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A obra do carioca Daniel Senise, possivelmente o primeiro nome que vem à cabeça quando o 
assunto é a Geração 80 - aquela que sempre será corretamente associada ao momento em que a produção ar

tística contemporânea brasileira firmou-se e se expandiu - é das mais consistentes e, como tal. exige ser mais 
conhecida. Não só ela, é verdade... estamos em 2008 e ainda vivemos sob a paradoxal constatação de que, no 
Brasil, as artes visuais mantêm-se invisíveis.

Um dos equívocos ensejados pelo desconhecimento e pelo repasse acrítico de informações 
superficiais insiste em localizar a produção dos anos 80 como fundamentada no binômio arte e prazer. A obra 
de Daniel Senise, como se confirma nesta seleção, que reúne peças de 2000 a 2008, é uma prova contundente 
no que se refere à improcedência dessa noção. Trata-se de um trabalho marcado pela inquietude e pelo modo 
peculiar com que experimenta o tempo. Numa época marcada pela condensação de tempo e espaço, em que 
a dissolução dos limites entre o íntimo e o público coincide com a simultaneidade com que nos inteiramos 
daquilo que acontece em pontos distintos do planeta, a obra de Daniel Senise efetua um poderoso contraste. 
Quando a maioria dos artistas opta pela rapidez como estratégia para compreender o ritmo vertiginoso da 
nossa vida cotidiana, ele propõe um andamento pausado. Não que evite enfrentar o problema, mas, como se 
depreende de suas telas, é impossível abordá-lo contaminado por ele. Senise descola-se da velocidade para 
melhor enfrentá-la. E o resultado de sua pesquisa está nessas telas de tons terrosos, arquiteturas sombrias e, 
mesmo quando remetem a imagens familiares como estantes e corredores, graças a jogos de perspectivas e 
sua escala monumental, terminam por criar um efeito grave e silencioso.

Uma das regras essenciais da poética de Daniel Senise consiste em cruzar referências. Nessas telas, 
a linguagem visual como que se embaralha, numa confusão cuidadosamente elaborada de léxicos expressivos 
inventados ao longo dos séculos, numa mistura da perspectiva renascentista à colagem cubista, da ilusão de 
profundidade à afirmação da pintura como uma superfície plana. De modo homólogo, os espaços repre

sentados tanto aludem ao interior de uma arquitetura clássica quanto a um espaço moderno. Curiosamente, 
nas obras mais recentes, das quais três se encontram na exposição, podemos estar diante tanto de uma 
fachada arquitetônica modernista como de uma prosaica estante doméstica.

Deve também ser considerada a materialidade dessas pinturas. E aqui cabe alertar para o fato de 
que elas não são propriamente pintadas, mas resultam da colagem de recortes de tecidos, todos eles 
anteriormente colados e arrancados de chãos diversos. Percebe-se neles a regularidade dos tacos e tábuas? 
Pois enquanto você está no interior deste espaço de exposições contemplando arquiteturas virtuais, tenha em 
mente que a matéria-prima de todas elas são, parcialmente, restos de outros espaços reais, lugares de 
convívio, espaços por onde outras pessoas transitam, trabalham, descansam e amam. Curioso o modo 
peculiar como Daniel Senise exerce a crítica da pintura e reflete sobre sua razão de ser nos dias de hoje. 
O resultado final é essa obra difícil. Não obstante atraente. Capaz de nos deixar em estado de atenção, como 
nas noites de insônia, quando, em estado de vigília, perscrutamos os objetos e os espaços da nossa casa que, 
submersos na noite, ampliam seus mistérios.

Estréia em sua segunda exposição individual no Museu de Arte do Rio Grande do Sul o artista plásti
co contemporâneo Daniel Senise. Vinte e cinco obras produzidas entre os anos 2000 e 2008 por esse expoen
te da pintura atual brasileira ocuparão em agosto e setembro as Pinacotecas. Dessa forma, o MARGS reafirma 
um dos compromissos de um grande Museu de Arte: trazer à tona importantes nomes brasileiros e internaci
onais. Antecedeu Senise a obra Primeira Missa no Brasil, de Victor Meirelles, exposição que motivou um mo
mento de debate, desta vez sobre a identidade nacional.

Excluindo-se momentaneamente os rótulos - artista da Geração 80, representante maior do ex- 
pressionismo semi-abstrato -, Daniel Senise falará sobre a exaustão da imagem num mundo visual e sobre a 
passagem do tempo, a atenção ao residual e a uma individualidade que ultrapassa as referências pessoais nos 
chãos pisados, nos tecidos prensados, nos acasos que ficam. Depois de ter passado por dois Museus de Arte 
Moderna- da Bahia e do Rio de Janeiro - esta mostra ocupa um espaço não denominado formalmente de con
temporâneo, mas que especialmente a partir dos anos 70 é local de discussão, apresentação e fomento de 
todas as manifestações artísticas.

Em função dessas características, para dialogar com Senise, o MARGS resgata de seu Acervo obras 
da colega de geração Karin Lambrecht, que também sempre esteve atenta às cores, à pintura, e ao difícil con
vívio do homem com a natureza. Assim como Senise, Karin saboreia o imprevisto, tensiona fronteiras, tira 
partido da casualidade e incorpora o tempo em sua obra. Contemporâneos que dialogam entre si, e nos con
vidam a conversar.
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Cézar Prestes
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS
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O Banco BBM está presente na vida dos brasileiros há 150 anos. Fundado em 1858, o grupo finan
ceiro tem por compromisso o investimento no capital humano de sua equipe, de seus clientes e da sociedade 
como um todo. Durante esta longa trajetória, o BBM conquistou credibilidade no mercado financeiro por 
fazer do desenvolvimento de talentos o foco de seu trabalho.

Apostar naquilo que representa qualidade faz parte da historiado BBM. Foi com muito orgulho que 
ajudamos a viabilizar este panorama da obra de Daniel Senise, um dos maiores pintores brasileiros em ativida
de. O artista carioca começou a carreira como uma das mais promissoras revelações da chamada "Geração 
80”. Quase 30 anos depois, ele mostra, com a consistência e o vigor de sua obra, que todas as promessas da
quele começo se cumpriram.

Agnaldo Farias

Banco BBM
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