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N° 3 (percurso da exposição)N° 1 (percurso da exposição)

Um Dia no MarfEinTagam Meer)
2012
Colagem, aquarela, lápis efotocópia em papel 
120x420cm
Acervo ifa (Instituto para Relações Exteriores e. V.)

Enquanto a bola rolar(So langederBall rollt) 
Estudo 
2010/2011
Diferentes mídias sobre papel 
Série: quadríptico 
36x48cm cada
Acervo ifa (Instituto para Relações Exteriores e. V.) Um Dia no Mar mostra uma superfície aquática azul que reflete a luz e se movimenta 

lentamente. Um recorte amplo e panorâmico do mar azul - como concebemos sua 
imagem ideal. De perto, entretanto, vê-se que as ondas são feitas de imagens menores 
que compõem um mosaico. Essas imagens registram tudo aquilo que possa ser 
associado com o oceano e seu elemento constitutivo. Navios, peixes e pescadores, 
competidores de natação e camelos nadadores. Entre os fragmentos individuais do 
trabalho de colagem encontram-se também elementos textuais, como trechos da 
bíblia dedicados ao mar ou citações do livro O Cuidado atravessa o Rio, de Hans 
Blumenberg. Não por último, vemos ainda os barcos de refugiados e seus infelizes 
passageiros. Desta maneira, este trabalho desenvolve uma grande tipologia daquilo 
que o mar pode simbolizar, do que vive nele, do que nele se move. Com Um Dia no Mar, 
Marcei Odenbach apresenta o oceano como símbolo de nostalgia e como metáfora Com Um Dia no 
Mar. Marcei Odenbach apresenta o oceano como símbolo de
nostalgia e como metáfora religiosa, como lugar de uma fuga cheia de perigos ou de um recomeço 

cheio de esperanças: como espelho do mundo.

O futebol é um lugar de integração e emociona pessoas das mais diferentes origens. 
Mas ele é também palco de exclusão e de rivalidade regional e nacional, uma arena de 
vencedores e perdedores. O quadríptico Enquanto a Bola rolar faz uma variação sobre 
o motivo das pernas de jogadores de futebol em duelo, com suas cores diferentes e 
diante de diferentes panos de fundo: em dois quadros o enfoque são as pernas, noutro 
o motivo principal é o gramado e uma vez, o espectador. Mas é sempre o estreito 
espaço entre dois pares de pernas que domina o trabalho. O modelo para essa 
colagem é uma foto jornalística que mostra uma cena da final da Copa do Mundo de 
1998, França contra Brasil, que a França logrou vencer por 3:0. O número 15 indica a 
quem pertencem as pernas: elas são de Lilian Thuram, zagueiro da seleção francesa 
na época. Numa competição futebolística, a rivalidade nacional é transferida à 
rivalidade direta, completamente física, de 22 corpos masculinos. No trabalho de 
Odenbach, essa competição culmina no embate entre dois jogadores, sendo mais 
uma vez reduzida ao aspecto corporal e desindividualizado dos pares de pernas, que 
constituem o fato central do futebol, levando avante corpo e bola. Quem corre mais 
rápido, quem subjuga o outro?

N° 4 (percurso da exposição)

FicardePéénãoCair (StehenistnichtUmfallen) 
1989
Monitor LCD,fonesde ouvido 
04:25 min.
Cedido porMarcel Odenbach

N° 2 (percurso da exposição)

Trópicos traumáticos (TraumatischeTropen) 
2004/2012
Colagem, recorte com faca
Série: díptico
65,4x52 cm cada
Doação de Marcei Odenbach
Acervo ifa (Instituto para Relações Exteriores e. V.)

Logo no início de Ficar de Pé é não Cairtemos cantos africanos e mãos batendo palmas cadenciadas 
em contraste com as imagens de uma execução em plena rua. Odenbach combina cenas em preto e 
branco de reportagens televisivas e fotos jornalísticas com encenações próprias. Passada pouco mais 
da metade da narrativa fílmica, vemos o artista caindo em direção à câmera. Como diz o título, o foco é 
o par de conceitos Ficar de Pé e Cair, sendo que o primeiro deles deve ser lido aqui como uma alegoria 
da postura ereta em termos físicos e políticos. Em vários momentos, o material encontrado é 
sobreposto à imagem de fato, o que conduz aos poucos a uma abundância de informações imagéticas 
não mais decodificável, que no melhor dos casos formam um conjunto associativo. 0 espectador é 
confrontado com um fluxo contínuo de imagens queformam aglomerados individuais de informações, 
mas que também parecem ilustrar relações históricas em time lapse e, diante da perda de 
causalidade, terminam por provocar perturbação.

Este díptico mostra, num contraste complementar entre verde e vermelho, os objetos 
da concepção estereotipada dos trópicos idílicos, com palmeiras e suas folhas de 
formato típico, um símbolo da paz em diversas culturas. No nível macro vemos 
palmeiras; entretanto, examinando melhor, percebemos que essas são constituídas 
por imagens que se referem à história colonial da África, ao movimento pelos direitos 
civis nos EUA ou à cultura musical afro-americana. O aspecto traumático dos trópicos 
torna-se claro no microcosmo deste trabalho. Os trópicos não são somente a superfície 
de projeção de uma idílica fantasia de turismo. Neles está inscrito o aspecto 
traumático, de cenário da exploração colonial e da escravidão.



N° 5 (percurso da exposição) N° 7 (percurso da exposição)

Como se memórias pudessem me iludiríAls kõnnten mich Erinnerungen tâuschen) 
1986
Monitor LCD, fones de ouvido 
17:28 min
Cedido porMarcel Odenbach

Diálogo entre Ocidente e Oriente (Gespràch zwischen Ost und West) 
1978
Monitor LCD, fones de ouvido 
03:40 min
Cedido porMarcel Odenbach

Um ensaio de orquestra, que é visto primeiramente em tela dividida (split screen), em 
diferentes cenas paralelas, e posteriormente na totalidade, constitui o início de As If 
Memories Could Deceive Me. Uma criança toca piano, a seguir são projetadas 
fotografias documentais de danças folclóricas sobre as teclas, seguidas de imagens da 
arquitetura barroca alemã. A criança adormece e o próprio Marcei Odenbach toma seu 
lugar ao piano. Registros documentais da época do nacional-socialismo, da tomada do 
poder por Hitler e de queimas de livros são sucedidos por cenas dos processos de 
Nürnberg, que podem ser vistas na parte inferior da imagem, enquanto na parte 
superior as teclas do piano movimentam-se silenciosamente. Imagens coloridas de 
opulentas vitrines com camisas masculinas encerram a sequência de imagens sobre 
cultura e história da Alemanha. O vídeo apresenta-se como um agregado indissolúvel de 
mundos sonhados e de memórias marcadas por imagens históricas.

Dois homens, Gábor Bódy e Marcei Odenwald, encontram-se sentados a uma mesa - 
como para uma entrevista formal. Plaquetas com seus nomes indicam quem eles são. 
A câmera alterna-se, enfocando a cada vez um dos dois homens, o qual apenas 
aparentemente começa a falar, mas de fato apenas abre a boca silenciosamente por 
baixo d'água, como um peixe soltando bolhas. O Diálogo entre Ocidente e Oriente 
permanece mudo. No final, a câmera enquadra novamente os dois homens sentados, 
que olham frontalmente para o espectador. Nenhuma palavra é dita.

N° 8 (percurso da exposição)

Me virou a cabeça (Mirhat es den Kopfverdreht) 
1995/1996
2 projetores de vídeo, 4 alto-falantes 
05:08 min
Cedido porMarcel Odenbach

N° 6 (percurso da exposição)

Adistãncia entre mim e minhas perdas (Die Distanzzwischen mir und meinen Verlusten) 
1983
Monitor LCD, fones de ouvido 
10:15min
Cedido porMarcel Odenbach

O trabalho é composto por duas projeções de vídeo situadas em ângulo, mostrando 
imagens diferentes mas que podem ser vistas simultaneamente pelo espectador. 
Quase todas as imagens mostram movimentos giratórios: dervixes sufistas 
rodopiando lentamente, carrosséis em quermesses, crianças rodando em brinquedos 
giratórios. Também o artista Marcei Odenbach pode ser visto no vídeo. No início, seus 
olhos são lentamente contornados por um farol, posteriormente ele mesmo começa a 
girar torno do próprio eixo e deixa a câmera rodando. Esta mudança de perspectiva 
caracteriza uma grande parte de Me virou a cabeça: Imagens nas quais a câmera é 
direcionada a uma cena com objetos giratórios são contrastadas, na outra projeção, 
com outras nas quais a própria câmera está envolvida no giro. Isto corresponde a duas 
constelações completamente diferentes: a do espectador passivo, que olha do exterior 
para um acontecimento, e a do espectador ativo, que está envolvido num 
acontecimento. Uma cena do filme Pacto sinistro, de Alfred Hitchcock, no qual um 
carrossel se parte a toda velocidade, rompe essa constante troca de perspectiva sem, 
entretanto, levar a uma síntese ou a uma opção entre as posições.

Este trabalho mostra uma sucessão associativa de imagens, das quais, porém, só 
podem ser vistos fragmentos entre largas faixas negras. Concebido como um 
autorretrato de artista, o filme toca no tema da identidade alemã. Livremente inspirado 
na história de um serial killer (Peter Kürten, de Düsseldorf), o trabalho alude ao fato de 
sempre existirem agressores e vítimas. O efeito dramático de fato no vídeo é evocado 
sobretudo por sua trilha sonora, na qual pode-se ouvir, por exemplo, a canção Der 
Erlkónié, de Schubert. No plano visual, um aparente idílio infantil, com brinquedos e um 
bebê sorridente, aparece em contraste com a representação da violência, que se 
manifesta em pinturas de Breughel e em cenas de filmes de guerra. Sem que seja 
sugerida uma conexão direta entre as imagens individuais, A Distância entre mim e 
minhas Perdas produz uma causalidade para, ao mesmo tempo, desmascará-la como 
construída pela visão fragmentada do representado.



N° 11 (percurso da exposição)N° 9 (percurso da exposição)

Rodando em círculos (Im Kreise drehen)
2009
1 projetorde vídeo, 2 alto-falantes 
15:50 min
Acervo ifa (Instituto para Relações Exteriores e. V.)

Belo demais para serverdade (Zu schõn um wahrzu sein) 
2000
1 projetordevídeo, 2 alto-falantes 
09:40 min.
Cedido porMarcel Odenbach

Rodando em círcuios/Turniné in Circles - uma abordagem fílmica do mausoléu no 
campo de concentração polonês Majdanek, nos arredores de Lublin. O filme tem início 
com uma cena na qual dois jovens homens de camisa branca rolam na grama. A seguir 
começa uma exploração do monumental memorial, construído em 1969 no estilo 
futurista-socialista de Wiktor Tolkin e no qual estão guardadas as cinzas de vítimas 
mortas ali, como uma gigantesca copa de sacrifícios. A câmera, movimentando-se bem 
rente ao longo da superfície de concreto, num percurso aparentemente interminável, 
rastreia a estrutura arquitetônica e material do mausoléu. Somente pouco a pouco, 
através de informações projetadas em forma de texto, o observador descobre o que é 
que está vendo. A seguir, imagens documentais do gueto judeu de Krakau são 
sobrepostas às imagens do muro. A dimensão da construção é revelada pela câmera, 
que parte do exterior e vai penetrando aos poucos no interior. Os dois jovens homens 
visitam o mausoléu como turistas e empenham-se na tentativa de impor-se contra a 
atmosfera fria do concreto. Somente com os créditos finais podemos ver o memorial em 
toda sua dimensão.

Uma após a outra, jovens mulheres de boa aparência aparecem baixando seus rostos em imagens 
ampliadas e em slow motion em direção à câmera a fim de beijá-la. Seus batons deixam uma marca 
visível na objetiva antes de a imagem desaparecer. No meio dessa sucessão de movimentos 
predominantemente homogêneos de "beauty queens" parecidas umas com as outras, Odenbach 
introduz imagens históricas de convulsões públicas. Imagens desses conflitos são superpostas a um 
mundo idealizado representado pelas belas mulheres. 0 culto feminino à beleza é rompido por um 
mundo da violência dominado pelo masculino, e esse se deposita sobre as cenas dos beijos como o 
batom sobre a câmera.

N° 12 (percurso da exposição)

Histórias de homens 1/Erkek Õyküleri (Mãnnergeschichten 1) 
2003
2 projetores de vídeo, 4 alto-falantes 
10:00 min
Cedido porMarcel Odenbach

N° 10 (percurso da exposição)
Histórias de homens 1/Erkek Õyküleri mostra, numa projeção dupla, um homem 
jovem fazendo a barba numa barbearia turca. O extenso ritual do escanhoamento é 
contrastado com a imagem ampliada de um canário em sua gaiola no salão. Por outro 
lado, a cena aparentemente cotidiana é colocada em relação com cenas do filme Yol - 
Der Weg (O trajeto), de Yilmaz Güney, o qual mostra, a partir do destino de diferentes 
homens, que a rebelião contra as convenções tradicionais não leva a lugar algum. 
Através dessa montagem estruturada cheia de contrastes, o meticuloso 
escanhoamento transforma-se ele próprio, ainda que por correspondências visuais, 
numa metáfora de uma sociedade tradicional, patriarcal.

Branca de Neve (Schneewittchen)
2010
Colagem sobre papel 
170x131 cm
Acervo ifa (Instituto para Relações Exteriores e. V.)

0 título deste trabalho é uma citação do conto de fadas homônimo, registrado pelos Irmãos Grimm. Na 
história, a rainha má, disfarçada de mercadora, oferece à Branca de Neve coisas que devem provocar 
sua morte. Com uma delas ela atinge seu objetivo: a metade vermelha e envenenada de uma maçã. 
Branca de Neve deixa-se seduzir e morde a maçã. Assim como no conto de fadas, as maçãs nesta obra 
também simbolizam a sedução. Cada uma das maçãs foi retirada de imagens das mais diferentes 
fontes e colada sobre papel, ilustrando assim um momento específico da sedução. Há a maçã que se 
dedica à política como instrumento de sedução. Outra maçã mostra as religiões do mundo, outra 
ainda, a sexualidade e uma quarta, os ídolos da nossa sociedade dominada pela mídia. Somente uma 
maçã tem um componente absolutamente pessoal. Com essa, o artista nos mostra o ramo judaico de 
sua família, que carrega o nome Apfel (al. = maçã). Uma maçã, portanto, não é apenas um símbolo da 
sedução, mas também o símbolo de uma origem - e ela nunca cai longe do tronco.



N° 13 (percurso da exposição)

Em águas paradas espreitam crocodilos (In stillen Teichen lauern Krokodile) 
2004/2003 
2 projetores de vídeo 
4 alto-falantes 
31:20 min
Cedido porMarcel Odenbach

No centro de Em águas paradas espreitam crocodilos está o genocídio de Ruanda, entre abril e julho 
de 1994, no qual quase todas as vítimas eram tutsis. A partir de material de documentação histórica e 
de cenas do arquivo de filmes da ONU, Odenbach aborda, numa projeção de vídeo em duas partes e 
de meia hora de duração, os efeitos desse genocídio num país que, de um lado precisa condenar os 
assassinos, e de outro lado deve reconciliar a população. Os crimes em si quase não são mostrados 
explicitamente. Ao invés disso, nós vemos cenas aparentemente cotidianas marcadas por 
excepcionais silêncio e lentidão: agricultores trabalhando em plantações de banana, prisioneiros 
numa olaria, vacas sendo ordenhadas, a chuva caindo sobre paisagens onduladas paradisíacas. 
Somente a trilha sonora nos faz ouvir repetidamente a incitação ao ódio pelo rádio, atiçando os hutus 
a livrarem-se de seus antigos vizinhos. A instalação de vídeo em si não traz um julgamento do que 
aconteceu, nem fornece uma tentativa de explicação histórica. As imagens fortemente sugestivas 
transformam o espectador num observadore o convidam a formarsua própria opinião.
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