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APRESENTAÇÃO

É com satisfação que o Museu de Arte do Rio Grande do Sul abre suas Pinacote

cas para receber o trabalho de Karin Lambrecht, concretizando sua missão de garantir a 

visibilidade de artistas referenciais na produção contemporânea realizada no Estado. 

Karin Lambrecht, sem dúvida, é um desses parâmetros criativos. Nessa oportunidade, 

mostra pinturas realizadas entre 1997 e 2002 a partir de duas vertentes básicas na sua 

obra: o abstrato e peças produzidas dentro do projeto Registro de Sangue, em que usa 

terra e sangue de carneiro abatido como pigmento de pinturas e desenhos.

O público poderá conferir também o trabalho exibido na 25a Bienal de São Paulo (2002). 

Karin Lambrecht foi um dos três nomes escolhidos, entre os brasileiros, para ocupar salas 

individuais. A artista, da geração formada no Instituto de Artes no final dos anos 70, estudou 

em Berlim e apresenta, no currículo, uma série de importantes exposições coletivas e individu

ais. Com essa mostra, o MARGS dá continuidade ao ciclo de individuais de artistas contempo

râneos que apresentou, em 2002, o percurso criativo de Waltércio Caldas, Luiz Gonzaga e 

exibirá, até o final do ano, os trabalhos recentes de Mauro Fuke e Luís Arthur Piza.

i
Fábio Luiz Borgatti Coutinho 

Diretor do MARGS
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Agnaldo Farias

A artista acostumou-se ao silêncio. Enquanto sua festejada geração - a Gera-

ção 80 - trouxe para si as luzes da mídia e a bulícia elegante das vernissagens, ela rumou para 

a quietude de seu atelier em Porto Alegre, numa busca solitária e que, depois de vinte 

prossegue sem interlocutor. Sempre isolada, em meio à trama de avenidas movimentadas de 

cidade, Karin Lambrecht foi fabricando os meios de sua expressão. Inicialmente desmon- 

quadrilátero canônico da pintura, desmantelou sua estrutura, reorganizando a geometria 

do chassi em arranjos mais espontâneos, mais próximos de certas construções mais toscas, 
como estandartes e cabanas. Suas pinturas, fixadas nessas estruturas, eram feitas em tecidos 

rasgados e queimados. Parte delas trazia mesmo o chassi à mostra, quando também não 

traziam partes soltas, fragmentos de sucatas industriais, sobras de utensílios inutilizados e 

esquecidos, pequenos volumes realizados em materiais toscos, como chapas de metal 

corrugado, ripas de madeira. Sob essas partes juntadas a artista deitava sua expressão 

trabalho acontecia entre a pintura e a escultura, nem cá nem lá. Indefinição que se acentuou 

nos últimos anos quando incorporou aspectos semelhantes à performance e ao happemng sem 

igualmente se pudesse enquadrá-lo nessas categorias. Todas essas operações sobre a

i
anos,

sua

touo

£5 . Seu

íá
&

I que
maneira mais adequada de expressar sempre se deveram, é claro, àquilo que efetivamente a 

artista pretendia expressar, para o que lhe servia o que então já existia. O curioso é que ao 

mesmo tempo em que ela enveredava na prospecção de novos suportes, sua expressão mais 

e mais apontava para o passado. Inventariando e indagando sobre a enigmática duração de 

certos impulsos atávicos, aspectos que, não obstante ancestrais, mesmo que modificados na

aparência, têm vigência em nosso presente.
O projeto artístico de Karin Lambrecht avança ignorando 

telas não são extraídas de tubos de tintas industrializados mas de pigmentos natu

rais, dos grãos da terra ao sangue derramado no abate de animais. Muitas vezes são 

realizadas ao ar livre, com a artista tomando uma vassoura como pincel para, depois, deixá-las

a arte. As cores de

suas

1.

JT —

Sem Título
Instalação com vestidos brancos com sangue de carneiro,
impressões de vísceras de carneiro sobre papel e fotografia Mão com Vísceras.
2001
Sala Especial na 25a Bienal de Sãb Paulo
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ao relento sujeitas à ação do sol, do vento e da chuva, que lhes vai alterando ainda mais a 

aparência, como se fossem co-autores autônomos da obra, que não compartilham 

artista o rumo que está sendo dado. Como o tecido e a estrutura de madeira, as cores que vão 

sobre as telas pertencem ao mundo, não são elementos idealizados; dele trazem o peso, a 

textura, o cheiro. Do mesmo modo os signos - palavras e cifras - que habitam suas obras não 

são frios. Evidenciam-se como resultado da ação da artista, gestos que escavam a espessura 

da matéria cromática, e que trazem consigo o desejo de expressão que fluiu pelo sangue e, daí, 

para os músculos do braço e da mão. Nessas telas uma simples cruz, além de signo da 

cristandade, é, como o gesto que fazemos da testa para o tronco, de um ombro para 

a demarcação de um território, a afirmação do lugar onde se está.

Seus trabalhos parecem localizados ora na política, ora na religião. E, frequentemente, 

encontramos neles referências aos Sem Terra, aos Sem Teto urbanos, signos da cristandade, e 

até a rituais de sacrifício animal. Mas cedo percebe-se o quanto essa leitura é imediata. Lambrecht 

não está interessada neste ou naquele partido político, mas o que motiva os homens a se 

juntarem na busca de um objetivo, como por exemplo o imemorial desejo pela fixação de um 

pedaço de terra. Do mesmo modo não lhe interessa esta ou aquela religião, mas a permanência 

do sentimento do sagrado, a relação de pânico ou de respeito que as pessoas estabelecem com 

aquilo que não compreendem, aquilo cuja causa se mantém invisível, sobrenatural.

Para esta Bienal, Karin Lambrecht apresenta-nos um trabalho realizado a várias mãos. 

Uma experiência compartilhada para a qual as palavras não chegam. O ponto de partida foi o 

contato da artista com o homem, como tantos outros no interior do Brasil é, que se ocupa do 

abate de ovelhas, numa região próxima da cidade de Bagé, interior do Rio Grande do Sul, no sul 

do país. Nem sacerdote, nem açougueiro; para esse homem seu trabalho não tem nenhuma 

conotação religiosa, muito embora ele se cerque de uma série de cuidados que, na prática, 

aproxima o processo de um ritual. Como prova disso a artista teve que provara seriedade de 

suas intenções para que lhe fosse permitido assistir ao sacrifício. Posteriormente, junto com 

um grupo de amigos convidados a participar, assistiu ao animal ser suspenso e sangrado até o 
fim, maneira do rito judaico.

com a

o outro,

G-:m

Os quatro longos vestidos brancos suspensos na trave variam do imaculado àque

le que recebeu o primeiro jorro de sangue do animal, até aquele mais encharcado, 

fundo, uma fotografia apresenta-nos duas mãos portando
Ao

uma víscera. Duas mão pos
tas, em concha, como se ofertassem aos nossos olhos. Diante dos vestidos, no chão, três 

cruzes feitas em tecido igualmente tingidos pelo sangue do animal. Por último, na parede da 

esquerda, uma sucessão de papéis. Em cada um deles a impressão deixada por uma víscera

Detalhe
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devidamente identificada e assinada pelo autor da ação.

O que fica de tudo isso? O que fica quando a substância vital flui de um corpo 

através de um ato violento para impregnar o tecido de algodão branco? Seria o sacrifício 

um fato comum como o da nossa própria passagem? O que fica para cada um daqueles 

que, por um momento, carregou na palma da mão a matéria ainda quente, um dos órgãos 

responsáveis pela integridade da vida do animal abatido? A sala de Karin Lambrecht 

ficará na memória como um intervalo, uma ferida por onde escorre um pouco do muito 

que há de oculto.

Livro 25a Bienal de São Paulo 
Iconografias Urbanas - Brasil 

Fundação Bienal de São Paulo - 2002.
*
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O CORPO, A MÃO, O VESTÍGIO*

Sobre a obra Morte eu sou teu, de Karin Lambrecht

Icleia Borsa Cattani

A obra de arte é da ordem da apresentação1 e não, da representação. O corpo do artista 

pode estar presente nela por vestígios que assinalam sua passagem, mas ele aí estará também 

por todo o corpo-a-corpo, por todos os embates que constituem a instauração da obra. E a 

mão (do artista), veículo, instrumento é uma de suas partes mais frequentemente apresenta

das.

Na pintura Morte eu sou teu2, de Karin Lambrecht, o corpo e a mão, em particular, 

estão presentes de várias maneiras. Esta obra é a primeira de uma série que deverá 

seguir3, empregando sangue como material da pintura.

Antes de mais nada, é preciso refletir sobre as modalidades de sua instauração.4

Suportes - A pintora escolheu duas toalhas adamascadas, velhas, para fazer de "tela". O 

suporte não é neutro, mas investido de lembranças de sua história pessoal: as toalhas perten

ceram à sua avó materna, vinda da Rússia. Estão gastas, remendadas, tendo servido durante 

três gerações para decorar numerosas reuniões e festas familiares. Essas tolhas serviram lite

ralmente de "continentes" para a pintura, pois foram colocadas no chão, uma sobre a outra, em 

um pequeno chassi quadrado, de madeira (ao qual uma delas foi posteriormente fixada). O 

sangue foi derramado sobre elas e a de cima serviu de "filtro”, retendo a matéria mais espessa. 

Mais tarde as toalhas foram atadas uma a outra e penduradas na parede pelo chassi. Além 

desse suporte, Lambrecht usou também três folhas de papel cansou, todas do mesmo tamanho, 

que devem ser penduradas, uma à direita, duas à esquerda das toalhas, na mesma parede, sem 

vidro e sem moldura.

eu sou teu
ede ca
! 70 x , ^ro sobre toalh^e de^nhos.

21



#

Pintura - A artista pinta habitualmente a óleo, com pigmentos naturais, dos quais os cor 

de terra são frequentemente coletados por ela mesma em lugares específicos. Não se trata, 

portanto, de um material pronto.

Ela trabalha, com frequência, ao ar livre e deixa a tela no chão durante dias. Ele

mentos variados se agregam à pintura: folhas de árvores e fragmentos de cascas, poeira, 

água da chuva, marcas de pés e patas de pássaros. Eles fazem, a partir de então, parte da 

pintura, na mesma condição dos materiais escolhidos, pois essa deve "integrar-se à natu

reza, à vida - e à morte, uma vez que a morte faz parte da natureza dos seres vivos"5.

Essa especificação é importante para compreender a obra aqui discutida: nesta a 

"matéria material”6 que constitui a pintura é o sangue de um cordeiro que, naturalmente 

desidratado pela passagem do tempo, solidificou-se na superfície, criando o efeito de 

uma pintura de textura irregular (espessa em alguns lugares, diluída em outros), de tona

lidade marrom escuro. Foi a primeira vez que a artista pensou em usar sangue.

*.

> l • '

Feitura - A palavra é empregada aqui no sentido do italiano fattura. A artista não 

"pintou" a tela com esse sangue: foi a uma estância e simplesmente estendeu a tela no 

chão, sob a cabeça de um cordeiro que ia ser sacrificado e vendido. Os animais, nesta 

região de gaúchos, são mortos de uma maneira ainda muito primitiva: os cordeiros, por 

exemplo, são pendurados em uma árvore e têm o pescoço perfurado - o sangue corre 

suavemente até a morte. A fattura foi definida por esta escorredura, pela maneira como o 

sangue se depositou sobre a tela: abundante, desbordante, invadindo os tecidos mais 

do que o previsto. O informe dessa invasão era esperado pela artista, da mesma forma 

como ela desejava não intervir diretamente, com sua mão. A única intervenção aconte

ceu no dia seguinte, quando tirou com água o excesso de sangue que se depositara em 

um canto da tela, tão espesso que não secava. As pinturas em papel nasceram neste 

segundo tempo, quando as folhas foram depositadas sob a tela para protegê-la no mo

mento de tirar o excesso de sangue. Lambrecht observou o trabalho que a água e o 

sangue executavam sobre o papel e os "conduziu” através dos movimentos de suas mãos. 

Se o material permanece o mesmo, a fattura é, no entanto, completamente diferente.

A artista jamais se interessou pela representação, mas segundo suas próprias pa

lavras, "mais pela matéria da pintura", a matéria, isto é, o suporte, os materiais (inclusive 

os diversos objetos agregados às pinturas ao sabor de seus impulsos).

A matéria da pintura é seu corpo, com sua gênese e seu processo de desgaste: com suas 

cicatrizes, suas manchas, com tudo o que a vida pode acrescentar e tudo o que ela pode tirar 

de um corpo.

*
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A pintura como corpo - e como lugar onde nossos corpos se reconhecem.A artista estabelece um paralelismo bem direto entre seu próprio corpo e o corpo de suas 

obras. Estas são dublês de seu corpo, dotadas de autonomia, mais fortemente do que se 

fossem auto-retratos. Porém não se trata de rosto, de silhueta, mas de carne, de órgãos, de pele 

e de sangue.

Sobre uma das pinturas que compõem a obra, Lambrecht imprimiu a marca de 

suas mãos tintas de sangue. Este procedimento não é novo nela, pois muitas vezes pinta 

diretamente com a mão e imprime sua marca, seja no fim, sobre a pele da pintura, seja 

durante o processo de execução da obra. Neste último caso, a marca frequentemente 

aparece meio apagada, ou até, apenas adivinhada. No entanto, ela está lá, quase como 

um palimpsesto. E, ao contrário da marca dos pés, que pode, em suas pinturas, ser 

submetida a trajetos aleatórios ao sabor dos movimentos feitos para sua execução, a 

mão é estampilhada de maneira completamente intencional.

As mãos desempenham um papel singular nesta obra.

Sobre as toalhas, elas estão quase totalmente ausentes. Lambrecht não fez senão 

organizar o ato de pintura realizado por outros: o gaúcho que perfurou o pescoço do 

cordeiro, este que forneceu seu sangue. A pintora só interveio a posteriori, para tirar o 

excesso de material de um canto do suporte. Delegou o ato de instauração da pintura a 

uma terceira pessoa, a outras mãos; segundo suas próprias palavras, "a um velho gaúcho, 

experiente, que faria com que o animal não sofresse muito”, e, efetivamente, diz ela 

ainda, "ele bateu apenas uma vez, com um golpe muito certeiro". Essas outras mãos 

foram tão importantes para a artista, que as fotografou, tintas de sangue quase até aos 

cotovelos, como luvas. Do mesmo modo, fotografou o cordeiro e colocou essa fotogra

fia, em vez da obra, em um catálogo de exposição. Sem dúvida, o cordeiro e o gaúcho 

formariam um só: a mão que fornece o material, que instaura a obra. A artista queria, 

naquele momento, ficar passiva: recebia o material, do mesmo modo que a tela. Pode ser 

que, assim como o cordeiro e o gaúcho, a tela e ela mesma formassem um só corpo.

Lambrecht confessa que duas coisas a marcaram profundamente: a imobilidade 

total do animal que se submeteu sem reagir, sem lutar, aceitando seu sacrifício, como 

que fazendo uma.dádiva de si mesmo, e a abundância do sangue derramado que inun

dou a toalha, transpassando-a.

Apêndices - Há outros elementos que compõem essa obra: dois fios de cobre se 

atam às toalhas e vão até o chão, onde passam pelo buraco de uma agulha feita de argila. 

Este último elemento, de aspecto muito primitivo, que conserva a marca dos dedos da 

artista, tem dois pontos contraditórios: trata-se de um objeto pontudo, que pode ferir, e 

muito frágil, pois feito de argila crua. Ao mesmo tempo, a escolha de uma agulha lembra 

simbolicamente o trabalho feminino e aponta as toalhas, remendadas no decorrer dos anos, 

pela avó e pela mãe da artista. Este objeto evoca, portanto, uma "história de mulheres" e o 

trabalho paciente, minucioso da mão feminina.

Os fios de cobre representam para a artista, na linhagem de (oseph Beuys de quem 

ela se confessa admiradora, condutores de energia. Esses fios frequentemente prolongam 

os corpos de suas pinturas como veias, artérias, até mesmo cordões umbilicais. Através 

desses fios, as telas entram fisicamente em sinergia com o que as rodeia, especialmente 

com o solo, lugar para o qual eles são dirigidos a maior parte do tempo. Segundo Paulo Herkenhoff, 

a presença de elementos tridimensionais, de nós, de torções nas obras de Lambrecht "não são 

os resultados do óbvio nem do gratuito. São resultantes da precariedade, limites do necessário, 

margens do instigante, bordas do essencial”7.

A presença desses apêndices na pintura é cheia de sentido. Para Lambrecht, a 

morte representa antes de tudo uma mudança na energia dos seres. Uma mudança, ou, 

sem dúvida, uma troca: a energia se transmuta, passa do corpo para o mundo no instante 

mesmo que o corpo morre. O sangue da tela, supostamente, contém uma parte da ener

gia do cordeiro. Esta se faz presença, torna-se parte integrante do fluxo da vida. Ela se 

torna corpo - e os fios conduzem essa energia para a terra, duplamente simbolizada pelo 

solo e pela agulha de argila. Porém esta, evocando o feminino, lembra o parto e, portanto, 

a renovação do ciclo... Esta idéia está explícita em uma obra anterior, em que a artista 

escreveu os termos da alquimia:

conjuntio - conceptio - putrefactio - separatio

Para ela, essas palavras simbolizam o ciclo da natureza, a fertilidade e o apodrecimento 

-o retorno à terra.

Imobilidade - abundância. De um lado, um excesso de matéria, um exagero de 

"pintura", do outro, a dádiva do material e a passividade dos sujeitos - o cordeiro, "maté

ria prima"; a pintora, que só fez recolher essa "pintura", e a tela que serviu apenas de 

receptáculo.
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É importante assinalar também que ela foi viver na Alemanha durante alguns anos. Por 

conseguinte, seguiu o caminho inverso ao de seus avós, mas não será o mesmo périplo, o da 

imigração em terra estrangeira? Serão as obras uma maneira de marcar a passagem, de deixar 

uma marca?

Foi indubitavelmente por reação que a ação, nas pinturas em papel cansou, foi totalmen

te outra.
Com efeito, nas obras em papel, a presença das mão da pintora é absoluta. Estas 

pinturas foram executadas pelos gestos das mãos sobre o material: serviram como íns- 

pincel. O vestígio dos dedos ficou visível nele. Em uma dessas obras, 

já foi dito, Lambrecht imprimiu suas mãos.
Conforme suas próprias palavras: "É a prova de que eu a realizei. É a prova de que 

passei por lá”. Trata-se de duas idéias diferentes. Realizar a obra compreende uma 

intencionalidade, implica ser artista e imprimir suas mãos na condição de criador - aliás, 

isto é tão forte para a pintora que jamais assina suas pinturas na frente, mas no verso - 
sobre a pele da pintura, o "contato da carne” da artista, pele contra pele, na marca das 

mãos, é suficiente9.
Quando se reflete sobre a marca das mãos como vestígio de passagem, há uma 

ordem de reflexões possíveis. A idéia de passagem pode indicar um desaponta

mento sobre a obra. Neste caso, a marca das mãos pode ser considerada, como assinala 

Georges Didi-Huberman em relação às marcas pré-históricas, como um instrumento 

dialético, "capaz de produzir nela a colisão de duas ordens de realidades heterogêneas: 

trata-se 'de um lá e um não lá, de um contato e de uma ausência’. A marca seria, 'neste 

sentido o contato de uma ausência,’10 em outras palavras, seria um vestígio da passagem 

do artista. Isso também implica provavelmente a consciência das diferentes 

temporalidades: habitualmente, as obras sobrevivem a seu autor - os vestígios da passa

gem do artista sobreviverão, pois. Ao seu desaparecimento, testemunhando que ele vi-

trumento, como
A marca da mão substitui a assinatura 

A marca da mão desenha a (dupla) pertença 

A marca da mão assinala a passagem 

A marca da mão define o(s) território(s)

A marca da mão aponta

como

Lambrecht trabalha com a memória do corpo, escrevendo seguidamente sobre as 

pinturas os nomes das diferentes partes que o compõem, como se, na pintura, o sentido 

pudesse nascer, também, do ato de nomear. Palavras como fluxo, sangue, circulação, além de 

partes do corpo: rins, pulmões, coração. A mão está aí presente de duas maneiras - inicialmen

te, pelo ato de escrever: o gesto, a caligrafia pessoal, às vezes, as rasuras. Em seguida, por uma 

evocação mais arcaica: nomear alguma coisa pressupõe indicá-la. O corpo não é representado 

em suas pinturas, salvo pela forma muito esquemática da cruz, mas é onipresente nelas, por 

esta mão invisível que, nomeando, aponta. Todavia, o que está indicado não se encontra na 

tela, mas sim nos corpos da artista e dos observadores. As coisas nomeadas, apontadas, 

constituem nossos corpos.

outra

S

Será que o corpo, para ser real, deve estar presente na arte? Deve ser lembrado 

nela, nomeado, significado, por seus órgãos, seus orifícios, suas cicatrizes, seus fluxos, 

seu sangue?

veu, que ele "esteve lá”.

"Passar” pode também significar a definição de uma trajetória, ou a delimitação, 

ainda que provisória, de um território. Essa "passagem", durante a qual se deixam vestí- 

dúvida, uma outra, antiga e constitutiva: o périplo da imigração dos

muitos brasileiros

3

gios evoca, sem

antepassados. Esta questão é onipresente na artista, bem como em 
descendentes de imigrantes: quais são os vestígios de minha história? Onde estão eles? 

Estas perguntas são estreitamente ligadas à memória, aos afetos e ainda à pergunta

A artista nomeia, também, lugares por onde o corpo passa. Este é o caso do termo 

in arena (local do evento, do sacrifício). É encontrado também, "o campo é o corpo - o 

cordeiro é a alma e a mente”. Espaço e corpo se confundem, do mesmo modo que corpo e alma. 

O campo do pampa pode tornar-se o corpo e vice-versa.

Essa reversibilidade está presente no corpo da obra: a agulha, posta no chão, tem 

a forma de um indicador que remete o olhar do espectador para o alto1', para o caminho 

traçado pelos fios de cobre. De cima para baixo - de baixo para cima, o percurso do olhar

fundamental: quem sou eu?

Lambrecht faz-se essas perguntas, confessa-as. A dupla pertença está presente 

pinturas, onde, muito freqüentemente, ela escreve palavras em português e em alemão: 

trata-se, às vezes, mas nem sempre, das mesmas palavras. Voltaremos a este ponto.

em
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é circular e acaba por não estabelecer hierarquia, nem entre o alto e o baixo, nem entre a mão e 

o pé12, nem entre o espírito e a lama (aliás, a agulha é feita de terra). É preciso lembrar que 

Lambrecht pinta sempre sobre suportes colocados no próprio solo,..., e que caminha em cima, 

se necessário: ela os trabalha por todos os lados, investindo o espaço, em um primeiro mo

mento, de maneira igual e indiferenciada; os lados superior e inferior da tela são definidos 

somente mais tarde, sobre as últimas camadas de pintura.

In arena-, essas palavras designam o espaço onde acontece o corpo-a-corpo da 

pintora com a pintura.

A pintura assinala o lugar. Delimita, também, o território - de fato, ela o constitui. A 

pintura (assim como nossos corpos quando estão sob o domínio do desejo ou da dor) delimita 

fronteiras13: entre o dentro e o fora, entre o eu e o tu, entre mim e o mundo.

Em um ato primitivo, sem dúvida primordial, a mão aponta para nomear. Mostra o 

mundo, da mesma forma que aponta as partes do corpo. Delimita os territórios, indican

do seus limites.

Ela pode, também, multiplicar-se nessa obra: a artista imprime as duas mãos, e pinta, 

deixando visíveis os gestos de ambas. Como escreve em três idiomas, e do mesmo modo que 

a obra, ela própria se multiplica, assumindo vários corpos (de fato, quatro, suportes, separados 

uns dos outros).

O corpo da artista também é múltiplo, ocupando lugares diversos e mudando a 

cada lugar14: no lugar - corpo da pintura, as palavras que o designam se desdobram, 

também, em três línguas. A mão aponta várias origens, várias pertenças. É possível, ter 

um único corpo?

O nome das coisas: o título do conjunto, Morte eu sou teu, repete-se em cada pintu

ra. Ao contrário das outras palavras, essas são impressas a partir de carimbos muito 

primitivos, com uma tinta azul. Sua cor e seu formato lembram carimbos com que, no 

Brasil, os serviços de inspeção sanitária marcam os pedaços de carne, em sua saída do 

matadouro. O título é voluntariamente impessoal e joga com uma outra ambigüidade: 

"Morte eu sou teu” - ora, teu é um signo de pertença de um sujeito masculino. Quem é, 

então, este "eu" que fala?

Nesta obra, eu é, literalmente, um outro15 Eu que pode, muito bem, ser tanto o observa

dor quanto o sangue que enche o espaço e que nos devolve nosso olhar. Eu é o cordeiro que se 

entrega e sou eu que resisto, com meu corpo que se defende, à idéia do fim. Eu é a artista que 

se mantém na fronteira dos mundos, mas que cria corpos de pintura. Eu é o gaúcho para quem 

o ato de pintura, sem dúvida, ressignificou um gesto realizado dezenas de vezes.
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Texto publicado inicialmente no livro organizado por Eliane Chiron*, La Main dans les Ms Plastiques, 
Paris, CERAP/Ed/íiows de Ia Sorbonne, 1999 - Tradução para o português de Sonia Taborda, com revisão da 
autora.
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NOTAS

' No sentido em que entende René Rasseron: 'Assim, toda obra, ainda que se possa encontrar aí o indício de um querer-dizer, 
manifesto, através de um querer mais profundo, que não é mais discurso (...) a conduta que a conduziu à existência. Isto é, a arte. 
Esta é, portanto, apresentação, não de um já dito, mas do dizer em si. Apresentação do apresentar". R. Passeron, Pour une 
philosophie de Ia création. Paris. Klincksieck, I989.p.2l0.

2 Morle eu sou leu, 1997. Conjunto composto pelos seguintes elementos: duas toalhas velhas, atadas uma à outra, impressas com 
sangue: três pinturas em papel, feitas também com sangue misturado a um pouco d'água: fio de cobre, atado às toalhas e que vai 
até o chão e um objeto em argila ema, com a forma de agulha, colocado no chão e pelo qual passa o fio de cobre.

3 Quando este texto foi concluído, o segundo conjunto já estava realizado.

11 "O objeto da poética não é tanto o instaurador nem a obra instaurada, mas a conduta instauradora". R. Passeron. Op. C/l., p.
130." O processo, que deixa o autor às voltas com sua obra, é instauração: desdobramento de operações criadoras, formação e 
não forma acabada, gênese, até mesmo palingenesia." E. Chiron , No 7 X : "Trivium avec centaure, étoiles et danseuses", in X, /' Oeuvre em 
procés. Croisements dans l'art, vol. I. Paris: Publications de Ia Sorbonne/CERAR 1996, p. 15.

5 Entrevista concedida à autora em 20 de maio de 1998. Todas as citações entre aspas, sem indicação de fonte bibliográfica, devem ser 
compreendidas como parte dessa entrevista.

6 R. Passeron. Recherches Poiétiques. Tomo \\:Lematériau. Paris: klincksieck, 1976.
N. TRAD. O português não tem, como o francês, outra palavra para "material" com o sentido mais concreto de materiais, 
ou substância de que alguma coisa é feita, por exemplo, diferente do adjetivo "material". Com esta ressalva, traduzimos a 
expressão como "material concreto".

0 AsW,AMj3^ ÒDfatoS/Jlju) lo
2 MOB3E: Eu Sou Teu

7 Paulo Herkenhoff: Karin Lambrecht e a reconstrução da selva. Catálogo de exposição. Curitiba. MAC do Paraná, 1985.

8 G. Didi-Huberman. LEmpreinte. Catálogo de exposição. Paris, Centre Georges Pompidou, 1997.

9 "Deve-se dizer que as marcas da mão tornam possível alguma coisa na qual outras marcas fracassam muito freqüentemente: o 
contorno reportado ou a sombra de uma cabeça vista de frente nunca são semelhança do rosto (...): mas a aplicação direta da mão, 
seu contorno ou sua sombra a tomam imediatamente visível, até mesmo reconhecível como individualidade". G. Didi-Huberman, 
op. C/l., p.31.

Morle eu sou teu. A pintora, à semelhança do cordeiro, abandona-se à criação, mas tam

bém à idéia da morte. Esse abandono desempenha o papel de um exorcismo. Mas, de um outro 

ponto de vista, o sangue aqui apresentado evoca a história violenta do Brasil, em um diálogo 

com o próprio corpo da pintora e suas indagações sobre suas origens e seu lugar no mundo. O 

lugar do sacrifício - in arena - é tanto o lugar das invocações, como o do diálogo com a vida e a 

morte, lugar de troca de energia.

Quem, eu? O corpo mortal da artista, ou a mão que realiza a obra? Eu me entrego 

a ti, ou te exorcizo, criando? Ou será que, criando através de minhas mãos, meus olhos, 

minha cabeça, meu coração, meu corpo inteiro, eu te presentifico e te aponto como elemento 

construtivo de minha obra e de minha vida?

10 idem, p. 31.

1Quando fulgura um gesto de indicação, seu brilho será um pacto com o espectador, afetando a totalidade do campo". |ean Lancri, 
Olímpia e a questão do modelo, Porto Arte, v.6 n° 9. Porto Alegre, PPG em Artes Visuais/UFRGS, maio de 1995, p. 38.

13 Cf. E. Chiron, Op. Cit, p. 25-26.

13 Segundo Bellmer, sob o domínio do desejo ou da dor, "a imagem do dente se desloca para a mão, a imagem do sexo para a axila, a da 
perna para o braço, a do nariz para o calcanhar. Mão e dente, axila e sexo, calcanhar e nariz, em suma: excitação virtual e excitação real se 
confundem, sobrepondo-se". H. Bellmer, La petite anatomiede l'image.. Paris, Eric Losfeld, 1977, p. 18.

14 "Mudando de espaço, mudo de pele, mudo de forma". Marc Le Bot, images du corps. Aix-en-Provence, Présence Contemporaine. 1986,p.9.

15 Conforme o enunciado de Rimbaud "Eu é um outro".
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Karin Lambrecht: Arte, Natureza e Sociedade

Miguel Chaia

Karin realiza uma obra que tem como referência a vida e a arte. Está constante

mente em busca do potencial da situação específica do artista na sociedade, tornando 

esta relação um dos fundamentos da sua expressão poética. Preocupa-se em retomar a 

história da arte, colocando o fazer artístico no interior de um processo de discussão e 

avanço da linguagem.

A trajetória de Karin Lambrecht vem se desenvolvendo em sucessivos momentos 

marcados por delimitações de temas, preocupações, técnicas e recursos visuais. Num 

primeiro período, a partir de 1983, quando retorna da Alemanha, até por volta de 1987, a 

artista realiza uma obra que se aproxima da "arte povera” e do expressionismo, utilizando 

refugos ou sucatas industriais. Nestes anos a preocupação de Karin esteve voltada para a 

dimensão urbana-industrial que fornecia os resíduos da falência produtiva e da deterio

ração citadina para as suas instalações e construções, em que diferentes tipos de tintas 

industriais eram ousadamente misturados e utilizados. O expressionismo já era respon

sável pela intensidade da cor que, não raras vezes, se transmutava na própria matéria.

A partir de 1986, o interesse pela pintura se fortalece ao apresentar obras espaci

ais compostas por imensos planos recortados e suspensos livremente, acrescentando- 

lhes materiais metálicos marcados e desgastados pelo tempo. A experiência pela procura 

de novas possibilidades é exercitada por Karin, dando continuidade ao rompimento com 

os cânones pictóricos, ao eliminar o chassi, suprimir a base para a tinta e costurar peda

ços de telas, procurando, assim, ampliar as possibilidades da arte. A obra apresentada na 

19a Bienal Internacional de São Paulo, em 1987, sintetiza este momento de intensa rela

ção entre técnicas diferentes, telas soltas e estruturadas em formas triangulares ou re

tangulares e objetos ou materiais pouco nobres convivendo com a pintura. Estão indefi

nidas as fronteiras entre instalação, pintura, escultura e conceito, tornando unitária e 

estruturante a simultaneidade de suportes e linguagens.

Seni título
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No início dos anos 90, o uso da tela se intensifica, porém, sempre associada a 

intervenções sobre sua superfície e incrustações de outros materiais orgânicos ou indus

triais. A densidade do resultado obtido está ligada à dupla influência expressionista, 

originada na convivência com a arte alemã e na descoberta do expressionismo abstrato 

norte-americano, que rompe com o intimismo e o recato alemão, permitindo a liberdade 

do gesto mais largo e a presença da cor forte e exuberante. Desta corrente americana, 

exemplificada em Robert Rauschenberg e, principalmente, de Joseph Beuys, Karin tam

bém é influenciada pela utilização do material disponível industrialmente. Deixa-se atrair 

pela potência visual dos objetos, trazendo para os seus trabalhos pictóricos materiais 

não próprios da pintura, mas que portam uma memória particular a ser agregada à tela. 

Os materiais com memórias diferentes passam a ter uma intimidade comum. Esta liber

dade que Beuys conquistou passa a ser compartilhada por Karin.

A pesquisa da cor e a decisão cromática a ser alcançada fazem parte do 

parcimonioso processo de trabalho de Karin. Após usar as tintas industriais no início da 

carreira, passa para os pigmentos naturais. A artista utiliza agrupamentos de cores que se 

sucedem na sua trajetória, formando eventos paralelos às diversas maneiras de 

ar técnicas e suportes. Na década de 80, verificou-se a predominância do uso de pigmen

tos azuis, sendo que, por volta de 1992, esta cor começa a se diluir ou se alterar em 

cinzas, dando lugar às cores vermelhas, ocres e, algumas vezes, amarelas. Atualmente, o 

pigmento que colore as suas pinturas está baseado em diferentes tonalidades da cor 

terra, configurando manchas ou formas amorfas que destacam diferentes matizes e 

estruturam sutilmente cada trabalho.

Se, num primeiro momento, o universo artístico de Karin esteve centrado na di

mensão urbana-industrial, gradativamente este eixo vem se deslocando para a natureza.

O uso do pigmento natural para denunciar a pertinência do plano, bem como para colorir 

a superfície e estruturar a obra, já antecipa e indica esta tendência de buscar novos 

significados na terra e, no sentido mais geral, na natureza. Por várias vezes a artista 

transfere diretamente para o suporte finíssimas camadas de terra, transformando a maté
ria, simultaneamente, em cor e signo.

Karin não quer representar a natureza, mas sim estabelecer um constante diálogo 

com ela, através da observação da sua lógica e requisição da sua materialidade. Recolhe 

temas que nascem do meio natural e do ambiente transformado pelo homem; utiliza 

como recursos de visualidade vestígios deixados pela vegetação, animais e minerais. 

Aquilo que a natureza descarta Karin recolhe, seleciona e utiliza para transmutar a natu-

manuse-

Sangue de carneiro sobre linho e tecido branco 
150 x 300 x 60cm.
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reza em signos plásticos, em recursos de linguagem, para criar uma nova realidade na 

esfera da arte.

Pode-se pensar no paradoxo "aproximar-se da natureza, para dela afastar-se". É 

assim que Karin recupera a natureza, não para valorizá-la em si mesma como um sistema 

fechado e nem para equacionar problemas originados pelas ações humanas. O que Karin 

faz é construir pontes entre a natureza e a arte, ou seja, aponta para a necessidade de 

intermediações na esfera da arte, para reduzir a tendência de afastamento entre as di

mensões da natureza e da sociedade. As obras desta artista abrem novas possibilidades 

para se alcançar a unidade perdida - o uso de pigmento da terra quer trazer o solo para o 

olhar; o planeta torna-se, assim, um imenso espectro de cores a ser descoberto.

Karin está se defrontando com um mundo estetizado, no qual vem desaparecen

do a ética que (re)liga os seres e materiais. Nesse sentido, produz uma obra pulsante que 

quer aguçar percepções e sentimentos para não se esquecer da natureza ou de cada ser 

vivo. Ela dispõe a arte para acionar novas ligações, do indivíduo consigo mesmo e na sua 

relação com o outro.

Cada obra de Karin propicia um momento particular de reflexão, que traz a cons

ciência de que o Eu e o Nós podem se encontrar na arte. Este momento também pode se 

ampliar e permitir ao usufruidor igualar-se ao animal, à árvore ou à terra. Mesmo centrando 

seus pensamentos e ações na arte, não há uma visão antropocêntrica em Karin. A artista, 

deixando-se guiar por tais convicções de interdependência, faz de sua vida uma experi

ência estética e, de sua, obra uma proposição ética. Artista e obra também formam uma 

unidade, possibilitando afirmar que Karin é um daqueles exemplos que dá significado à 

idéia da "estética da existência", desenvolvida por Friedrich Nietzsche e Michel Foucault, 

e que remete à relação de si (subjetivação) com o mundo (devir), como uma obra de arte.

Esta situação, alcançada por Karin Lambrecht, evidencia seus fundamentos de 

linguagem e expressão poética, quais sejam: tratamento do plano e superfície; monta

gem espacial; pesquisa da cor; elaboração de manchas; aproveitamento do par antagôni

co controle-acaso. Este conjunto de referências permite observar uma série de ocorrên

cias visuais em suas obras, como, por exemplo, a incorporação da incontrolável força do 

líquido colorido, a aceitação da co-autoria de manchas que querem ser autônomas e o 

enfrentamento com o suporte impondo-lhe, às vezes, incisões no tecido ou subtrações 

da tela. Quando necessário, Karin acrescenta à superfície fios de cobre, argila, mel, san

gue e rastros de animais ou outros materiais, intimamente ligados à vida orgânica e ao 

processo vital.
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A utilização do sangue de carneiro fornece a expressividade necessária para a 

emergência da cor e também para situar a obra nas relações da sociedade, recuperando 

preocupação constante de Karin, que é a do aproveitamento do refugo da produção 

econômica, percebida também no primeiro momento da sua trajetória, voltado para as 

questões urbanas-industriais. Além do mais, Karin não deixa de pensar fundamental

mente no desenvolvimento da linguagem e, dessa forma, se detém sobre um líquido que 

carrega uma cor e constrói livres estruturações sobre o papel ou a tela.

As obras realizadas com o sangue recolhido no abate de animais para consumo 

tornam-se atos de posicionamentos da artista contra o esquecimento do homem urbano 

quanto à compreensão da obtenção alimentar e de crítica pela separação entre natureza, 

homem e sociedade. Karin enfatiza a necessidade de se pensar a esfera do privado 

antídoto à massificação. Apropriando-se do sangue de animais abatidos em fazendas, 

ela realiza uma performance contínua e instauradora de obras, recuperando os valores 

do cotidiano e do prosaico. A artista tenta chamar a atenção para a necessidade de se 

recuperar a unidade perdida, faz lembrar a estreita vinculação entre cidade e campo e 

insiste em recordar que o corpo do indivíduo e o fato social fazem parte de um perma

nente ritual que deve ser compreendido urgentemente.

Este trabalho também aproxima a morte da vida, ao mostrar que o materialismo e 

a desumanização crescente levam ao afastamento da idéia da morte. Karin quer expor 

que ignorar a morte impede o gozo da intensidade da vida.

Embora possa se perceber uma tendência de redução do uso de palavras ou de 

frases escritas, este recurso é utilizado para imprimir uma visualidade, às vezes dramática 

e, outras vezes, misteriosa às suas obras. Vocábulos em português, latim ou alemão criam 

estranhamentos que instigam a percepção e forçam o exercício da memória. A escrita- 

imagem registrada nas suas produções carrega referências da alquimia ou de um cristia

nismo arcaico, que fornecem os indícios do significado da humanidade e de seus para

doxos. Uma certa religiosidade deixa-se transparecer, porém com um sentido profano, 

pois cada palavra solta ou frase curta indaga sobre a mente, o corpo e a comunidade, 

incorporando perspectivas míticas, remotas ou atemporais.

Nas obras de Karin destaca-se o trabalho realizado no plano que resulta numa 

visualidade espalhada na superfície e direcionada para a exterioridade. Karin apanha o 

mais profundo que se esconde por trás do suporte, expondo-o na delicada película da 

superfície. Não é à toa que vestígios desta ação podem ser percebidos no verso da obra,

uma

como

Sem título
Pigmentos e terras sobre lona.
280 x 280cm
1999/2002
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denunciando tanto o processo manual quanto o intelectual da artista. Também por isso 

Karin realiza cortes no suporte, tornando-os elementos sígnicos para apontar interioridade; 

utiliza cera ou fios para evidenciar líricas entranhas da arte, ou ainda insiste na necessi

dade da cor-matéria, expressão da cor-orgânica, cor-terra.

Para Karin, o plano e a superfície constituem interregnos colocados entre o olhar 

concepção da obra, que devem expressar tanto as pulsações da subjetividade da 

artista, quanto os recursos e as possibilidades de ampliação da linguagem.

Todas as observações feitas até agora permitem constatar que a obra de Karin 

realiza a aproximação entre arte e filosofia, no sentido primordial de se interrogar sobre si 

mesma e sobre as possibilidades do mundo. Por isso, seus trabalhos conduzem à refle

xão: o olhar deve indagar sobre formas amplas ou pequenas minúcias. Diante da obra da 

artista, pode-se detectar sutilezas ou apanhar estruturas; fica-se envolvido por uma sen

sibilidade que potencializa a arte para facilitar o reencontro com a vida.
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Karin Lambrecht 1988 "Dimensão Planar", Sala Rodrigo de Mello Franco, Funarte, Rio de laneiro.

"Viva Brasil Viva", Kulturhuset, Estocolmo.19911957, Porto Alegre onde vive.

"Brasil, Ia Nueva Generation", Fundación Museo de Bellas Artes, Caracas.

"Cuarla Bienal de Habana", Cuba.Formação:

1975/79 Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

1980/83 Estudo de Pintura na Hochschule der Künste Berlin ( Escola Superior de Artes de Berlim) / Alemanha - com

1992 "Arte Amazonas", Museu de Arte Moderna Rio de laneiro.

"Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo", Pavilhão da Bienal, São Paulo.

1993 ”Klima Global - Arte Amazonas", Staatliche Kunsthalle Berlin.Raimund Girke.

"Brazil Images of the 80's and 90’s", Art Museu of the Américas, Washington.

"Encontros e Tendências", Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, São Paulo.Participação:

1986 International Visitor Program - Artist in Residence -Millay Colony for the Arts Austelitz/ Neiv York.

2001 Projeto INSERÇÕES Ensaio Visual Encartado no Caderno T, Instituto Takano de Projetos, São Paulo.

2001 e 2002 Projeto AREAL, Porto Alegre.

2002 FAXINAL DAS ARTES da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná - Faxinai do Céu.

1994 "Arte Amazonas", Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen.

"Bienal Brasil Século XX", Fundação Bienal de São Paulo.

1996 "Coleção Rubem Breitman", Museu de Arte Moderna, São Paulo.

"Dialog, Experiências Alemãs", Goethe-lnstitut e Museu de Arte Moderna, Rio de laneiro.

1997 Igrejinha Martin Luther, Porto Alegre.

'A Reinvençãoda Paisagem", Espaço Cultural 508 Sul, Brasília.

1998 Funarte - "Sala Especial - Vista assim do alto, mais parece um céu no chão - XVI Salio Nacional". Museu de Arte 

Moderna. Rio de laneiro.

Premiação: (seleção)

1988 Prêmio Ivan Serpa, Funarte, Rio de Janeiro.

1995 Prêmio lberê Camargo, Câmara Municipal de Porto Alegre.

6a Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Equador.

"Quase Nada", Nassauischer Kunsverain Wiesbaden, Alemanha.Exposições individuais (seleção):

2002 Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. "Remetente", Fumproarte e Ulbra, Porto Alegre.

1999 "Devoção", Museu de Arte Moderna São Paulo.Valu Oria Galeria de Arte, São Paulo.

2000 "M essagers de Ia Terre", Rur Art - Espace d'Art Contemporain Rouillé, França.

"Carta Pero Vaz de Caminha / + 500 Anos", Fundação Bienal de São Paulo, Pavilhão Padre Manoel da Nobrega,

1997 "Terra", Goethe-lnstitut, São Paulo.

1996 "Projeto Eventos Especiais" Salas Sérgio Milliet e Lygia Clark da Funarte, Rio de laneiro.

Pequena Galeria, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

1994 Galeria Camargo Vilaça, São Paulo.

”Ciclo Arte Brasileira Contemporânea", Galeria de Arte da Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre.

São Paulo.

"O Espírito da Nossa Época", Museu de Arte Moderna de São Paulo e Museu de Arte Moderna do Rio de2001

laneiro.

"Espelho Cego - Seleções de uma Coleção Contemporânea", Paço Imperial, Rio de laneiro. 

"III Bienal de Artes Visuais do Mercosul", Santander Cultural, Porto Alegre.

” Per Versus", Obra Aberta, Porto Alegre.

2002 "Sala Especial - 25 Bienal de São Paulo", Fundação Bienal de São Paulo.

” O Orgânico em Colapso", Galeria Valu Oria, São Paulo.

1990 Subdistrito Comerciai de Arte, São Paulo.

1988 Thomas Cohn Arte Contemporânea, Rio de laneiro.

1987 Petrus Kirche, Berlin.

1984,86 e 90 Galeria Tina Zapolli, Porto Alegre.

" Violência e Paixão", RIOARTE e Museu de Arte Moderna do Rio de laneiro. 

" Caminhos do Contemporâneo 1952/2002’’, Paço imperial, Rio de laneiro.

Exposições coletivas (seleção):

"Geração 80", Escola de Artes Visuais - Parque Lage, Rio de laneiro.

"Expressionismo no Brasil - Heranças e Afinidades", 18a Bienal Internacional de S. Paulo, São Paulo. 

" 19a Bienal Internacional de São Paulo", São Paulo.

1984

1985

1987
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MARGS
EXPOSIÇÃO KARIN LAMBRECHTDiretor

Fábio Luiz Borgatti Coutinhoy' i Projeto: Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Núcleo de Acervo
Amílcar de Oliveira Pinto 
Haik Yermia Khatchirian 
lanine Silva Comes 
Mariana Fraga Antunes 
Ubiratâ Braga

Coordenação: Ana Bazzo

Divulgação: Núcleo de Comunicação do MARGS

Montagem: Núcleo de Exposição do MARGS

Marcenaria: Zomer Móveis S.A.Núcleo Administrativo
Fabrício Santos de Mattos 
Loriley Domingues 
Luiz Carlos Soares Ramos 
Maria Tereza Heringer 
Péricles Rangel 
Sélvia Corrêa
Solveigue Nascimento Ecos Gonzales 
Seloí de Lima Teixeira

Tintas: Killing S.A.

Transporte: Ouro e Prata

Textos: Agnaldo Farias, Icleia Borsa Cattani e Miguel Chaia

Projeto gráfico: Alex Medeiros

Assistente de arte: Gabriela GarciaNúcleo de Comunicação
Ana Maria Brambilla 
Célia Donassollo 
Cida Golin

Revisão: Ana Maria Brambilla e Christina Almeida

Impressão: Gráfica Trindade S.A.

Núcleo de Conservação e Restauração
Fernanda de Tartler Matschinske 
Loreni Pereira de Paula 
Naida Maria Vieira Corrêa

Fotos: F. Zago - 3. 6, 20, 23, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42. 43, 46
Edson Vara - 32

Rolf Wicker-16
Karin Lambrecht -15, 17,25
Fabio Del Re -18

luan Guerra -10

Núcleo de Documentação e Pesquisa
Beatriz Fichtner Marodin 
Cristina Torres de Almeida 
Gilberto Esber Elias 
Marina Bonini Mieli 
Suzana Beatriz Lima Branco 
Vera Regina Luz Grecco

Núcleo de Exposição
Ana Bazzo
Leandro Machado dos Santos 
Nelson Rosa 
Tiago Ingrassia A Direção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 

Malagoli agradece aos articulistas Agnaldo Farias, Icleia 
Borsa Cattani e Miguel Chaia, que cederam seus textos para 
este catálogo. Agradecemos também à artista Karin 
Lambrecht e a todos os nossos patrocinadores e 
apioadores, cujo interesse constante n^ atividades do 
MARGS tem tornado possíveis este e outros eventos de 
significativa importância cultural.

Núcleo de Extensão
Deborah Terezinha Alves Pereira 
Eliane Terezinha Castro Cougo 
Vera Beatriz Fedrizzi 
Vera Lúcia Machado da Rosa

Núcleo de Manutenção
Carlos Alfredo Amaral

Limpeza
Higisul Os funcionários do MARGS estudam francês na Aliança 

Francesa, inglês e espanhol no Yázigi.Responsável pela Vigilância
Ten. Paulo Soares Testa

Os momentos festivos do MARGS são brindados com 
vinhos Miolo.

Apoio

ATIVA HOTEL PLAZA 
SÃO RAFAELo caminho dos negócios

A<illi
TINTAS

MIOLO OÜfíO ÍPMH APLAUSO inGAlvo
Sangue de carneiro sobre linho e tecido branco. 
150 x 300cm x 60cm.
1999

CARGAS
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