a sensitive surface. But 
we are talking here of the desire of a photograph to represent 
more than this: a photograph that could be a vestige, a mark 
that attests to a desire to inscribe as a mark or trace, as Tisseron 
says when he describes a lover who inscribes a heart onto a 
tree trunk11. A printed mark of what? Of the presence of the 
object of desire (the beloved), of emotion, and of evidence. 
Evidence that includes the aesthetic emotion and enables 
passage from the indicative to the iconic. Would it be a way of 
differentiating the many photographic practices such as tradi
tional documentary, recording, from artistic approaches?
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Negative and camera obscura
This is not our only problem however.There is the 

photographer, who also works with the dark room and his little 
archive, and his loving relationship with his negatives, linked 
to his penchant for not showing them, or not referring to what 
goes on inside the dark room. And who thinks of photography 
as an exclusive and necessary means of mediating between 
perception, imagination, and execution.The photographic im
age, as we have seen, can be evidence of a mental and emotional 
State confronting the visible. And the isolated contemplation 
of a printed image would be a favoured way of introjecting 
these interior emotions or images.They would be provoked by 
a photographed reality in a process of introjection that, for 
some reason, would not have been possible before.This opera-
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introduced mechanised cultivation to Rio Grande do Sul. He 
was an amateur photographer and compiled a collection of 
images of the economic and social activities of the central 
region of the State from the1920s.
This passion for the archive of images which would appear in 
Eduardo as a dialogue between photography and other artistic 
languages, firstly drawing, then painting, characterises the 
artisfs work in a kind of continuai exchange of influences.

1982
He shows drawings in the I Salão Jovem Arte Sul-América, in 
the Museu de Arte do Rio Grande do Sul, and is a prizewinner 
in the VI Salão de Arte Universitária, at the Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, also in the drawing category. 
He returns to the Fazenda Anoni region, in Ronda Alta, to cover 
the Sem Terra encampments for O Globo.There is another series 
of crayon drawings about the encampments from this period.

1983
He takes part in the I Prêmio Pirelli de Arte, in the Museu de 
Arte de São Paulo, and the group show of 15 artists from Rio 
Grande do Sul in the I Encontro Nacional de Artistas Plásticos, 
at the Museu de Arte do Rio Grande do Sul. He traveis to the 
coast of Rio Grande do Sul, between Mostardas and Chuí.The 
drawings and photos made during this period will serve as 
references for the South Atlantic Stories series of paintings 
produced laterwhile he is living in New York.

1984
He takes part in the 40° Salão Paranaense, in Curitiba, PR. He 
remains interested in the south coast of the State, flora and 
fauna, and the solitary lighthouses in the region of Albardão, 
Solidão and Mostardas, which are seen in drawings and notes.

1985
He receives the Drawing Award in the Rede Brasil-Sul de 
Comunicações 14° Salão do Jovem Artista. He passes in first 
place in the public examination to be a lecturer in the Instituto 
de Artes do Rio Grande do Sul.

the MFA (Master of Fine Arts) course at Brooklyn College, City 
University, with a CAPES bursary. Discovering painting through 
his friend the painter Fernando Baril, who was also living in 
New York, Eduardo starts to devote himself systematically to 
the médium under the guidance of Phillip Pearlstein, who was 
lecturing at Brooklyn College at the time. Joseph Groell, who 
was also a lecturer at Brooklyn College, refers to the "particular 
and extremely poetic universe" of Eduardo's paintings.

1989
He receives the "Bernard Shaw" award for work developed in 
painting,from City University, NY. He shows his drawings in the 
Students' Gallery, Brooklyn College, in Brooklyn, NY.

1990
He is honoured with the "Brooklyn College Foundation" award, 
which offers an exhibition in a New York gallery, and has a one 
person exhibition in the Westbeth Gallery, in the East Village. 
He finishes his MFA in Painting. He meets the Brazilian journalist 
Paulo Francis and accepts an invitation to illustrate his weekly 
columns in Diário da Corte, which are also published by the 
Zero Hora, newspaper in Porto Alegre.

1991
He returns to Porto Alegre. He has a one person exhibition of 
the South Atlantic Stories paintings, at the Galeria Bolsa de Arte. 
In November his wife Susana Rangel Vieira da Cunha gives birth 
to their daughter Maria Eduarda. He takes part in the group 
show "Arte Gaúcha Contemporânea", in the Casa de Cultura 
Mário Quintana, Porto Alegre.

1992
He takes part in the América 500 anos exhibition, at MASP, and 
the 30 anos de Zero Hora group exhibition, curated by Jacob 
Klintowitz, in the Galeria Agência de Arte, Porto Alegre. 
The next year he has a one person exhibition in the Galeria 
Bolsa de Arte. He is the invited artist for the 17° Salão da 
Associação Francisco Lisboa, in Porto Alegre. He is selected for 
the FUNARTE 13° Salão Nacional de Artes Plásticas in Rio de 
Janeiro. He is invited for the Projeto Presença, in MARGS. He 
also takes part in the group shows Paradoxos Artificiais, in the 
Museu de Arte Contemporânea do RS, and O Espírito Pop, in 
the Casa de Cultura Mário Quintana, in Porto Alegre.

1994/96
During this period he takes part in the group show, Águas de 
Março, in the Museu de Arte Contemporânea do RS; he is 
selected for the IV Salão Internacional de Desenho para a 
Imprensa, in Porto Alegre with illustrations for the Diário da 
Corte column; he also exhibits in the group show A Arte vê a 
Moda, an exhibition touring to several cities in Rio Grande do 
Sul, and has a one person show in the César Prestes gallery, in 
Porto Alegre. He also takes part in the group exhibition Artistas 
Brasileiros, in the Plaza Fabini Exhibition Centre, Montevideo, 
Uruguay. He meets the architect Daniela Cidade, with whom he 
lives.

sometimes devoting himself to photography, sometimes to 
music,again with the twins and with other poets and musicians.

1974
He enters the Fine Art course at the Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, and studies drawing with Alice Soares. He 
starts working as a photojournalist for the newspapers Folha 
da Manhã and Folha da Tarde. He attends the studio of the 
painter Ado Malagoli, a friend of hisfather.ln 1956,when Liberato 
Salzano, was State Education Secretary he and Malagoli had 
the initial idea for the Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(MARGS).

1975
He decides to study Oceanography in Rio Grande, RS. While 
there he draws specimens of sea creatures for the 
Oceanographic Museum in the same city.
He decides to return to Porto Alegre after spending one year 
living at Balneário do Cassino. He starts working in the Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, as an exhibitions assistant and 
photographer. He takes up drawing classes again, this time 
with Cristina Balbão, in the Arts Institute. As a photographer he 
develops audio visual material for MARGS ( on the work of José 
Lutzemberger and Pedro Weingãrtner). He retraces, 
photographically, the route taken by Pedro Weingãrtner in the 
19th century from Laguna to Torres beach.

1978
His first exhibition is of some crayon drawings in a group show 
at the Galeria Açorianos, Porto Alegre. He starts work as a 
photojournalist in the Southern branch of the Rio de Janeiro 
newspaper, O Globo. He works in painting ancfdrawing 
workshops with patients from the São Pedro Psychiatric Hospital, 
and inmates from the State Central Prison, organised by the 
Museu de Arte.

Eduardo Vieira da Cunha 
Chronology by Valério Campos

1956/57
Eduardo Figueiredo Vieira da Cunha was bom in Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, in 1956. He is the youngest of four children 
of Jenny Conceição Figueiredo and Liberato Salzano Vieira da 
Cunha. Neither Jenny or Liberato carne from the capital, but 
from Cachoeira do Sul, 190 kilometers from Porto Alegre. 
Liberato Salzano Vieira da Cunha was a State Deputy and the 
State Education Secretary, and was previously the mayor of 
Cachoeira. When Eduardo was only one year old his parents 
died in a plane crash in Bagé. He remembers having made 
doodles on a wall of his grandparents house four years later, 
of objects hanging from strings. Decades later this would seem 
to offer a possibility of working with loss through 
representation: "A step in the search for recuperation of the 
visual image of parents I would have only through old 
photographs".This effect of this accident would, according to 
Jean Lancri, always be present in Eduardo's visual work, in the 
form of reconstruction in which "the time of the appearance 
of the elements of painting attempted to impose itself on the 
time of the disappearance of the image, the time of the lost 
image"

1958/67
He lives in Porto Alegre, with his grandparents and siblings in 
his parents' apartment. In his father's library, and influenced 
by his brother, the writer Liberato Vieira da Cunha, he comes 
into contact with classic works of literature. He is fascinated 
by the illustrations and covers of Livraria da Globo publications, 
by artists like João Fahrion and Nelson Boeira Fáedrich.The 
passion for books is also a characteristic of both his sisters: 
Miriam.the eldest studies librarianship,and in the 1970s moves 
to Paris to do her doctorate. And Maria Bernadete, also a writer, 
is engaged in cultural journalism, going on to work for several 
newspapers and magazines in Rio de Janeiro, like Última Hora 
and O Globo.

i

1979
He takes part in the III Salão de Arte de Pelotas. Alice Soares, 
the judge, hails him as "the drawing revelation of the State of 
Rio Grande do Sul". As a photojournalist he traveis to Uruguay 
and Argentina, in the middle ofthe "years of lead" ofthe military 
dictatorships. He also covers the first "Sem Terra" (landless) 
movements in the districts of Ronda Alta, Sarandi and Passo 
Fundo, in Rio Grande do Sul.

1980/90
Alongside his work as a photoournailst he continues to make 
drawings with Alice Soares.The first drawings of isolated figures, 
animais and the human figure emerge: the Sem Terras, the 
encampments. Line accompanies the forms in a succession of 
rhythms, in shades of black and white. It is an exercise that the 
artist will later classify as a "beginning of painting" in which the 
combinations of grey tones correspond to the tones ofthe black 
and white photographs and old glass negatives in his 
grandfather's collection in Cachoeira do Sul. His Grandfather, 
Achylles Figueiredo, was an agricultural equipment dealer who

1986
He has a one-person exhibition of photographs at the Instituto 
Cultural Brasileiro Norte-Americano, in Porto Alegre. He 
photographs the series Gaúcho Authors, a profile of some of 
the principal writers of Rio Grande do Sul, like Luiz Fernando 
Veríssimo, Mário Quintana, Lya Luft, Guilhermino César, Moacyr 
Scliar and Cyro Martins for the Rio Grande do Sul State Book 
Institute. He also returns to the Ronda Alta district, to 
photograph the Sem Terras.

1987
He takes part in the Fotografia Contemporânea Gaúcha 
exhibition, in the Sala Miguel Bakun, Curitiba, PR. He also takes 
part in Registros, in the Galeria Arte e Fato, Porto Alegre. He 
goes to Nova York.

1988
He studies in the photography area for two and a half years on

1968/69
He studies at Colégio Nossa Senhora das Dores, in Porto Alegre. 
It is a religious school run by the Order of La Salle. During this 
period he surprises teachers with his drawing ability. 
He goes to study at Colégio Anchieta, also in Porto Alegre and 
also a religious school, but run by Jesuits. At this school he is 
stimulated by starting to study art history and philosophy. He 
begins to show his drawings in school exhibitions.

1972/79
He draws cartoon stories in partnership with the twins Ubiratã 
and Tiarajú Gomes, which will later be published in Quadrão 
magazine, in Porto Alegre. The Seco brothers, as they are 
known, are puppeteers with an international career and would 
have a successful time on programmes like "Domingão do 
Faustão".He spends long holiday periods in Cachoeira do Sul,

l
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1997
He shows a series of drawings, collages and paintings made for the 
Diário da Corte column in the Galeria Gestual in memory of the 
journalist Paulo Francis, who had died the previous year. He traveis to 
Paris with a CAPES bursary to study for his doctorate at the Université 
de Paris-I.
He studies at the St. Charles school with Jean Lancri, his supervisor, in 
1998, and sets up his studio in Paris where he develops his work in 
painting.
The following year he has a one person exhibition in the Galerie 
Leonardo, in Paris.
In 2000, he has a one person exhibition 'Room of Miracles', in the 
Garagem de Arte gallery, in Porto Alegre.

2001
Presents the doctoral thesis at the Sorbonne University.

2002
He exhibits with Brazilian and Argentinian artists in "Plástica Brasilena 
y Argentina Contemporânea" organized by the Instituto Universitário 
Nacional Del Arte, Argentina at the Centro Cultural Recoleta, Buenos 
Aires. He also takes part in the Porto 230 show, celebrating the 
anniversary of Porto Alegre. He takes part in the Artistas Professores, 
exhibition which opens the UFRGS Museu Universitário.

EDUARDO VIEIRA DA CUNHA
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Eduardo Vieira da Cunha, Paulo Zannin, 
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2003
He exhibits in the group exhibition Vida, Povo, Fome,Trabalho, Religião, 
during the 3rd World Social Forum in the Garagem de Arte gallery, 
Porto Alegre, and in the exhibition celebrating 95 years of the UFRGS 
Instituto de Artes. He has a one person exhibition in the Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul.
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Private collection

Drawing, 80x60 cm, 1987. 
Private collection
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