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espelhos e estrutura de madeira [mirrors and wooden 
structure], versão de [version of] 2002(1), 200 x 640 x 1000 cm 
Arte/Cidade, 2002, São Paulo

Na exposição Poética da Distância nós nos aproximamos da obra 

de um dos mais inquietos artistas brasileiros - o paulista Carlos Fajardo. 
Não se trata, nem era essa a intenção, de oferecer um registro em 

retrospectiva de seu trabalho, mas de dar a possibilidade de uma visão 

ampla e seletiva de sua trajetória, dos anos 60 até 2002. O que temos 

aqui, então, é uma coletânea de obras que culminam na fase atual de 

Fajardo, em que encontramos um claro desdobramento contemporâneo 

de suas inquietações e motivações.
Ao longo dessas quatro décadas, Fajardo soube estar em dia 

com uma expressão própria, pessoal, utilizando-se das mais diversas 

linguagens, que vão da escultura à fotografia, passando, é claro, 
pela pintura. Em tudo o que faz, duas características merecem 

destaque: primeiro, sua persistência em modificar o espaço; segundo, 
sua capacidade de ser contemporâneo sem perder nenhuma 

perspectiva temporal.

Ao apoiar a realização da exposição e deste livro, a Petrobras, 
através de seu Programa Petrobras Artes Visuais, que teve o projeto 

escolhido em sua segunda seleção pública, cumpre com seu 

compromisso de estimular a arte contemporânea brasileira. Buscamos, 
com esse programa, registrar através de mostras e da edição de livros 

e catálogos o que existe de mais significativo nas artes visuais de 

nossos dias. E certamente Carlos Fajardo faz parte dessa seleção.
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comum que eu sobrepusesse às superfícies 
(eventualmente trazendo figuras) algum 
outro material, dando aos trabalhos um 
caráter de montagem, construção. Mesmo 
quando os trabalhos se referiam a elementos 
orgânicos, esses eram desnaturalizados, 
esvaziados de sua carga semântica 
de tipo emotivo, sentimental, e subordinados 
a uma lógica construtiva, auto-suficiente, 
como, por exemplo, essa “escultura de 
madeira, granito e mármore”, de 1967 l5L

A entrevista que se segue é o resultado 
de uma série de conversas mantidas entre o 
artista e a curadora de setembro a novembro 
de 2002. Ela busca delinear o percurso de 
mais de três décadas de uma obra por natu

reza lacônica e trazer à tona uma constelação 
de informações e referências que até aqui 
permaneciam inéditas ou dispersas em um 
sem-número de publicações. O que sobressai 
da entrevista é o ponto de vista do artista a 
respeito dos desdobramentos de sua obra e o 
exercício de revê-la em perspectiva histórica e 
entendê-la à luz das questões mais prementes 
que envolveram sua trajetória de meados dos 
anos 60 à atualidade.

importa nesse desenho, entretanto,°que
não é a narração, mas o suporte material.

planos sucessivos, fizVinquei o papel 
algo como uma janela sanfonada “através” 
da qual as figuras são vistas, de modo que 
a narração é, por assim dizer, absorvida pelos 
acontecimentos do papel. Produzi

“neutral” |4(, no qual também está

em

nessa

época o
presente meu interesse pelo desenho 
de maneira um pouco 
de fato, resulta da indiferença do desenho.

, mas
diferente. O “neutral”,

É um cubo de acrílico transparente em cujo 
interior há outro, de dimensões idênticas, 
virtual, do qual só há o traçado, e esse 
traçado aparece ligeiramente deslocado em 
relação ao primeiro cubo. O desenho, como 
eu disse, é algo externo ao objeto, mas o 
objeto só aparece ao observador na medida 
em que for refazendo, ou atualizando, esse 
desenho, ou projeto. É uma questão estrutu-

Outra característica que percebo 
em seu trabalho é esse lugar peculiar que 
ele parece buscar, para o qual convergiríam 
as questões da bidimensionalidade e a 
exigência da presença decisiva dos objetos 
no espaço. O curioso é que não se trata 
de interesses paralelos, mas de uma 
preocupação que às vezes se resolve no 
plano, e que às vezes precisa estabelecer 
situações espaciais.

Sônia Salzstein

FORMAÇÃO, REFERÊNCIAS ral, que permaneceu forte em meu trabalho. 
As figuras e o espaço narrativo foram aos 
poucos desaparecendo. Em todo caso, na 
década de 60 há, em minha produção, um 
raciocínio material, físico, construtivo, que 
convive com um suporte narrativo.

Certo, nesse período eu fazia trabalhos 
bidimensionais e também os relacionados 
ao espaço. Acho que desde essa época 
já era visível meu interesse pela noção de 
superfície, mais do que por bidimensionali
dade ou tridimensionalidade.Os trabalhos 
começavam a acontecer numa zona 
fronteira com o espaço.

o suporte básico de meu raciocínio plástico. 
Entendia o desenho como um ato preparató
rio, como um modo de produzir raciocínios 
visuais. Minhas pinturas já deixavam 
transparecer o interesse pela materialidade 
do suporte, por um objeto-pintura: utiliza
vam, por exemplo, placas de acrílico presas 
com parafusos a cerca de 5 centímetros de 
distância da superfície I1 e2l da tela. Nesse 
momento, minha produção estava estreita
mente relacionada ao desenho, que, por sua 
vez, tinha um suporte narrativo muito forte. 
Veja este, espécie de seqüência solta - sem 
começo nem fim - de um conto policial: um 
homem que estrangula uma mulher 
(“mulher sendo atacada”, de 1966 I3!)1.

Sua formação de artista aconteceu 
ao longo da década de 60, período no qual 
foi marcante o curso de desenho que 
você fez com Wesley Duke Lee. Quais eram 
suas preocupações como artista 
naquele período?

Parece haver, já em sua produção 
desse período, uma polaridade entre o 
desenho (ou aquilo que o desenho tem de 
projetualidade, e, por conseqüência, 
de profundidade), a narrativa e a exigência 
da presença, a afirmação da fisicalidade e 
da dimensão objetual dos trabalhos.

Embora tivesse freqüentado uma faculdade 
de arquitetura, minha formação de artista foi 
autodidata, alimentada por vários interesses 
culturais. Fiz cursos breves de música, 
cinema, fotografia. Creio que o curso de 
desenho que tive com Wesley Duke Lee, no 
período de 1962 a 1963, foi de grande 
importância em minha formação. Em virtude 
dessa experiência, o desenho era, na época,

A atitude de valorizar a natureza 
objetual do trabalho, a presença dele no 
espaço, sugere que o minimalismo2 foi 
uma referência importante para você, 
nesse período de formação.

2 óleo e placas de 
acrílico sobre tela, 
1966,110x 130 x 
10 cm, coleção 
Roger lan Wright

carvão sobre papel, 
1966, 60 x 73 cm, 
coleção
Gemma Giaffone

De fato, minha produção viveu dessas
contradições até os anos 70. Nas pinturas, 
por exemplo, há uma preocupação
figura,

com a
mas também com uma questão 

estrutural, de ordem construtiva,
Em minha formação, importa, de fato, o 
minimalismo. “Specific Objects”3, de Donalde era

4 neutral, versão de 
1966, acrílico, 30x30 
x 30 cm, coleção do 
artista

5 madeira, granito 
e mármore, 1967, 
150x 120x 110 cm, 
coleção Spinelli

óleo e placas de 
acrílico sobre tela, 
1966,110 x 130 x 
10 cm, coleção 
Wesley Duke Lee
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madeira, 1968,
225 x 200x 100 cm, 
coleção do artista

10 madeira, 1969,
60 x o 360 cm, 
coleção do artista

madeira e fórmica, 
versão de 1970, 
100 x 600 x 50 cm, 
coleção do artistacolocando as coisas “em relação”, 

entre
mas o esforço que a lâmina, que nesse 
formato é um material passivo e com pouca 
capacidade estruturante, faz para vencer 
o atrito com os outros elementos, para 
modificar a situação dada. A outra peça, 
“madeira encaixada”, também coloca em 
questão, de modo elementar e sempre 
obedecendo ao critério construtivo, uma 
relação entre superfícies, um jogo de forças 
simétricas e opostas. Ela consiste em duas 
secções longitudinais de tronco de árvore 
que se encaixam no ponto médio. O tipo 
de encaixe aí utilizado é o que os marcenei
ros conhecem como “macho e fêmea”.
Há uma alusão literária à cópula. O caso é 
que o trabalho faz refluir essa alusão literária 
à condição de um acontecimento físico, 
literal. Veja que, nesse momento, mesmo 
quando faço “esculturas”, estou mais 
interessado na superfície do que na idéia 
de tridimensionalidade; aliás, a rigor, não 
entendo essas peças como esculturas.

Nesse caso, sim, ainda há, como você diz, 
a memória de um “todo cubista”. Mas em 
trabalhos apenas um pouco posteriores, 
como “de acordo com os antigos” l7l ou 
“da minha altura” ls|, as partes não estabe
lecem um diálogo sincrônico, uma metáfora 
de temporalidade que faz de cada parte a 
culminação da precedente e a causa lógica 
da subseqüente - esse tipo de temporalidade 
é unidimensional, é mera representação de 
temporalidade, não me interessa. Há, nos 
dois trabalhos citados, continuidade e 
duração, mas não narrativa - se estivermos 
de acordo que a narrativa pressupõe um 
tempo ideal e um espaço externo ao do 
observador. Eles me agradam - especialmen
te “da minha altura” - porque só se realizam 
no encontro com o “espaço externo”.

Judd, é de 1965, e eu li o texto mais ou 
menos nessa época. Além de Judd, havia 
Allan Kaprow, Robert Smithson, a Arte 
Povera 4. Mas, no que concerne ao 
minimalismo, não era um interesse 
exclusivo, de tipo programático. Interessava- 
me a questão construtiva, e se essa aparecia 
associada principalmente ao minimalismo, 
estava presente também no neoconcretismo, 
de maneira muito diversa, pois aí se agregava 
à questão construtiva a figura do sujeito, 
uma fenomenologia do sujeito. Desse 
momento em diante, meu trabalho tornou-se 
uma luta contra a narração. Era, como você 
sugeriu, uma situação problemática, pois se 
tratava de buscar algo que não fosse 
narrativo precisamente no plano, na 
superfície - que são, por excelência, o 
território da sintaxe, do tempo progressivo e 
lógico da narração, que solicitam, portanto, 
um começo, um meio e um fim. Em todo 
caso, a produção dessa época é marcada em 
igual medida pelos raciocínios de superfície e 
pelo pressuposto da materialidade. Mesmo os 
trabalhos tridimensionais advinham do 
desenho: são antes uma inter-relação de 
superfícies do que a realização de um 
pensamento escultórico.

sempre
extraindo relações de continuidade 
objetos aparentemente incongruentes, 
alheios uns aos outros. Veja este trabalho,
“a floresta” |91. exposto na Galeria Art-Art, 

1968. Lá, havia uma sala comprida comem
uma parede no meio. O trabalho se erguia 
de um dos lados da parede, dava uma volta 
nela, subia, ia pelo teto e caía pelo chão.
Não há narrativa aí, há a pressão física 
do espaço sobre o trabalho, e o movimento 
físico pelo qual ele reage a essa pressão, 
pelo qual ele recusa os termos em que se 
estabelece o dado espacial e se propõe como 
uma modificação nesse espaço. O trabalho, 
embora tenha inteligência própria, auto- 
suficiente, é absolutamente responsivo 
ao espaço. Há aí algo de uma site-specificity, 
embora naquele momento o termo não 
tivesse sido formulado.Vamos admitir que não há qualquer 

narrativa em seu trabalho - que de fato 
ele passa longe da narrativa clássica, 
com sua exigência de um começo, um meio 
e um fim, seus pressupostos de 
transparência, universalidade e finalidade. 
Mas não me parece que, no pólo oposto, 
haja nele, apenas, a pura fisicalidade, 
a mera afirmação da evidência de uma 
natureza objetual.

Esse comentário parece perfeito para 
explicar trabalhos como “madeira 
encaixada”, de 1969 l10l, e “madeira em 
balanço”, de 1970 l11L

Quais foram suas exposições mais impor

tantes no período? Como foi sua participa

ção na Jovem Arte Contemporânea (JAC)5?
Sim, ambos são trabalhos de superfície. 
Vamos começar pelo segundo, cujo elemento 
construtivo central é uma lâmina de 
madeira, dessas comuns que se encontram 
na construção civil, de cerca de 6 metros 
de comprimento. Todo o esforço dos 
elementos que constituem o trabalho 
é empregado para levantar do chão 
lamina de madeira. Numa extremidade, 
ha uma pequena viga que “morde” a lâmina 

uma garra, “puxando-a” para baixo, 
enquanto na outra extremidade há 
lâmina rija, que a trespassa verticalmente 

exerce sobre ela uma força de propulsão. 
Nao me interessa, aqui. a ação da gravidade.

Com Frederico Nasser, José Resende 
e Luís Paulo Baravelli, eu havia participado, 
em 1968, de uma exposição na Galeria Art- 
Art, que depois foi levada para a Petite 
Galerie, no Rio de Janeiro. Já não estávamos 
ligados ao Grupo Rex, mas tínhamos 
afinidades como grupo, embora ele fosse 
bastante informal. Entre 1968 e 1969, 
nós quatro expusemos no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro e depois no 
Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. 
Entre o fim de 1969 e o início de 1970, 
fundamos a Escola Brasil:, e a partir de então 
passei a me dedicar quase exclusivamente ao

Noto em alguns de seus trabalhos da 
época - como, por exemplo, nesse objeto, 
que é um jogo de superfícies de madeira 
laqueada (“quadro embutido" W), uma 
preocupação em manter cada parte como 
parte, seu empenho em demover a conexão 
dessas partes a um todo pressuposto, mas, 
ao mesmo tempo, o objeto trai a pressão 
inevitável de uma narrativa de tipo cubista, 
que não liquida o todo, apenas o decompõe, 
analiticamente, em fragmentos...

Eu diria que meu trabalho oscila entre a 
condição do objeto e tudo o que não pode se 
exprimir na realidade monolítica desse 
objeto, embora nem por isso deixe de estar 
ali, presente no espaço, como manifestação 
física. A noção de distância é, por isso, 
fundamental para mim - esse espaço 
“vazio” que se estende além do objeto, 
sem o qual ele simplesmente não faz 
sentido. Mais do que o objeto, então, 
é a superfície que me interessa, pois estou

outros

essa

como

uma
ônix, borracha, 
fórmica e alumínio 
sobre madeira, 1968, 
44 x 31,5 cm, coleção 
Márcio Maia Rosa

granito, latão 
cromado e aço 
inoxidável, 1968,
13,5 x 124 x 9,5 cm, 
coleção BCN

alumínio, 1968, 
180x45 x 23 cm, 
coleção José Resende
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desenho e o levava ao marceneiro, 
que produzia o objeto.

ensino. Minha atividade como artista sofreu 
um hiato, um refluxo, e apenas no fim dos 
anos 70 voltei a produzir de modo intenso. 
Em todo caso, nesse período, fiz umas 
poucas peças. Trabalhos que começavam 
a evitar o desenho, o artesanato, o fazer. 
Gostava de achar que meus trabalhos eram 
encomendados por telefone... Durante 
a época do Rex, a mostra que considero mais 
importante é a primeira do grupo, Descoberta 
da América. Participei dessa exposição com 
duas pinturas em que apareciam superfícies 
de acrílico sobrepostas e com o cubo 
“neutral”. As pessoas adquiriam não o cubo, 
mas as instruções para montá-lo. Na JAC, 
em 1967, apresentei três pequenas constru
ções nas quais sublinhava o caráter portátil, 
sua condição de objetos manufaturados, que 
qualquer um podia mandar fazer. A provoca
ção era que não se podia deduzir um “estilo” 
daqueles objetos tão diversos entre si.
Havia também uma indiferença da forma, 
o fato de que os trabalhos eram portadores 
de uma idéia que ultrapassava aquele fazer. 
Usei materiais diferentes para cada um 
deles, com acabamento manual, não feito 
por mim, naturalmente.

não vejo nas fórmicas uma arte seca, de viés 
conceituai, que comenta os limites da 
própria arte, mas a inusitada pressão de 
uma face expressiva, algo de humor e 
desordem querendo irromper no trabalho. 
Outras produções, como as duas peças 
tridimensionais que discutimos há pouco, 
também deixavam entrever certo 
antropomorfismo que, de modo muito 
cifrado, parece permanecer até hoje em 

trabalho, fazendo pulsar, debaixo dele, 
uma curiosa dimensão expressiva. De novo 
defrontamos uma polaridade...

de exterioridade, empurravam-me para o 
espaço, instigavam-me a uma nova escala. 
Você apontou diversos outros aspectos 
nelas, e decerto eu não atinava claramente 
com a maioria deles no momento em que as 
produzia, mas, como elas prosseguiram até 
os anos 90, talvez tenham contagiado outros 
trabalhos com essas preocupações.

Os arranjos dessas fórmicas, em marche- 
taria, parecem aleatórios, sugerem uma 
indiferença no uso de formas geométricas 
ou orgânicas... Outros deixam entrever, de 
modo difuso, certa ironia com a figuração, 
como ‘‘República do Líbano”, de 1971 l12l

Já sabemos que elas surgiram num 
momento de pouca produção, em que você 
estava principalmente envolvido com o 
ensino na Escola Brasil:. No último terço da 
década de 70, quando você retomou a 
produção com intensidade, como o trabalho 
enfrentou a questão da busca de uma 
escala espacial a que as fórmicas o haviam 
conduzido? E a “crise da narrativa”, como 
se apresentava nesse momento?

De fato, em “República do Líbano”, 
a imagem é mais reconhecível. Eu selecionei 
sete cores relacionadas em sete formas 
diferentes, e, dentre as inúmeras possibili
dades de combinação, escolhi cerca 
de 40, cada uma correspondente a alguma 
hora do dia, que não era numérica nem 
seqüencial: essa é a “hora República do 
Líbano”, pois eu passava por essa avenida 
todas as noites, ao voltar para casa, 
vindo da Escola Brasil:. Como a figura era 
sempre a mesma, o que me interessava 
era a variedade de cores relacionadas, 
as 40 relações cromáticas. A produção 
das fórmicas teve início em 1969 e 
continuou até os anos 90.

seu

É bem possível que essa polaridade 
constitua um núcleo ativo em meu trabalho, 
mas não é algo de que eu vá me ocupar.
Só posso constatar essa polaridade a poste- 
riori. É importante frisar que nunca pensei 
meu trabalho comprometido com os rigores 
de uma literalidade de tipo minimalista, 
muito menos herdeiro da vertente concei
tuai, e, nesse sentido, capaz de prescindir de 
uma fenomenologia do sujeito/objeto. 
Reconheço nele uma expressividade difusa, 
que não tem nada a ver com as afecções do 
sujeito, com uma psicologia individual 
estilo. Em todo caso, as fórmicas assinalam

Foi só em 1977 que essas questões 
apareceram de modo mais claro. Comecei 
a produzir pinturas de grandes formatos, 
como esse trabalho com três mulheres em 
tamanho natural l13l. Há aí um procedimento 
curioso, que funde o raciocínio de superfície, 
tão central em meu trabalho, com a exigên
cia de conferir fisicalidade a essa superfície, 
de constituí-la como um fenômeno 
espacial. O procedimento era o seguinte: 
uma pessoa se posicionava na frente da 
tela, rente a ela, e eu fazia seu contorno, 
tal qual um decalque em que o molde era 
o próprio corpo dessa pessoa. Ficava ali o 
vestígio físico da presença dela. Não era 
representação, era o indício da pessoa.

As fórmicas trazem várias questões de 
interesse contemporâneo: falam da pintura 
numa escala mural, impessoal, sem serem 
pintura; revelam um procedimento 
construtivo, mas esvaziado da promessa 
construtiva de franqueza da operação 
artística, sendo, ao contrário, marcadas pelo 
caráter aleatório de sua construção; 
solapam a convicção na racionalidade 
da forma, pois nelas essa se desdobra com 
uma graça decorativa, de modo repetitivo. A 
despeito dessas atitudes, que em princípio 
indicariam distanciamento, curiosamente

, com
Um segmento importante de sua produção, 
entretanto, desenvolveu-se nesse período. 
Refiro-me às fórmicas.

um momento crucial em minha produção, 
pois foi com elas que comecei a lidar de 
frente com a crise da estrutura narrativa.
Já comentei como a idéia de fragmento ou 
parte é imprópria para descrever a forma

A fórmica me atraía, não por suas 
referências à cultura urbana, de massa, 
a um mundo pop. Pouco importava que 
pudesse ser encontrada no balcão do bar, 
no mobiliário barato. Para mim, era a 
realização mais estrita da idéia de superfície 
e de cor. Por ser um material industrial, 
podia encomendar o trabalho na fábrica, 
a partir de um modelo. Eu fazia o

Que aparece nelas, forma que não remete
a qualcluer drama interno do “quadro”,
de implosão de uma totalidade espacial 
Pressuposta. Ao contrário, aquele modo de
lidar

Na virada dos anos 70 para os 80, você se 
despediu da pintura. Os problemas da 
narrativa, doravante, não se manifestariam 
mais nos termos da figuração. O trabalho se

eom a forma sugeria que ela podia
virtualmente propagar-se para o ambiente.
As fórmicas, ao personificarem a idéiaI2 fórmica sobre 

madeira, 1971,
19 x 30 cm, coleção 
Rachel de Almeida 
Magalhães

tinta acrílica sobre 
tela, 1977, 200 x 
300 cm, coleção 
Mário Garnero
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consciência corporal do indivíduo, o que não 
significava que precisasse recorrer a um 
arsenal de técnicas de estimulação sensorial, 
mas simplesmente que acolhia um indivíduo 
em sua condição mais viva e espontânea - 
de pedestre. O trabalho não queria transpor
tar o indivíduo a outro lugar; ao contrário, 
pressupunha esse indivíduo, o tempo todo, 
autoconsciente das condições dadas do 
espaço, rente a ele, e por isso mesmo 
capaz de modificar tais condições; o trabalho 
passava então a ser o transcurso espaço- 
temporal a que convidava. Acho que o que 
há aí não é narrativa, mas desconstrução 
contínua dela.

narrativa em pintura. Constato que é de 
minha índole querer brigar com o inimigo na 

dele. É dessa forma, aliás, que parte de

projetou decididamente no espaço, e, como 
você passou a conceber o espaço como um 
feixe de relações entre superfícies descontí

nuas, cabe perguntar se mais uma vez não se 
apresentou a questão da narrativa, uma vez 
que o espaço resultava, precisamente, das 
múltiplas relações que essas superfícies esta

beleciam entre si. E relação sempre implica, 
de certo modo, um procedimento narrativo.

apelidado “tela em branco” I14*, a tela central 
não sofreu qualquer ação. Em “azul” l15l, a 
tela da direita está invertida, com o chassi 
ocupando a condição frontal. Três aspectos 
são aí significativos: todas essas pinturas são 
encostadas na parede; guardam uma 
distância estratégica entre si (nem tão 
próximas que possam parecer uma pintura 
mural de escala monumental, nem tão 
distantes entre si que possam indicar um 
capricho formalista qualquer]; e, por último, 
exigem que o observador ande para vê-las 
- só podem ser vistas numa continuidade, 
demovem uma apreensão instantânea, 
frontal.

casa
meu trabalho encara a fotografia.

Questiono se o trabalho de fato alcança 
a literalidade que você reitera desde o 
momento em que se despediu daquelas 
figuras de mulheres (refiro-me à pintura 
de 1977) ou se, de outro modo, não pode 
prescindir da profundidade - o que, talvez, 
seja inevitável, já que não há como a visão 
operar sem destacar uma figura de um 
fundo. Se esse ponto de vista estiver correto, 
cabe admitir que há um procedimento 
acentuado de dissociação mais do que 
uma aniquilação da narrativa. Não quero 
dizer, com isso, que o trabalho sucumba 
a um idealismo da visão, que perca de vista 
seu observador “pedestre", posto que nunca 
deixa de instá-lo a estabelecer, ele próprio, 
as condições do espaço, que nunca são 
dadas a priori.

Nos anos 80, meu trabalho passou 
a solicitar grandes extensões. Era preciso 
se relacionar com ele em seus aspectos 
físicos, era preciso levar em conta a distância 
que ele dispunha entre as coisas, e 
sobretudo a questão do tempo, do transcurso 
de tempo que essas relações no espaço 
protagonizavam. Ele agora requeria uma

Vou insistir no ponto que tenho reiterado 
ao longo de nossa conversa: precisamente 
nessas pinturas, apresentadas na Bienal 
de 1981, você parece ter “resolvido” 
o problema histórico do trabalho, 
que o atribulava desde a segunda metade 
da década de 60. Freqüentemente, ele 
parecia debater-se entre a premência dos 
enunciados conceituais, o autocontrole 
da forma e o advento espontâneo dos 
materiais, de relações imprevistas entre 
seus elementos, e até mesmo do gesto, 
ainda que esse devesse ser sempre uma 
ocorrência meio extraordinária, pontual. 
Vejo nessas pinturas a consolidação da 
linguagem de um trabalho que associa 
impessoalidade, uma disciplina rigorosa 
de recolhimento do eu, a desconfiança 
profunda do vocabulário e da própria 
linguagem da arte, mas que, a despeito 
dessas atitudes em princípio puristas, 
emana, como se fosse a contrapelo, quase 
um expressionismo, uma vaga pulsação

O ESPAÇO COMO JOGO 

DE SUPERFÍCIES
Talvez possa concordar com você, 
na medida em que as grandes pinturas 
(tinham cerca de 4 metros de comprimento) 
apresentadas na XVI Bienal de São Paulo, de 
1981, por exemplo, protagonizam esse

dentro, fazendo nela intervir distâncias, 
ambiguidades, de sorte que parece agora 
caber ao observador estabelecer, livremente, 
relações de continuidade ou descontinui- 
dade entre aqueles elementos.

Uma provocação: você defende que 
a partir do fim dos anos 70 seu trabalho 
descartou definitivamente a narrativa, 
no momento mesmo em que passou a ter 
como suporte o próprio espaço, desde então 
compreendido como um feixe de relações. 
Nessa situação, os elementos são 
livremente legados a forças de atração e 
repulsão recíprocas. Tendo a pensar, no 
entanto, que, mais do que liquidar a 
narração, seu trabalho tem sido um 
empenho constante de desarticulá-la por

processo de distanciamento entre elementos 
familiares, elementos cuja atração recíproca 
se funda no hábito, num substrato
ideológico qualquer, de sorte que o trabalho 
Quer problematizar tal progressãc^natumT
de uns elementos 
quatro em uma”

‘bienal verde” e “

Eu mesmo estranho o modo de operar 
que, por vezes, emprego. Em minha tese 
de doutorado6, fiz um ensaio fotográfico, 
isto é, escolhi o lugar em que se incrusta 
o problema da narrativa: a máquina 
fotográfica. O sistema ótico e a física dizem 
respeito à profundidade, sem a qual não há

aos outros. Nos trabalhos 
(o de chassi vazado),

e arco”, eu almejava,
Precisamente, que o espectador não pudesse 
reconhecer uma narração, já que cada
6 ement0 e dlsPar e diverso. Nesse outro, 14 látex e verniz sintético 

sobre tela, 1981,
310 x 456 cm, coleção 
particular

verniz industrial sobre 
tela, verniz industrial 
sobre madeira, 1981, 
210 x 340 cm, coleção 
Santuza Andrade
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que compõem o “conjunto” é, na verdade, 
uma porta, um elemento “pobre”, que, no 
entanto, solicita do observador um esforço 
de linguagem, de associação com outros 
elementos complexos que estão ali 
presentes. A reação pode ser, inclusive, 
adversa ao trabalho, de absorção irresistível 
do observador por uma situação percebida 
como puramente empírica, como ocorreu 
nesse caso específico. A porta funcionou aí 
como um dado “pesado” de materialidade 
que contagiou todos os outros elementos, 
pois acabou sendo levada embora por 
alguém, durante a exposição. Posso enfim 
dizer que, se a partir desse momento meu 
trabalho, de fato, pretende uma aderência ao 
mundo, andar rente a ele, isso não significa 
que abra mão da possibilidade de modificá- 
lo, ainda que a margem de manobra seja 
muito estreita, pois vejo essa condição da 
horizontalidade como central para mim.

concretamente dissolvido para dar lugar a 
uma experiência de superfície, que, aliás, 
parecia pairar no ar, porque não havia sido 
utilizado qualquer aglutinante ao material.
O grafite não estava de fato aderido ao 
suporte: era uma espécie de superfície no ar. 
Voltando à questão do espaço: nesse 
período, os trabalhos começaram a invadir 
o espaço físico, deixaram de ter um drama 
interno e passaram a conviver com os 
problemas do espaço de maneira menos 
heróica. Na nova condição, eu buscava lidar 
com situações tópicas, rentes ao observador, 
mas que eram, por assim dizer, dilatadas, 
pois os elementos se apresentavam 
incompletos - incompletos no sentido de 
serem nexos de relações potenciais, e não 
de alguma falta -, e assim solicitavam que 
o observador organizasse o espaço em torno. 
Além disso, no período, os trabalhos 
aumentaram significativamente de escala 
e passaram a prezar cada vez mais materiais 
comuns, encontrados em lojas de produtos 
industriais. Isso implicava uma atitude de 
distanciamento de materiais marcados por 
alguma plasticidade, distanciamento de 
materiais expressivos, que pudessem 
a tradição da pintura ou da escultura.

que me atraía quando a encontrava 
já pronta, casualmente, em materiais 
inespecíficos; a cor do madeirite, por 
exemplo, passou a freqüentar boa parte 
de meus trabalhos. Todas essas atitudes - 
ampliação de escala, valorização 
da distância entre as coisas, atração por 
materiais pobres, inexpressivos - indicavam 
que o caráter simbólico eventualmente 
remanescente nos elementos do trabalho ia 
se tornando indiciai: eis a transformação - 
material e conceituai - mais significativa 
ocorrida entre o fim dos anos 70 e o início 
dos 80. Há outro trabalho em que meu 
encontro com os valores expressivos da cor 
é forçado pela própria fisicalidade dos 
materiais. Trata-se da peça apelidada 
“duraplac”, de 1980 l17l, constituída de três 
placas de duraplac e duas de madeira.
Há uma placa vermelha, uma amarela e uma 
azul. A vermelha eu pintei (com tinta 
industrial) de amarelo, a amarela de azul, 
a azul de vermelho. Ocorria aí um fenômeno 
tradicional da pintura: o pentimento, um 
estado de “deriva” da visão, que escorrega 
pelos pequenos rastros das camadas mais 
internas da pintura, inesperadamente 
denunciados em superfície. O observador 
é atraído pelo que acontece detrás da 
superfície pintada, mas nesse caso há 
apenas o duraplac, a exterioridade 
reencontrada...

perante a possibilidade de aparecimento 
do corpo para o espaço.

De fato, o elemento expressivo foi 
deslocado de lugar. Não pretendo fazer 
afirmações do tipo “não sou pintor”, “a 
pintura não mais importa”, “posso fazer algo 
puramente mecânico, sem gestualidade”. 
Mas, definitivamente, não me interessa lidar 

noções de espaço, com a relação física, 
pedestre, que o corpo entretém com 
o espaço, reduzindo-as a um drama de 
desajuste do sujeito contemporâneo, redu
zindo-as a questões estritas da subjetividade. 
Penso sempre o indivíduo disposto ao 
embate com uma exterioridade, premido 
pelo espaço da cidade, pela determinação 
cúbica, ortogonal, de todos os espaços nos 
quais cabe viver etc. Quero reencontrar uma 
expressividade lidando com situações 
espaciais prosaicas, casuais. As pinturas que 
discutíamos têm nossa escala, solicitam uma 
temporalidade real, imanente. Em outro 
desses trabalhos mostrados na Bienal 
(apelidado “com porta” l16<), um dos planos

com

evocar

POÉTICA DA DISTÂNCIA Mas o mármore e o granito reapareceram 
com força na década de 90.

Veremos 
você se refere

que nesses trabalhos aos quais 
eu uso a costaneira, que é a 

mostra as marcas do 
nas pedreiras.

reconvertido 
a um valor

continuassem a me interessar, às vezes 
em escala ambiental, como ocorreu numa 
instalação que realizei na Galeria Sérgio 
Milliet, da Funarte, no Rio de Janeiro, 

1987. Uma parede inteira da sala onde 
instalei o trabalho foi borrifada com uma 
camada homogênea de pó de grafite, 
de sorte que ali o conceito da linha era

Vimos como, no princípio dos anos 80, seu 
trabalho se projetou mais decididamente no 
espaço, com uma linguagem muito peculiar, 
não tridimensional, não escultórica, fundada 
na noção de superfície.

É precisamente nesse tipo de atitude - 
você menciona uma visão que por um 
instante é levada à deriva, que se demora e 
assim, de algum modo, reconstitui uma 
profundidade - que vejo um expressionismo 
em seu trabalho, a despeito de tudo se 
passar rigorosamente em superfície.

Pedra bruta, que 
Processo de corte usado
É o mármore sem simbolismos,
3 SUa indiferença originária,
qUaSe geol°gico, de estrutura mineral,
qualidades físicas de 
Mas voltemos

em

com
A partir desse momento, não retornei mais à 
pintura, embora os problemas do desenho

16 verniz sintético sobre 
tela, látex sobre 
madeira, 1981,
240 x 480 cm, coleção 
Felipe Crescenti

17 esmalte sintético, 
tinta automotiva e 
laca industrial sobre 
duraplac e madeira, 
1981, 275 x 545 cm, 
coleção Rodrigo 
Roviralta

peso e massa... 
aos anos 80. A cor era algo
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18 argila e tacos de 
madeira, versão de 
1987, aprox. 10 x 800 x 
5 cm [obra destruída]

plano de madeirite, 
versão de 1989,
355 x 990 cm 
[obra destruída]

cone de cerâmica, 
organza e chumbo, 
versão de 1992,
70 x 500 x 100 cm, 
Museu de Arte 
Moderna de 
São Paulo

!9

20
entendendo como gesto o procedimento 
de polvilhar o pigmento na grelha, um gesto, 

bastante expressivo), no fim da

dualidade, aportam certa dramaticidade às 
situações em que aparecem.

expressivo a despeito de si mesmo. Além 
disso, desde o início, ele está posto no 
mundo. O tempo e o espaço dele são reais.

Acho que esse “expressionismo” de que 
você fala só começa a se manifestar - 
se é que podemos chamá-lo com esse nome 
- nos trabalhos da década de 90 ou do fim 
dos anos 80. A instalação da Sérgio Milliet 
de fato colocava lado a lado, como para 
extrair uma impossível continuidade entre 
elementos e ações tão estranhos uns aos 
outros, materiais sensoriais, expressivos, 
e materiais industrializados, anódinos, em 
princípio absolutamente resistentes ao gesto. 
Tínhamos ali o fazer cego de uma “linha” 
de argila, moldada numa ação puramente 
artesanal l,8l, e a intervenção asséptica, 
quase cirúrgica, de depor sobre uma parede 
um plano inclinado de madeirite, que 
distorcia a ortogonalidade do espaço, criava 
uma profundidade l19L O ambiente resultava, 
assim, numa estranha soma de frieza e 
distanciamento com sensualidade, arrancada 
de situações inusitadas, inesperadas.
Uma peça como “cone e véu”, de 1992 l2°l, 
começava a mostrar a emergência mais 
decidida do gesto em minha produção.
Mas se eu pudesse explicá-la como um 
desenho, diria que é um desenho sem 
interioridade, clarividente. Não nego, 
entretanto, que haja aí um jogo sensorial de 
pressão e resistência entre superfícies, um 
antropomorfismo, se você quiser. Insisto 
quanto ao fato de que essa expressividade 
é, em meu trabalho, algo que brota da 
superfície para fora, a posteriori, isto é, na 
relação do trabalho com o espaço e o 
observador. Não penso meu trabalho como 
história da arte, mas acho que essa 
“exterioridade permeável” que busco tem 
algo a ver com a estrutura do ready-made 
de Duchamp, um objeto fortemente

a meu ver,

década de 80 seu trabalho passou a entreter
Um de meus trabalhos que lidam mais 
diretamente com essas questões é a “esfera 
de cipó” l23l, de 1997. Encomendei a um 
cesteiro que fizesse uma cesta fechada, 
contínua, tramada também interiormente, 
portanto sem o “dentro”. Lembro que o 
procedimento de ter meus trabalhos 
executados por outros é tão antigo quanto 
o “neutral”, de 1966, ou as fórmicas, 
realizadas a partir de 1969. Mas a “esfera 
de cipó” traz esse dado novo, essa 
dramaticidade, como quer você, que se 
produz no próprio procedimento 
construtivo: ela é suspensa no espaço com 
cabos de aço que servem de tirantes e 
que a prendem retesadamente às paredes.
É um objeto natural, caloroso e suave, que, 
no entanto, é submetido à ação 
incongruente de inscrevê-lo, por assim 
dizer, “ortopedicamente” no espaço...
Na “esfera de glicerina”, de 1987 l24l, 
interessou-me a impossibilidade de constituí- 
la propriamente como uma esfera. Assim 
que é retirada da fôrma de madeira, 
a glicerina sucumbe ao próprio peso e 
começa a achatar, ressecar por dentro, e com 
o tempo tende a partir-se e esfarelar-se.
De fato, esses dois trabalhos não são esferas, 
são vontades de ser esfera. A integridade 
dos elementos não existe em meu trabalho - 
eles estão sempre à mercê de relações, 
de forças externas, mas sendo ao mesmo 
tempo capazes de transformá-las, de reagir 
a elas de modo imprevisível.

Voltando ao problema da cor, dois 
trabalhos que você realizou em 1991, 
embora tenham uma estrutura hierática e 
elementar, trazem, como de contrabando, 
uma intensa expressividade da luz e da cor. 
Refiro-me à "grade vermelha’’ l2,i e à 
“grade verde" l22l, sobre as quais você 
polvilhou pigmento puro.

21 grade de ferro 
e pigmento, 
versão de 1991, 
108 x 192 cm, 
[obra destruída]

relação mais sensorial e francamente22 uma
expressiva com os materiais.

fui atrás de materiaisMas nunca
expressivos - esse problema é do trabalho, 

decidi-lo de antemão. Vocênão posso
viu as grelhas... Examinando minha 
produção retrospectivamente, noto uma 
diversidade considerável de materiais, mas

Os depósitos de pigmento sobre as hastes 
das grelhas são, de fato, uma questão de 
pintura: o pigmento puro reflete, condensa, 
mas também faz a cor propagar-se no 
ambiente. Lembro-me de que, nessa época, 
havia ido a uma exposição de Barnett 
Newman, no Metropolitan Museum, 
de Nova York, na qual vi uma pintura em 
que o pigmento era jogado puro na tela. 
Fiquei impressionado. Acho que meu tra
balho não descarta totalmente a memória da 
pintura, mas a percebe de fora, faz intervir 
nela outros elementos: conceituais, táteis, 
espaciais, olfativos. A grade, utilizada na 
construção civil para fazer lajes, foi cortada 
no tamanho propício para que eu a manipu
lasse. Mas não deixava de vir também de 
Malevitch, de passar por El Lissitzky e 
Mondrian, artistas que me são muito caros. 
Concordo com você que, a despeito da 
secura do procedimento, as grades 
resultaram em trabalhos ultracinéticos e, 
mesmo tendo dimensões relativamente 
modestas, ocupavam com vigor o espaço.

confesso que os emprego segundo uma 
certa lógica da negação. Em primeiro lugar, 
porque não os subordino a um fazer, 
o gesto ocorre em outro lugar que não 
numa marca particular que eu deixe sobre 
uma superfície - a expressividade, quando 
aparece, provém dos próprios materiais ou 
das relações densas que se explicitam entre 
eles. Em segundo lugar, meu trabalho não 
tem, propriamente, uma poética dos 
materiais que, como já afirmei, são 
indiferentemente diversos. Mesmo que 
eles eventualmente reapareçam em vários 
trabalhos ao longo dos anos, como, 
por exemplo, o madeirite, trata-se, para 
mim, de desconsiderar sua eventual 
familiaridade com o trabalho, de forçá-los 
a situações inéditas.

Ainda a respeito do uso dos materiais, 
acho importante mencionar a recorrência, 
em seu trabalho, de certos materiais e 
Procedimentos ligados à tradição popular 
(a argila, a cestaria, a marchetaria, o tijolo 
baiano) que, se paradoxalmente descrevem 
um fazer artesanal e desinvestido de indivi-

Talvez como decorrência da intervenção 
explícita do gesto (a essa altura, estou

A importância que seu trabalho atribui à 
qualidade do gesto, às diferentes relações

23 cipó e cabo de aço, 
versão de 1997,
0 200 cm 
[obra destruída]

24 glicerina, 
versão de 1989, 
o 38 cm,
coleção do artista
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devido à escala da Bienal, que já
feira internacional de arte

espaço; de certo modo, queria ausentar-se 
dele. No que concerne ao trabalho do Arte- 
Cidade, realizado num galpão ocupando o 
Io andar do edifício do Sesc Belenzinho, 
a situação era exatamente o contrário: para 
produzi-lo, tive de modificar o espaço 
daquele galpão, retirando partes do telhado 
(que já estava parcialmente sem telhas), 
fazendo uma construção dentro de outra 
construção. Quando estive lá pela primeira 
vez, havia notado que poças d’água 
refletiam o que estava acima, não somente 
o céu, mas o espaço aéreo da cidade, com 
suas imagens sujas e indeterminadas.
O trabalho surgiu dessa condição real que 
o espaço me sugeriu. Pensei, então, em abrir 
de vez aquele galpão degradado, escuro, 
descartado pela cidade. Queria conferir a ele 
uma hipervisibilidade, recobrar-lhe uma 
presença cortante no espaço da cidade, 
seja pela multiplicação infinita de imagens 
que a plataforma e as paredes de espelhos 
propiciariam, seja, inversamente, pela 
intromissão, devastadora nesse recesso 
abandonado da memória da antiga cidade 
industrial, do vazio estridente do céu, de 
uma exterioridade imponderável e mordente.

Concordo com você. Ademais, exceto nos 
textos de militância, sobretudo de Robert 
Morris e de Donald Judd, o minimalismo 
nunca existiu.

que os elementos podem estabelecer entre 
si, em seu aparecimento sempre renovado 
no espaço, sugere que você tendeu a 
divergir cada vez mais da poética do 
minimalismo, uma referência todavia 
relevante em sua formação. Seu trabalho 
jamais opera por repetição, jamais é uma 
afirmação do mesmo. Ocorrem encontros 
inesperados, singularidades em cada 
situação na qual o trabalho se encontra.

lugar,
não é mais uma

tantas outras, mas um empreendimen-como 
to na
que tem interesses muito além do mundo da 
cultura, que quer absorver a cidade para 
dentro de si. Em segundo lugar, eventos 
como esse, que vêm se generalizando em 
escala global, tendem a induzir um novo 
tipo de público que quer interagir de modo 
funcional com os trabalhos, que quer

área da indústria do entretenimento,

explicações e mensagens, que quer quase 
embate corporal com os trabalhos.um

A estrutura em espiral do trabalho - 
eu a associo, evidentemente, ao que você 
mencionou sobre a mandala - afirma um 
núcleo interno, reflexivo, a contrapelo 
de todas as circunstâncias. O trabalho 
rumaria, aliás, na direção oposta de tudo 
o que você veio buscando nas últimas 
décadas: a franca exterioridade...

TRABALHOS RECENTES

nada, porém estabelece uma situação que 
envolve o sujeito e o real na circularidade 
da própria mandala. Entendi essa situação 
como um vazio que se instalava entre o 
sujeito e a mandala. Gostei muito dessa 
idéia, de um lugar que produz em você uma 
situação reflexiva em relação ao espaço, 
da idéia de que afinal o trabalho não é algo 
que você “acrescenta” ao espaço, mas que 
você subtrai dele. Em certo sentido, 
o trabalho da Bienal era essa subtração.
A estrutura de tela foi colocada lá para servir 
de filtro do ambiente externo, pretendia 
isolar o trabalho daquele ambiente informe, 
homogêneo e ensurdecedor. A idéia era criar 
uma noção de interioridade, tal como uma 
câmara, uma pequena audiência, 
e estabelecer uma relação qualitativa com 
o visitante. Entretanto, o trabalho não se 
realizou conforme eu esperava. Em primeiro

Comparado ao vigoroso trabalho que 
você apresentou na quarta edição do evento 
Arte-Cidade 7 l25l, sua participação na 
XXV Bienal de São Paulo, em 2002 l26l, 
pareceu tímida em escala, pouco eficiente 
para lidar com o ambiente massificador que 
envolve uma mostra daquele tipo. A impres

são que tive é que você pretendeu criar um 
espaço vazio e auto-reflexivo, em ostensivo 
contraste com aquele ambiente atordoante e 
publicitário. Essa atitude, entretanto, soou 
estranha em face de um trabalho que, como 
o seu, nunca pretendeu comentar o sistema 
da arte, as mazelas do mundo institucional 
etc. Aliás, uma marca forte de seu trabalho 
é, precisamente, a natureza reflexiva dele.

De fato, o corredor espiralado que 
servia de acesso a um núcleo interno - 
esse era constituído de uma maciça 
plataforma de mármore, formada por quatro 
costaneiras de superfície irregular - tinha 
24 metros de extensão e obrigava o visitante 
a um afastamento lento e progressivo do 
ambiente externo, seja do ponto de vista 
psíquico, seja do sensorial.

O recurso ao espelho visava a algum efeito 
psicológico, relacionado ao advento de uma 
autoconsciência corporal por parte do 
visitante?

O trabalh Todos sabemos que revestimentos 
de espelhos constituem um recurso meio 
corriqueiro e banal na arquitetura de massa 
das grandes cidades. Naquele galpão, 
entretanto, que ainda guarda a história 
de uma possante cidade industrial, 
acalentada pela promessa da modernização,

o para a quarta edição do evento 
Arte-Cidade revela uma escala ambiental 
jamais alcançada em trabalhos anteriores.

0 trabalho da Bienal não 
Pois não convocava relações com um espaço 
Preexistente, não pretendia intervir

era uma instalação,
Nos anos 60, li um livro de arte oriental 
que dizia que uma mandala não representa nesse

25 espelhos e estrutura 
de madeira, 2002, 
200x640x 1000 cm, 
[obra destruída]

26 vidro, ferro, mármore 
e malha de aço, 2002, 
220 x 600 x 700 cm, 
coleção do artista
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ao longo de dois corredores estreitos, 
tendo no centro deles uma extensa 
plataforma também revestida de espelhos. 
Gosto muito desse enfrentamento com a 
própria imagem que o trabalho propicia, 
imagem que se era obrigado a ver de muito 
perto, em contraste com a imagem fluída e 
amorfa que se tinha dos outros.

os espelhos em escala mural produzem 
um efeito de contraste dramático. É como 
se erradicassem a memória social do 
edifício, como se subitamente o tornassem 
leve, imaterial. Ao mesmo tempo que 
magnificavam o edifício, na mesma medida 
que o convertiam em imagem, ubíqua e 
inconsistente, devolviam o corpo do 
visitante à própria escala, a sua gravidade, 
à própria solidão, à manifestação de sua 
pequena idiossincrasia naquele local 
público; a disposição dos espelhos fazia 
com que tudo se multiplicasse, exceto sua 
imagem vista por você mesmo, já que os 
espelhos estavam dispostos paralelamente,

OBRAS
WORKS

sidade de São Paulo, onde apresentou, como tese de 
doutorado, uma reflexão sobre a fotografia, na qual pro- 
blematiza a estrutura de representação na imagem foto
gráfica e a possibilidade de constituir essa imagem a 
partir de novas percepções do espaço.

7 O evento se insere num projeto de periodicidade geral
mente bienal, sediado na cidade de São Paulo, e propi
cia à produção artística o confronto com a escala da cida
de. Organizado pelo crítico-Nelson Brissac e envolven
do a intervenção de diversos organismos da administra
ção pública e o suporte de patrocinadores públicos e 
privados, o projeto se desenvolve desde 1994, espa
lhando-se por diversos edifícios e locais públicos no 
meio urbano, quase sempre externos ao circuito institu
cional da arte.

1 O artista não atribui títulos a suas obras. Apenas algu
mas, da década de 60, foram nomeadas. Optou-se, no 
texto, por identificar todas as obras mencionadas na en
trevista por meio de descrições sumárias indicativas de 
alguns de seus elementos essenciais.

2 Para uma introdução às idéias minimalistas, cf., entre 
outros, JUDD, Donald. Complete Writings: 1975-1986. 
Eindhoven: Van Abbemuseum, 1987, e MORRIS, Robert. 
Continuous Project Altered Daily. Cambridge/Massa- 
chusetts: The MIT Press, 1995.

3 JUDD, Donald. “Specific Objects", In: JUDD, Donald. 
Complete Writings: 1975-1986. Eindhoven: Van 
Abbemuseum, 1987, p. 115-124.

4 CELANT, Germano. Art Povera: Conceptual Art, 
Actual or Impossible Art?. Milão: Gabriele Mazzotta 
Publishers, 1969.

5 As JACs, interessadas especialmente na prospecção 
da produção jovem, ocorreram em edições anuais no 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São 
Paulo, no período de 1967 a 1974. Seu idealizador e 
curador foi o historiador de arte Walter Zanini, então 
diretor do museu.

6 O artista é professor do Departamento de Artes Plás
ticas da Escola de Comunicações e Artes da Univer-
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Casa de Cultura Mário Quintana,
1992, Porto Alegre

glicerina, versão de 1987, 0 38 cm
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Casa de Cultura Mário Quintana, 
1992, Porto Alegre

em primeiro plano
cone de madeira, organza e chumbo, 
versão de 1992, 70 x 500 x 100 cm
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Gabinete de Arte Raquel Arnaud, 
1989, São Paulo

em primeiro plano glicerina, 
versão de 1989, 0 38 cm 
ao fundo pigmento depositado 
sobre placas de ferro, 1989,
200 x 192 cm x 1/2”
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página anterior
MAM-RJ, 1984,
Rio de Janeiro

madeira, fórmica e lâmpadas 
fluorescentes, versão de 2002, 
20x 120x 120 cm
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gesso e pigmento, versão de 1984, 
90 x 90 x 4 cm

placas de acrílico moldadas, 
1984, 90x90x10 cm

4140



cimento, resistência e termostato, 
1 984, 90 x 90 x 2,5 cmglicerina, 1984, 90x 90x 2,5 cm
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ferro galvanizado, madeira, 
auto-falante e amplificador, 
versão de 1984, 90 x 90 x 10 cm

espuma de poliuretano, 
versão de 1984, 90 x 90 x 10 cm
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borracha vulcanizada, placa 
de madeira e motor, 1984, 
90 x 90 x 2,5 cm
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fórmica sobre madeira, 1988, 
72 x 180 cm

fórmica sobre madeira, 1969, 
72 x 180 cm

48 49



!
:

■-

//

’ 4',

«

fórmica sobre madeira, 1969, 
72x 180 cm

fórmica sobre madeira, 1988, 
72 x 180 cm
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L plásticos infláveis e chapa de ferro, 
1982, 200x490x6 cm

tinta automotiva sobre ferro, lousa 
de madeira, 1982, 201 x 400 cm
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XVI Bienal de São Paulo, 1981

esmalte sintético, tinta automotiva 
e laca industrial sobre duraplac e 
madeira, 1981, 275 x 545 cm
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MAM-RJ, 1970, Rio de Janeiro

acima
madeira, 1969, 60 x o 360 cm

página ao lado
madeira e fórmica, versão de 1970, 
100 x 600 x 50 cm
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madeirite sobre chassi de ferro, 
1981,360x400 cm
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página ao lado
Gabinete de Arte Raquel Arnaud,
1989, São Paulo
primeiro plano glicerina, versão
de 1989,0 38 cm
ao fundo plano de madeirite,
versão de 1989, 355 x 990 cm

acima
verniz industrial sobre tela 
e verniz industrial sobre madeira, 
1981, 210x340 cm
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Paço das Artes, exposição 
Ao cubo, 1997, São Paulo

primeiro plano cipó e cabo de aço, 
1997(1 ),o 50 cm 
ao fundo plano de madeirite, 
versão de 1997,450 x 1.600 cm

cipó e cabo de aço, 
versão de 1997(2), o 200 cm
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papel canson e manta de chumbo, 
versão de 2002(1), 13 x 151 x 60 cm

ao lado
aço inoxidável e chumbo fundido, 
versão de 1992(1), 60 x o 75 cm
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acrílico, versão de 2002, 
30 x 30 x 30 cm

tijolos montados, versão de 1989, 
100x420x420 cm
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pigmento sobre grade de ferro, 
versão de 1991,108 x 192 cm
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chumbo fundido, versão de 1991, 
8 x 60 x18 cm

costaneira de mármore, 
versão de 1991,12 x 100 x 120 cm
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espelhos e vidros, 2002, 
117 x 131 x 4 cm

página ao lado
granito verde, espelho, 
granito preto, vidro, 2002, 
147,5x91 x 7,5 cm

próximas páginas
XXV Bienal de São Paulo, 2002 
vidro, ferro, mármore, malha de aço 
inoxidável, 220 x 600 x 700 cm,
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VERSÃO EM INGLÊS ENGLISH VERSION

INTRODUCTION INTERVIEW turn, had a very strong narrative support. 
This one here shows a kind of loose se- 
quence - no beginning or ending - from 
a detective story in which a man stran- 
gles a woman (“woman being attacked”, 
1966 I3!)1. However, what matlers in this 
drawing is not the narrative, but the ma
terial support. 1 creased the paper on suc- 
cessive planes and made something like a 
folding window "through” which the 
figures are viewed, so the narrative is 
absorbed, so to speak, by the events of 
the paper. In the same period I did “neu- 
tral ” W, which also features my interest in 
drawing, but in a slightly different way. 
“Neutral", in fact, is a result of a sort of 
indifference of drawing, it is ostensibly 
“design”. It is a cube of transparent 
acrylic, inside which you see another 
cube, one of identical dimensions but vir
tual, of which there is only the trace, and 
this trace appears slightly dislocated in 
relation to the first cube. Design, as 
1 said, is something externai to the ob- 
ject, but the object only appears to the 
observer in so far as he reworks or 
updates this design, or project. This is a 
structural concern that has maintained 
a strong presence in my work. Figures 
and narrative space have gradually disap- 
peared. In any case, in my work of the 
60s, there was a material, physical, 
Constructivist stance that existed side by 
side with narrative support.

on surfaces (occasionally introducing fig
ures) - thus lending the works something 
of the nature of assemblages, or construc- 
tion. Even when works referred to or- 
ganic elements, these were denaturalized, 
drained of their semantic charge of an 
emotional or sentimental tenor, and sub- 
ordinated to a Constructivist and self-suf- 
ficient logic such as this "wood, granite 
and marble sculpture” of 1967 K

the subject, or a phenomenology of the 
subject. From then on, my work became 
a struggle against narrative. It was, as 
you have suggested, a problematic 
situation, because there was a search for 
something non-narrative precisely on the 

on surfaces - which are the ter-

an ideal time and a space externai to 
that of the observer. I like them - espe- 
cially “my height'’ - because they only 
fully constitute themselves in the en- 
counter with “externai space".

had not been formulated at that time. 1 had participated in a show at Galeria 
Art-Art, which was later held at Petite 
Galerie, in Rio de Janeiro. We were no 
longer tied to Grupo Rex, but we had 
shared affinities as a group, although it 
was quite informal. From 1968 to 1969, 
the four of us showed at the Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro and later 
at the Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo. In late 1969 
and early 1970, we founded Escola 
Brasil:, and 1 then became almost exclu- 
sively devoted to teaching. My activity as 
an artist experienced a hiatus, or an ebb, 
and it was not until the late 70s that 
I started to work intensively again.
In any case, I did make a few pieces dur- 
ing this period. These works were mov- 
ing away from drawing, or craft, or han- 
diing materiais so as to render objects 
through them. I liked to think my works 
were ordered by phone... The show that 
I would say was most important during 
the Rex period was the group’s first, 
Descoberta da América (Discovery of 
America). 1 showed two paintings in 
which acrylic surfaces were superim- 
posed, and the “neutral” cube. People 
did not acquire the cube, but the instruc- 
tions to assemble it. At the JAC show, in 
1967,1 showed three small constructions 
and emphasized their portable character 
and their nature as manufactured objects 
that anybody could have made up 
The provocation here was that no “style” 
could be deduced from objects that were 
so unlike each other. There was also an 
indifference of form, the fact that the 
works were bearers of an idea that went 
beyond facture. I used different materiais 
for each of them, with manual finishing, 
which I did not do myselí, of course.

This formulation seems just right to 
explain works such as “wooden planks 
mortised” of 1969 |I0I, or “wooden 
planks in balance" of 1970 l11l

The following interview resulted from a se
ries of conversations between the artist 
and the curator from September through 
November 2002. It attempts to trace the 
course of more than three decades of an 
oeuvre that is laconic by nature, and to 
bring out a constellation of information and 
references that have so far remained un- 
published or scattered in innumerable pub- 
lications. What stands out in the interview 
is the artisfs point of view in relation to the 
development of his work, his reviewing it 
from a historical perspective and under- 
standing it in the light of the most pressing 
issues that have involved his trajectory 
since the 1960s.

This Poetics of Distance exhibition brings 
us the work of one of the most actively ex
perimental of Brazilian artists: Carlos Fa
jardo, from São Paulo.
It does not constitute, nor was this the in- 
tention, a retrospective record of his work; 
what it does provide is the opportunity to 
see a selective overview of his trajectory 
from the 1960s through 2002. What we 
have here, then, is a collection of works 
that culminate in Fajardo's current produc- 
tion, in which we find a clearly contempo- 
rary development of his concerns and mo- 
tivations.
Over the last four decades, Fajardo has 
constantly updated his work with his own 
personal mode of expression and has used 
the most diverse languages, ranging from 
sculpture to photography, and painting of 
course. All his works have two features in 
particular that should be highlighted: one 
is their persistence in modifying space, the 
other his ability to be contemporary while 
maintaining a temporal perspective.
By supporting the organization of this exhi
bition and its publication, Petrobras and its 
Visual Arts Program, for which this project 
was chosen through its 
second public selection, is fulfilling its 
commitment to encouraging contemporary 
Brazilian art. The program seeks 
to record the most significant current work 
in the visual arts through exhibitions, publi- 
cations and catalogue.
Carlos Fajardo is most certainly part 
of this selection.

Let us suppose that there is no narrative 
in your work - that it is in fact far 
removed from classic narrative, with its 
requirement for a beginning, a middle 
and an end, and its assumptions of 
transparency, universality and finality. 
But it does not seem to me that your 
work is at the opposite extreme ofjust 
pure physicality, just the mere assertion 
of evidence of an objectual nature.

Yes, both are surface works. Let us start 
with the latter. Its central constructive 
element is a wooden board, of the kind 
often used in building work, about 6 me- 
ters long. All the effort of the other ele
ments making up the work is used to get 
this wooden board off the ground.
At one end, there is a small beam that 
“bites” the board like a claw, “pulling” 
it down, while at the other end there is a 
rigid board that crosses it vertically and 
exerts traction force. I am not concerned 
here with the force of gravity, but the 
effort that the board - which in this for- 
mat is a passive material with little struc
tural force - makes to overcome attrition 
with the other elements, and modify a 
given situation. The other piece,
“wooden planks mortised", also raises 
the issue in an elementary way and is 
constantly in line with the Constructivist 
criterion, a relationship between sur
faces, a play of opposing and symmetri- 
cal forces. It consists of two longitudinal 
sections of tree trunk mortised midway 
along. The type of attachment used here 
is the one carpenters call “male and fe- 
male”. There is a literary allusion to cop- 
ulation. The fact is that the work shifts 
back this literary allusion to the condi- 
tion of a physical and literal event.
Notice here that at this point, even when 
I do “sculptures”, I am more interested 
in surface than in the idea of tridimen- 
sionality. In fact, I do not see these 
pieces as sculptures, strictly speaking.

plane,
rain par excellence of syntax, of passage
of time and the logic of narrative, and 
which therefore require a beginning, a 
middle and an end. In any case, my pro- 
duction during at that time was marked 
in equal measure by the interest in 
events on surfaces and by the assump- 
tion of the materiality of these surfaces. 
Even the three-dimensional works de- 
rived from drawing were more an inter- 
relation of surfaces than the realization 
of sculptural concerns.

Another characteristic that I notice in 
your work is that it seems to seek this 
peculiar locus where the questions of 
bidimensionality and the demand for the 
decisive presence of objects converge in 
space. What is odd is that it is not about 
parallel interests, but a concern that is 
sometimes rendered on the plane, but 
sometimes needs to establish spatial 
situations.

I would say that my work oscillates 
between being object and being all that 
cannot be expressed in the monolithic 
reality of this object, although this does 
not stop it from being there, present in 
space, as physical manifestation. The 
notion of distance is, therefore, crucial 
for me - this “empty" space that extends 
beyond the object, without which it sim- 
ply does not make sense. It is the sur
face then, 1 am concerned with rather 
than the object, so I am always placing 
things “in relation", and extracting rela- 
tions of continuity between seemingly 
incongruous and unrelated objects.
Take this work, “ the forest” l®l, shown 
at Galeria Art-Art, in 1968. It features a 
long room with a wall in the middle.
The work emerged from one of the sides 
of the wall, circled around it, rose up- 
wards, went along the ceiling and 
dropped to the floor. There is no narra
tive there. There is the physical pressure 
of space on the work, and the physical 
movement through which it reacts to 
this pressure, through which it rejects 
the terms under the spatial given is pro- 
vided and poses itself as an alteration in 
this space. Although it has its own au- 
tonomous intelligence, this work is quite 
responsive to space. There is something 
of site-specificity in it, although the term

Sônia Salzstein

I see in some ofyour works of the 
period - such as this object, which 
consists of a play between lacquer 
surfaces ("built-in picture") l®l, a concern 
to maintain each part as part, your 
insistence in discouraging the 
connection between these parts and an 
assumed totality, but, at the same time, 
the object shows the inevitable pressure 
of a Cubist-type narrative, which does 
not eliminate the totality, but just 
analytically breaks it down into 
fragments.

Sure, at that time I was making bidimen
sional works and works more explicitly 
related to space. I think that my interest 
in the notion of surface, rather than bidi
mensionality or tridimensionality, had 
already emerged. My works began to ap- 
pear in an area that is a kind of frontier 
zone with space.

This attitude of emphasizing the 
objectual nature of-the work, its 
presence in space, suggests that 
Minimalism2 was an important affinity 
for you during this formative period. 
Minimalism was an interest in the begin- 
ing of my careeer. Donald Judd’s “Spe- 
cific Objects”3 was written in 1965, and 
I read it as soon as it carne out. There 
was Allan Kaprow, Robert Smithson and 
Arte Povera.4 But Minimalism was not 
an exclusive interest, or one of a pro- 
grammatic nature. 1 was interested in 
the Constructivist legacy, and while this 
appeared to be associated mainly with 
Minimalism, it was also present in Neo- 
concretism, although in a very different 
way, because in the latter the Construc
tivist stance was joined to the figure ol

FORMATIVE PERIOD, 
INQUIRIES

You began your career during the 1960s; 
we know that the drawing classes you 
had in this period with Wesley Duke Lee 
had a big effect on you. What were your 
concerns as a young artist at that time?

Although I had been to architecture 
school, l was self-taught as an artist and 
my artistic education was driven by a va- 
riety of cultural interests. I also took brief 
courses in music, cinema, and photogra
phy. I think studying drawing under Wes
ley Duke Lee in 1962-1963 was of great 
importance to my art training. Because of 
that experience, at that time drawing was 
the basis for my developing visual experi
ence. 1 saw drawing as a preparatory act, 
as a way of producing a visual experience 
as such. My paintings already betrayed 
an interest in the materiality of the sup
port, in treating a painting as an object. 
Some used acrylic sheets screwed to the 
canvass around 5 centimeters from the 
surface I1 e2L At that time, my work was 
closely related to drawing, which, in

In this case, yes, there is still, as you say, 
lhe memory of a “Cubist totality”. But in 
works done not long after that, such as 
“according to the ancients” l7l or "my 
height" l®l, the parts do not establish a 
synchronous dialogue, a metaphor of 
temporality that makes each part be- 
corne the culmination of the preceding 
one and the logical cause of the subse- 
quent - this type of temporality is one- 
dimensional, it is mere representation of 
temporality, and does not attract me. In 
the two works mentioned, there is conti
nuity and duration, but not narrative - 
if we agree that narrative presupposes

In your work of this period, there 
seems to be a polarity between drawing 
(or whatever projectuality, and therefore 
depth, is necessarily involved in draw

ing), narrative and the demand for 
presence, the assertion of physicality and 
the objectual dimension of the works.

Petrobras

Indeed, my work thrived on these 
contradictions until the 70s. In the paint
ings, for instance, there is a concern with 
the figure, but also with a structural issue 
of a Constructivist nature.
I often superimposed different material

Which were your most important 
exhibitions during this period? How did 
you come to show at Jovem Arte 
Contemporânea (JAC)?5

An important segment ofyour work, 
however, was developed during this 
period. I refer to the formica works.

I was drawn to formica, but not because 
of its connections to urban mass culture

In 1968, together with Frederico Nasser, 
José Resende and Luís Paulo Baravelli,
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which there is no narrative in painting.
I realize that it is of my nature to seek to 
tackle the enemy on its own terrain.
]n fact, this is the way that part of my 
work faces photography.

/ would wonder whether the work in fact 
reached the literality thatyou reiterated 
aftermoving away from those figures of 
women (I refer to the 1977 painting) or 
whether, on the contrary, it could not do 
without depth - which perhaps is 
inevitable, since vision can only function 
by selecting a figure from a background. 
If this point of view is correct, one would 
have to admit that there is an 
accentuated procedure of dissociation 
rather than elimination of narrative. By 
this, I do not mean to say that the work 
succumbs to an idealism of vision, or 
that it loses sight of the “pedestrian" 
observers, since it is constantly urging 
them to establish their own conditions of 
space, which are never given a priori.

close that they may seem to be a monu- 
mental-scale mural painting, nor so dis- 
tant that they may indicate a formalistic 
device); and, lastly, they make viewers 
walk to see them - they can only be seen 
as continuity, they discourage instant or 
frontal apprehension.

exteriority, pressured by urban space, 
by the cubic or orthogonal determination 
of all the spaces that we have to live in 
etc. I want to revisit an expressivity that 
deals with prosaic, casual spatial situa- 
tions. The paintings we discussed are on 
our own scale, they require a real or im- 
manent temporality. In other works 
shown at the Biennial (named “with 
door”, l16l), one of the planes that make 
up the “ensemble” is actually a door, 
which is a “poor” element, but it is one 
that requires the viewer to make a effort 
of language, of association with other 
complex elements that are present there. 
The response may even be adverse to 
the work, with irresistible absorption of 
the viewer by a situation perceived as 
purely empirical, as was the case in this 
specific instance. The door functioned as 
a "strong” index of materiality that con- 
taminated all the other elements, since 
somebody eventually took it away during 
the exhibition. Finally I would say that, 
although my work always attempted to 
adhere to the real world and remain close 
to it after this point, this does not mean 
that I dropped the possibility of modify- 
ing it, although there is very little room 
for maneuver, because I see this situation 
of horizontality as central to me.

cretely dissolved to give way to a surface 
experience, one that seemed to hover in 
the air, because nothing had been used 
to agglutinate the material. The graphite 
was not in fact attached to the support: 
it was a kind of surface in the air. But to 
get back to the subject of space: in this 
period, works began to invade physical 
space, they no longer had internai 
drama and began to exist together with 
the problems of space in a less heroic 
manner. In the new situation, I sought to 
work with topical situations, close to the 
spectator, but that were, so to speak, in- 
definitely expanded, because the ele
ments were incomplete - incomplete in 
the sense of being connections of poten- 
tial relationships, and not of some lack - 
and so they required spectators to organ
ize the space around them. Moreover, 
during this period, my works were sig- 
nificantly upscaled and began to use in- 
creasingly ordinary materiais, as found 
at Stores selling industrial components. 
This implied an attitude of distancing 
from materiais showing any plasticity, 
and distancing from expressive materiais 
that might evoke the tradition of paint
ing or sculpture.

But marble and granite made a forceful 
reappearance in the 90s.

but since they continued through the 
90s, perhaps they have contaminated 
other works with these concerns.

and the pop world. The fact that it could 
be found on a lunch counter, or in cheap 
furniture, was irrelevant. What I saw in 
it was the fullest realization of the idea 
of surface and color. Since it was an in
dustrial material, I could order a work 
from the factory, based on a model, do 
the design and take it to a carpenter, 
who made the object.

art of a Conceptualist inclination, 
commenting

on the limits of art itself, but the unusual 
pressure ofan expressive aspect, a touch 
of humor and disorder in the work always 
on the verge ofbursting out. Other works, 
such as the two tridimensional pieces that 
we discussed above, also hint at a certain 
anthropomorphism, which seems to linger 
on in your work even today, in a very 
oblique way, enabling an oddly expressive 
dimension to throb underneath. Again we 
have a polarity here...

distance that it arranged between things, 
and particularly the issue of time, or the 
passage of time, that these relationships 
in space protagonized. It now required 
corporal awareness of the spectator, 
which did not mean that this work 
needed to resort to a whole range of 
techniques for sensorial stimulation, but 
simply that it took spectators in their 
most lively and spontaneous status - 
as pedestrians. The work did not seek 
to transport the spectator elsewhere; on 
the contrary, it presupposed that this 
spectator was constantly aware of the 
given conditions of space, very close to 
it, and therefore capable of modifying 
these conditions; the work then became 
the spatial-temporal experience which 
it posed. I think that what is there is not 
narrative but ongoing deconstruction 
of narrative.

We have already seen that they emerged 
at a time you were not producing much, 
since you were mainly involved with 
teaching at Escola Brasil:. In the late 
70s, when you went back to more 
intensive art work, how did this work 
deal with the issue of the search for a 
spatial scale to which the formicas had 
moved it? And in what way was the 
“crisis of narrative” posed at that time?

/ will return to the point I have been 
reiterating throughout our conversation: 
precisely in these paintings, shown at 
the 1981 Biennial, you seem to have 
“solved" the historical problem of the 
work, that afflicted it after the late 60s. 
Frequently, it seemed to be struggling 
between the premise of conceptual 
statements, the self-control of form and 
the spontaneous advent of materiais, of 
unexpected relationships between its 
elements, and even of gesture, although 
this should always be a rather 
extraordinary and specific occurrence. 
What I see in these paintings is the 
consolidation of the language of a work 
that associates impersonalism, a 
rigorous discipline of withdrawal of the 
ego, the profound suspicion of the very 
vocabulary and the language of art itself. 
But despite these attitudes, which are in 
principie purist, it emanates, apparently 
in spite of itself, almost a kind of 
expressionism, a vague pulsation 
before the possibility of the appearance 
of the body to space.

The flat patterns in these formicas, in 
fretwork, appear to be random, they 
suggest an indifference in the use of 
geometric or organic forms... Others 
convey a vague hint of a certain irony in 
relation to figuration, such as “República 
do Líbano", 1971 l12l

It is quite possible that this polarity con- 
stitutes an active core in my work, but 
•this is not something that I will be con- 
cerned with. All I can do is to acknowl- 
edge this polarity a posteriori. It is im
portam to emphasize that I never saw 
my work as strictly committed to a Mini- 
malist type of literality, much less as an 
heir of the Conceptualist trend, and, 
in this sense, capable of doing without 
a phenomenology of the subject/object. 
What 1 see in it is a diffuse expressivity, 
which has no relation to the affects of 
the subject, or to an individual psychol- 
ogy, or to style. In any case, the formicas 
mark a crucial stage of my work, be
cause it was through them that I began 
to tackle the crisis of narrative structure.
I have already commented on how the 
idea of fragment or part is inappropriate 
to describe the form that appears in 
them; this form that does not remit to 
any internai drama of the “picture”, 
of implosion of an presumed spatial 
totality. On the contrary, that way of 
working with form suggested that it 
could virtually spread to the environ- 
ment. By so strictly realizing the idea of 
exteriority, the formicas pushed me to- 
ward space, and instigated my moving 
on to a new scale. You have pointed 
to several more aspects in them, and 
I certainly did not clearly discern most 
of them at the time I made the peaces.

It was only in 1977 that these issues 
emerged in a clearer way. I began to do 
larger scale paintings, such as this work 
showing three life-size women l13l. There 
is an odd procedure there, which merges 
the surface logic, so central to my work, 
with the need to lend physicality to this 
surface, and to constitute it as a spatial 
phenomenon. The procedure was the fol- 
lowing: somebody stood right next the 
canvass and I traced their outline, just 
like copying the actual body of the per- 
son. There remained just the physical 
vestige of this body. It was not represen- 
tation, it was the index of the person.

Indeed, the image in “República do 
Líbano” is more recognizable. I chose 
seven related colors in seven different 
forms, and from the innumerable possible 
combinations, 1 selected about 40, each 
corresponding to a time of day, which was 
not numerical nor sequential: this is 
“República do Líbano” time, because 
I drove along the avenue of that name 
every night on my way home from Escola 
Brasil:. As the figure was always the same, 
what interested me was the variety of 
related colors, the 40 chromatic relation
ships. I started making the formicas in 
1969 and continued until the 90s.

SPACE AS PLAY BETWEEN 
SURFACES

Perhaps I would agree with you, in so far 
as the large paintings (some 4 meters 
long) shown at the XVI Biennial of São 
Paulo (1981) for instance, actively posed 
this process of distancing familiar ele
ments whose reciprocai attraction is 
based on habit, or on some ideological 
substratum, so that the work seeks to 
problematize this “natural” 
progression from some elements to oth
ers. In the works “four in one” (the one 
with the empty frame), “green biennial” 
and “arch”, my aim was precisely to 
avoid having the spectator recognize nar
rative, since each element was dissimilar 
and diverse. In this other one, named 
"blank canvass” l14l, there was no inter- 
vention on the central canvass. In “blue” 
*1S|. the canvass on the right is inverted, 
with the frame occupying the frontal po- 
sition. Three aspects are significant here: 
all those paintings are inclined against 
the wall; they maintain a strategic dis
tance between themselves (neither so

Let me provoke you: you argue that 
starting from the late 70s your work 
conclusively discarded narrative, at the 
same time as it started disclosing space 
itself as its support, space from then on 
understood as a cluster of relationships. 
In this situation, the elements of the 
work were freely delegated to reciprocai 
forces of attraction and repulsion. 
However, I tend to think that rather than 
liquidate narrative, your work has been 
a constant attempt to derange it from 
within, by having distances and ambi- 
guities interfere in it, so that it seems 
that it is now up to the observer to freely 
establish relationships of continuity or 
discontinuity between those elements.

I myself feel surprised by the manner of 
operating that I sometimes use. For my 
doctoral dissertation61 did a photo- 
graphic essay, in other words I chose the 
locus where the narrative issue is in- 
built: the camera. Optical systems and 
physics have to do with depth, without

In the late-70s-early-80s, you moved 
away from painting. The problems of the 
narrative, from then on, were no longer 
shown in terms of figuration. The work 
ivas decidedly released to space, 
and since you began to conceive space 
as a bundle of relationships between 
discontinuous surfaces, one might ask 
if the issue of narrative was not posed 
once again, since the space resulted 
from precisely the multiple relationships 
that these surfaces established between 
themselves. And relationship always 
implies a narrative procedure in 
some way.

POETICS OF DISTANCE Notice that in those works you are refer- 
ring to, I use unhewn rock that shows the 
marks of the quarrying process. It is mar
ble without symbolisms, restored to its 
original indifference, to an almost geolog- 
ical value, as mineral structure, with 
physical qualities of weight and mass... 
But let us go back to the 80s. Color was 
something that drew me when I found it 
ready to use, accideotally, in nonspecific 
materiais; in many of my works I used 
the color of “madeirit” blockboard, for in
stance. All these attitudes - enlarged 
scale, the procedure of establishing a cer
tain distance between things, the attrac
tion for cheap and inexpressive materiais

The formicas raise several issues of 
contemporary interest: they hint at 
painting on a mural and impersonal 
scale, although they are not painting; they 
point to the use of a Constructivist 
procedure, but one devoid of the 
Constructivist promise of a transparent, 
undisguised artistic operation. On the 
contrary, they are marked by the random 
character of their assembly.

They undermine the beliefin the 
rationality of form by being developed 
with a decorative, repetitive elegance. 
Despite these attitudes that initially seem 
to indicate aloofness, what I see in the 
formicas is not - surprisingly - a frugal

We saw how, in the early 80s, your work 
was decidedly projected in space, with a 
very specific language that was not 
three-dimensional, or sculptural, but was 
based on the notion of surface.

Indeed, the expressive element was 
dislocated. I do not intend to make asser- 
tions along the lines of “I am not a 
painter”, “painting no longer matters”,
“I can make something that is purely me- 
chanic, without gestuality”. But I cer
tainly have no interest in dealing with 
notions of space, or the physical or 
pedestrian relationship that the body 
maintains with space, reducing them to 
a drama of maladjustment of the con
temporary subject, reducing them to 
strictly subjective issues. I always see the 
individual as ready to struggle with an

I never went back to painting after that, 
although problematizing drawing contin
ued to interest me, sometimes on an en- 
vironment-wide scale, as in the installa- 
tion I did for Galeria Sérgio Milliet, at 
Funarte, in Rio de Janeiro, in 1987. A 
whole wall of the room where I installed 
the work was sprinkled with a homoge- 
neous layer of powdered graphite, so 
that there the concept of line was con-

In the 80s, my work started to require 
large surface areas. It was necessary to 
relate with it in its physical aspects, it 
was necessary to take into account the
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sistent image, they returned the body of 
the visitor to its own scale, gravity and 
solitude, to the manifestation of its small 
idiosyncrasy in that public place; 
the arrangement of the mirrors made 
everything multiply, except visitors’ 
image as seen by themselves, since the 
mirrors were arranged in parallel along 
two narrow corridors, with a long plat- 
form also covered in mirrors in the cen- 
ter. I very much like this clash with 
one’s own image that the work provides, 
since one was forced to see the image 
very close up, in contrast with the flow- 
ing and amorphous image of visitors.

certain way, it sought a kind of absence 
from it. In relation to the work for Arte- 
Cidade, this was at a shed on the first 
floor of the Sesc Belenzinho building, 
where the situation was precisely the 
opposite: to produce it, I had to modify 
the space of this shed by removing parts 
of the roof ( many tiles were already 
missing), and making a construction 
within another construction. When 
I went there for the first time, 1 noticed 
that puddles of water reflected what was 
above them, not only the sky but also 
the aerial space of the city, with hazy 
and dirty images. The work emerged 
from this real situation that the space 
suggested. I then thought to once and 
for all open up this dark rundown shed 
discarded by the city. I wanted to give it 
hyper visibility, replenish its sharp- 
edged presence in the urban space, 
both through the infinite multiplication 
of images that the platform and walls 
of mirrors provided, and inversely 
through a devastating intervention in 
this forgotten recess of the memory of 
the old industrial city, of the strident 
emptiness of the sky, of an imponder- 
able and mordant exteriority.

themselves, in their constantly renewed for the externai environment, it was in-

emergence in space, suggests that you 
tended to increasingly diverge from the formless, homogeneous and deafening

poetics of Minimalism, although this trend environment. The idea was to create a 
was relevant to your trajectory. Your work notion of interiority, like a camera,

never operates through repetition, there is a small audience, and to establish a 
never a statement of the same thing. There qualitative relationship with the visitor. 
are unexpected encounters, singularities However, it did not work out the way

I had expected. Firstly, there was the 
huge scale of the Biennial. The event is 
no longer just another international art 
show like so many others, but an enter- 
tainment industry venture with interests 
beyond the world of culture, and which 
aims to absorb the city within itself. 
Secondly, events like this, which have 
become generalized on a global scale, 
tend to attract a new kind of audience 
who seek to interact in a functional way 
with works, who want explanations 
and messages, who want almost a 
bodily clash with works.

The spiral structure of the work - 
obviously, I am associating it with the 
manda Ia as you mentioned - asserts an 
inner reflexive core going against the 
grain of any circumstances. In fact, the 
work seemed to head in the opposite 
direction to everything that you have 
been looking for over the last few 
decades: clear exteriority...

ferent elements in painting - such as 
conceptual, tactile, space or olfactory 
ones. The grid, of the type used on a 
building site to make a floor or ceiiing of 
reinforced concrete, was cut to the best 
size so that I could handle it. But there 
was also an influence there derived from 
Malevitch, and from El Lissitzky and 
Mondrian, artists who I greatly appreci- 
ate. 1 agree with you that despite of the 
frugal procedure, the grids resulted in ul
tra kinetic works and although on a rela- 
tively modest scale, they occupied space 
energetically.

Still on the use of the materiais, I think it 
is important to mention that your work 
resorts to certain materiais and 
procedures related to vernacular 
tradition (ciay, basketwork, fretwork, 
perforated bricks) which, whiie 
paradoxicaiiy describing craft practice 
and bereft of individuality, do contribute 
a certain dramaticity to the situations in 
which they appear.

One of my works that deals more 
directly with these issues is "liana 
sphere” l23l, which was made in 1997.
I commissioned a closed and seamless 
basket also woven on the inside, there- 
fore lacking an "inside”. Note that the 
procedure of having my works executed 
by others goes back to the "neutral”, 
of 1966, or the formicas, made from 
1969 onwards. But the “liana sphere” 
lias this new aspect, this dramaticity, as 
you prefer, which results from the very 
Constructivist way it ws produced: it is 
suspended in space with Steel cables 
used to brace it tautly against the walls.
It is a natural, warm and soft object - 
but it is submitted to the incongruous 
action of being inscribed, so to speak, 
"orthopedically” in space... In “glycerin 
sphere”, of 1987 l24l, I was interested in 
the impossibility of constituting a sphere 
as such. As soon as"the wooden mold is 
removed, the glycerin succumbs to its 
own weight and begins to flatten and 
dry - over time it tends to disperse and 
shred. In fact, neither of the two works 
is a sphere, but the will to be a sphere. 
There is no integrity of elements in my 
work - they are always at the mercy of 
relationships and externai forces, but 
at the same time they are capable of 
transforming them and reacting to them 
in unexpected ways.

The importance that your work attributes 
to the quality of gesture, to different 
relationships that elements (sometimes 
the same ones) can establish between

and created depth l,9l. The environment 
led to a strange blend of coldness and 
distance with sensuality, obtained from 
unusual and unexpected situations.
A piece such as “cone and veil” (1992) 
l2°l began to show a more decisive ap- 
pearance of gesture in my work. But if 
I could explain it as a drawing, I would 
say that it is a drawing without interior
ity, a clear-sighted drawing. I do not 
deny, however, that there is a sensorial 
play of pressure and resistance between 
surfaces, anthropomorphism, if you like. 
I would emphasize that this expressivity 
is, in my work, something that springs 
from the surface toward the outside, 
a posteriori, that is, in the relationship of 
the work with space and the spectator.
I do not think of my work as art history, 
but I do think that this “permeable exte
riority” that I seek has something to do 
with the structure of Duchamp’s ready- 
made, as objects that are highly expres- 
sive despite themselves. Moreover, from 
the beginning, it is placed in the real 
world. Its time and space are real.

- suggested that the symbolic character 
possibly remaining in the elements of the 
work was becoming indiciai: so the most 
significant transformation - material and 
conceptual - took place between the late 
70s and early 80s. There is another work 
in which my encounter with expressive 
color values is forced by the very physi- 
cality of the materiais. This is the piece 
named “duraplac”, from 1980 l17l, consist- 
ing of three slabs of duraplac and two of 
wood. There is a red slab, a yellow one 
and a blue one. The red one was painted 
(with industrial paint) in yellow, the yel
low one in blue, and the blue one in red. 
There was a traditional phenomenon in 
painting taking place here: pentirnento, a 
State of “drift" of Vision, that slides along 
the small traces of the innermost layers 
of the painting, unexpectedly denounced 
on the surface. The viewer is drawn by 
what is happening behind the painted 
surface, but in this case there is just the 
“duraplac”, exteriority revisited...

tended to isolate the work from that

in each situation the work meets.

I agree with you. Moreover, Minimalism 
never actually existed outside of art-ac- 
tivist writing - particularly Robert Mor
ris or Donald Judd.

RECENT WORKS
Perhaps as a consequence of the 
explicit intervention of gesture (at this 
point, what I take as gesture is the 
procedure of sprinkling the pigment on 
the grids, which I see as quite an 
expressive gesture), at the end of the 
80s, your work started to maintain a 
more sensorial and clearly expressive 
relationship with materiais.

Compared to the vigorous work 
that you showed at the fourth Arte- 
Cidade event 7 l25l, your work at the 25th 
São Paulo Biennial in 2002 I261 seemed 
rather downscaled and ineffective in 
coping with the large numbers of visitors 
in that kind of setting. I got the 
impression that you intended to create a 
void and self-reflexive space, in 
ostensible contrast with a busy and 
noisy publicity-seeking context. But this 
approach seemed strange in face of a 
work such as your own, which never 
sought to comment on the “art system” 
the blemishes of the institutional world 
of art etc. In fact, a forceful point of your 
work is precisely its reflexive nature.

NOTES

1 Fajardo does not attribute titles to his works. Only a 
few were titled in the 60s. It was decided that all works 
mentioned in the interview would be denoted by brief 
descriptions indicating some of their essential elements.

5 For an introduction to Minimalist positions, cf., among 
others JUDD, Donald. Complete Writings: 1975-1986. 
Eindhoven: Van Abbemuseum, 1987, and Morris, 
Robert. Continuous Project Altered Daily. Cambridge/ 
Massachusefts: The MIT Press, 1995.But I never sought expressive materiais - 

this is problem of the work, I cannot de
cide it beforehand. You saw the grids... 
Examining my production with hind- 
sight, I do note a considerable diversity 
of materiais, but I confess that 1 use 
them in accordance with a certain logic 
of negation. In the first place, because 
1 do not subordinate them to a craft, 
the gesture takes place elsewhere but not 
as a particular mark that I leave on a sur
face - expressivity, when it appears, 
is derived from the materiais themselves 
or from the dense relationships evinced 
between them. Secondly, my work does 
not have a poetics of materiais as such. 
As I have already said, I have used a 
range of materiais rather indifferently... 
Even if they eventually re-emerge in dif
ferent works over the years, such as 
“madeirit” blockboard does, the ques- 
tion, as I see it, is disregarding their pre- 
sumed familiarity with the work and 
forcing them to appear in new situations.

It is precisely in this kind of approach - 
you mention a Vision that is led to drift 
for a moment, that lags behind and so 
somehow reconstitutes a depth - that 
I see something of expressionism in your 
work, despite the fact that everything 
takes place strictly on the surface.

3 JUDD, Donald. “Specific Objects”, in: Judd, Donald. 
Complete Writings: 1975-1986. Eindhoven: Van 
Abbemuseum, 1987, p. 115-124.

Back to the problem of color, although 
they have a hieratic and elementary 
structure there are two works ofyours 
from 1991 that do evince an intense 
expressivity of light and color - almost 
as contraband. I am referring to "red 
grid” l2,l and “green grid” >22l, which you 
powdered with pure pigment.

4 CELANT, Germano. Art Povera: Conceptual Art, 
Actual or Impossible Art?. Milan: Edizioni Gabriele 
Mazzotta, 1969.

M/as the use of the mirror intended to 
have a psychological effect related to the 
emergence of corporal self-awareness 
on the part of the visitor?

5 The JAC shows were particularly interested in 
prospecting works by young artists. Annual events were 
held at the Museu de Arte Contemporânea da Univer

sidade de Sâo Paulo from 1967 through 1974. The 
inspirer and curator was the art historian Walter Zanini, 
then director of the museum.

Yes, the spiral corridor that served 
as access to an inner core - which con- 
sisted of a solid marble platform, with 
four rough-hewn slabs with uneven 
surfaces - was 24 meters long and it 
forced the visitor into a slow and grad
ual withdrawal from the externai envi
ronment, from both the psychic and 
sensorial point of view.

1 think that this "expressionism" you 
mention only begins to show itself - if we 
can use this term - in the works of 90s 
or late 80s. Sérgio Milliefs installation in 
fact placed sensual and expressive mate
riais beside anodyne industrialized ma
teriais that were on first sight totally re- 
sistant to gesture - as if extracting an 
impossible continuity between such un- 
related elements and actions, What we 
had there was the blind production of a 
clay “line”, molded by purely craft 
means l18l, and the aseptic, almost surgi- 
cal intervention of placing an inclined 
"madeirit” blockboard on a wall, which 
distorted the orthogonality of the space.

In the 60s, 1 read a book on oriental 
art that said that a mandala did not rep
resem anything, but it posed a situation 
involving the subject and the real world 
in the circularity of the mandala itself.
1 saw that situation as a void that 
emerged between the subject and the 
mandala. I very much liked that idea 
of a place that produces - within you - 
a reflexive situation in relation to space, 
the idea that work is not ultimately 
something that you "add" to space, 
but something you subtract from it. In a 
certain sense, the Biennial work was this 
subtraction. The structure of the metal 
fabric was placed there to serve as filter

We all know that mirrors as coverings 
constitute a rather commonplace and 
banal resource in the mass architecture 
of major cities. In that shed, however, 
which still retains the history of a 
powerful industrial city, driven by the 
promises of modernization, the mirrors 
on a mural scale, produce an effect of 
dramatic contrast. They seem to eradi- 
cate the social memory of the building, 
as if they suddenly made it light and im- 
material. At the same time that they 
magnified the building, in so far as they 
converted it into ubiquitous and incon-

6 Fajardo is a professor in the Visual Arts Deparlmenl of 
the Escola de Comunicações e Arfes da Universidade 
de São Paulo (ECA-USP), where his doctoral disserta- 
tion on photography problematized the structure of rep- 
resentation in the photographic image and the possibil- 
ity of constituting this image on the basis of new per- 
ceptions of space.

The pigment deposits on the rods in the 
grids are, in fact, a painting issue: pure 
pigment reflects and condenses, but it 
also disperses color in the environment.
I remember that, at that time, I had been 
to a Barnett Newman exhibition at the 
Metropolitan Museum, in New York, in 
which I saw a painting with pure pig
ment sprinkled on the canvass. It had a 
great effect on me. I think my work does 
not totally discard the memory of paint
ing, but it looks at it from the outside, 
indeed, it forces the intervention of dif-

7 Arte-Cidade is part of a project in which a regular - 
usually biennial - event is held in the city of São Paulo, 
with the aim of encouraging artistic work to confront the 
scale of the city. Organized by the critic Nelson Brissac 
and involving several official bodies and support from 
public- and private-sector sponsors, the project has 
evolved since 1994 and occupies several buildings and 
public locations in the urban environment, mostly sites 
unrelated to the institutional circuit of the arts.

The work for the fourth Arte-Cidade

event shows an environmental scale 
never reached in previous works.

The Biennial work was not an installa
tion, because it did not pose relation
ships with a preexisting space, it did not 
attempt to intervene in this space; in a
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RELAÇAO DE OBRAS CATALOGUE OF WORKS

A relação abaixo refere-se às obras 
reproduzidas neste catálogo e àque
las expostas nas seguintes institui
ções:
This catalogue includes the works 
depicted in this book and those 
exhibited in the following institu- 
tions

Museu de Arte Moderna Aloísio 
Magalhães, Recife [MAMAM]
Museu de Arte Moderna 
da Bahia [MAM-BA]
Centro de Arte 
Hélio Oiticica [CAHO]
Museu de Arte do
Rio Grande do Sul [MARGS]

sem título [untitled]
versão de [version of\ 2002, madeira, 
fórmica e lâmpadas fluorescentes 
[wood, formica and fluorescent 
lampsj 20 x 120 x 120 cm, coleção 
do artista [collection the artist], São 
Paulo [p. 39] [MAM-BA, CAHO, 
MARGS]

sem título [untitled]
versão de [version of\ 1984, espuma 
de poliuretano [poiyurethane foam], 
90 x 90 x 10 cm, obra destruída 
[work destroyed] [p. 45]
obra exposta (não reproduzida) [work 
exhibited (not in the catalogue)]: ver
são de [version of] 2003, espuma de 
poliuretano [poiyurethane foam],
90 x 90 x 10 cm, coleção do artista 
[collection the artist] São Paulo 
[MAM-BA, MARGS]

sem título [untitled]
1981, esmalte sintético, tinta auto
motiva e laca industrial sobre dura- 
plac e madeira [synthetic enamel, 
automotive paint and industrial lac- 
quer on duraplac and wood]
275 x 545 cm, coleção [collection] 
Rodrigo Roviralta, São Paulo [p 55] 
[MAMAM]

sem título luntitled]
1981, verniz industrial sobre tela 
e verniz industrial sobre madeira 
[industrial varnish on canvass and on 
wood] 210 x 340 cm, coleção [col
lection] Santuza Andrade,
São Paulo [p. 61] [MAMAM]

sem título [untitled]
versão de [version of] 2002, 
acrílico [acrylic] 30 x 30 x 30 cm, 
coleção do artista [collection the 
artist] São Paulo [p. 66] [obra não 
exposta (not in the exhibition)]

sem título [untitled]
2002, espelhos e vidros [mirrors and 
glass] 117x131x4 cm, coleção 
do artista [collection the artist] São 
Paulo [p. 72] (nas exposições obra 
acompanhada por três peças simila
res e duas de maiores dimensões)
[in the exhibitions accompanied by 
three similar pieces and two larger 
ones] [MAMAM, MAM-BA]

sem título [untitled]
versão de [version of\ 2002(1), espe
lhos e estrutura de madeira [mirrors 
and wooden structure] 200 x 640 x 
1000 cm, obra destruída [work des
troyed] [p 1-7]
obra exposta (não reproduzida) 
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of} 
2002(2), espelhos, madeira e estru
tura de ferro [mirrors, wood and 
metallic structure] 200 x 640 x 
1000 cm, coleção do artista [collec
tion the artist] São Paulo 
[MAMAM, CAHO, MARGS]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1989, tijolos 
montados [brickwork] 100 x 420 x 
420 cm, obra destruída [work des
troyed] [p. 67]
obra exposta (não reproduzida) 
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of] 2003, 
tijolos montados [brickwork] 100 x 
420 x 420 cm, coleção do artista 
[collection the artist] [MAMAM]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1997(1), cipó 
e cabo de aço [liana and steel 
cable] 0 50 cm, obra destruída [work 
destroyed] [p. 62]
versão de [version of] 1997(2), cipó 
e cabo de aço [liana and steel 
cable] 0 200 cm, obra destruída 
[work destroyed] [p. 63] 
obra exposta (não reproduzida)
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of] 2002, 
cipó e cabo de aço [liana and steel 
cable] 0 160 cm, coleção do artista 
[collection the artist]
São Paulo [MAMAM, MAM-BA, 
CAHO, MARGS]

sem título [untitled]
1984, placas de acrílico moldadas 
[molded acrylic slabs] 90 x 90 x 10 
cm, coleção [collection] Raquel 
Arnaud, São Paulo [p. 40]
[MAM-BA, MARGS]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1970, madeira 
e fórmica [wood and formica]
100 x 600 x 50 cm, obra destruída 
[work destroyed] [p. 56]

obra exposta (não reproduzida) 
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of] 2002, 
madeira [wood] 140 x 462 x 34 cm, 
coleção do artista [collection the 
artist] São Paulo [MAMAM]

sem título [untitled]
2002, granito verde, espelho, granito 
preto e vidro [green granite, mirror, 
black granite and glass], 147,5 x 91 
x 7,5 cm, coleção do artista [collec
tion the artist] São Paulo [p. 73] 
[CAHO]

sem título [untitled]
1984, borracha vulcanizada, placa 
de madeira e motor [vulcanized rub- 
ber, wooden board and motor] 90 x 
90 x 2,5 cm, coleção [collection] 
Augusto Lívio Malzoni, São Paulo 
[p. 47] [MAM-BA, MARGS]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1984, gesso e 
pigmento [plaster and pigment] 90 x 
90 x 4 cm, obra destruída [work 
destroyed] [p. 41 ]
obra exposta (não reproduzida)
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of] 2002, 
gesso e pigmento, 90 x 90 x 4 cm, 
coleção do artista [collection the 
artist] São Paulo 
[MAM-BA, MARGS]

sem título [untitled]
vidro, ferro, mármore, malha de aço 
inoxidável [glass, iron, marble, stain- 
less steel mesh], 220 x 600 x 700 
cm, XXV Bienal de São Paulo, 2002 
[p. 74-81][obra não exposta (not in 
the exhibition)]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1987, 
glicerina [glycerin] 0 38 cm, coleção 
[collection] Museu de Arte 
Contemporânea do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre [p. 31 e 33] 
versão de [version of] 1989, gliceri
na [glycerin] 0 38 cm, coleção do 
artista [collection the artist] [collec
tion the artist] São Paulo 
[p. 34-35 e 60]
obra exposta (não reproduzida)
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of] 2002, 
glicerina [glycerin] 0 38 cm, 
coleção do artista [collection the 
artist] São Paulo 
[MAMAM, MARGS]

sem título [untitled]
2002, granito preto, espelho, granito 
verde e vidro [black granite, mirror, 
green granite and glass] 144 x 97 x
7.5 cm, coleção [collection] Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre [obra não reproduzida (not in 
the catalogue)] [CAHO]

sem título [untitled]
2002, mármore branco, espelho, 
granito preto e vidro [white marble, 
mirror, black granite and glass], 142 
x 92 x 7,5 cm, coleção do artista 
[collection the artist] São Paulo 
[obra não reproduzida (not in the 
catalogue)] [CAHO]

sem título [untitled]
2002, granito verde, espelho, 
mármore branco e vidro [green gran
ite, mirror, white marble and glass]
146.5 x 98 x 7,5 cm, coleção do 
artista [collection the artist] São 
Paulo [obra não reproduzida (not in 
the catalogue)] [CAHO]

sem título [untitled]
2002, mármore branco, espelho, 
granito preto e vidro [white marble, 
mirror, black granite and glass], 145 
x 96 x 7,5 cm, coleção do artista 
[collection the artist] São Paulo 
[obra não reproduzida (not in the 
catalogue)] [CAHO]

sem título [untitled]
2002, granito preto, espelho, 
mármore branco e vidro [black gran
ite, mirror, white marble and glass]
145 x 95 x 7,5 cm, coleção 
[collection] Minidi Pedroso,
São Paulo [obra não reproduzida 
(not in the catalogue)] [CAHO]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1991, grade 
de ferro e pigmento vermelho [metal 
grid and red pigment] 108 x 192 
cm, obra destruída [work destroyed] 
[p. 68-69]
obra exposta (não reproduzida)
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of] 2002, 
grade de ferro e pigmento vermelho 
[metal grid and red pigment]
108 x 192 cm, coleção do artista 
[collection the artist] São Paulo 
[MAM-BA]

sem título [untitled]
1988, fórmica sobre madeira 
[formica on wood] 72 x 180 cm, 
coleção [collection] Renata Padovan 
de Barros, São Paulo [p, 48] 
[MAMAM, MAM-BA, MARGS]

sem título [untitled]
1969, madeira [wood] 60 x 0 360 
cm, coleção do artista 
[collection the artist] São Paulo [p, 
57] [MAMAM] sem título [untitled]

versão de [version of] 2002(1), 
papel canson e manta de chumbo 
[canson paper and lead sheeting]
13 x 151 x 60 cm, coleção do artis
ta [collection the artist]
São Paulo [p. 64]
obra exposta (não reproduzida) 
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of]
2002(2), papel canson e manta de 
chumbo, 20 x 630 x 200 cm, cole
ção do artista [collection the artist] 
São Paulo [MAMAM, MAM-BA, 
CAHO, MARGS]

sem título [untitled]
1969, fórmica sobre madeira 
[formica on wood] 72 x 180 cm, 
coleção [collection] Acervo Banco 
Itaú, São Paulo [p. 49] [MAMAM, 
MAM-BA, MARGS]

sem título [untitled]
1981, madeirite sobre chassi 
de ferro [madeirit blockboard on 
metal chassis] 360 x 400 cm, cole
ção do artista [collection the artist] 
São Paulo [p. 59] [MAMAM]

sem título [untitled]
1984, glicerina [glycerin] 90 x 90 x 
2,5 cm, coleção do artista [collection 
the artist], São Paulo 
[p. 42] [MAM-BA, MARGS]

sem título [untitled]
versão de [version of] 2002, grade 
de ferro e pigmento verde [metal 
grid and green pigment] 108 x 192 
xm, coleção do artista [collection the 
artist] São Paulo [obra não reprodu
zida (not in the catalogue)] 
[MAM-BA]

sem título [untitled]
1984, cimento, rersistência e 
termostato [cement, resistor coil and 
thermostat] 90 x 90 x 2,5 cm, cole
ção do artista [collection the artist] 
São Paulo [p. 43] [MAM-BA, 
MARGS]

sem título [untitled]
1969, fórmica sobre madeira 
[formica on wood] 72 x 180 cm, 
coleção [collection] José Resende, 
São Paulo [p. 50]
[MAMAM, MAM-BA, MARGS]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1989, plano 
de madeirite [madeirit sheet]
355 x 990 cm, obra destruída 
[work destroyed] [p. 60] 
versão de [version of] 1997, plano 
de madeirite [madeirit sheet] 450 x 
1600 cm, obra destruída 
[work destroyed] [p. 62] 
obras expostas [não reproduzidas]: 
versão de [version of] 2003(1), plano 
de madeirite [madeirit sheet]
560 x 1180 cm [MAM-BA] 
versão de [version of] 2003(2), plano 
de madeirite [madeirit sheet]
70x 640x570 cm [CAHO] 
versão de [version of] 2003(3), plano 
de madeirite [madeirit sheet]
5 x 620x880 cm [MARGS]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1992, 
cone de cerâmica, organza e chum
bo [cone made from ceramic ware, 
organza and lead], 70 x 500 x 100 
cm, coleção [collection] Museu de 
Arte Moderna de 
São Paulo [p. 32 e 33] 
obra exposta (não reproduzida) 
[work exhibited (not in the catalo
gue)] versão de [version of] 2002, 
cone de madeira, organza e ferro 
[cone made from ceramic ware, 
organza and metal] 70 x 1.000 x 
100 cm, coleção do artista [collec
tion the artist], São Paulo [MAM-BA, 
MARGS]

sem título [untitled]
1988, fórmica sobre madeira 
[formica on wood] 72 x 180 cm, 
coleção [collection] Nancy Betts, 
São Paulo [p. 51]
[MAMAM, MAM-BA, MARGS]

sem título [untitled]
versão de1984, ferro galvanizado, 
madeira, auto-falante e amplificador 
[galvanized metal, wood, loudspeaker 
and amplifier]
90 x 90 x 10 cm, obra destruída 
[work destroyed] [p. 44]
obra exposta (não reproduzida)
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of] 2002, 
ferro galvanizado, madeira, auto- 
falante e amplificador [galvanized 
meta! wood, loudspeaker and ampli
fier] 90 x 90 x 10 cm, 
coleção do artista [collection the 
artist] São Paulo 
[MAM-BA, MARGS]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1992(1), aço 
inoxidável e chumbo fundido [stain- 
less steel and cast lead]
60 x 0 75 cm, coleção [collection] 
Augusto Lívio Malzoni, São Paulo 
[p. 65]
obra exposta (não reproduzida) 
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of]
1992(2), aço inoxidável e chumbo 
fundido [stainless steel and cast 
lead] 60 x 0 75 cm, coleção [collec
tion] Sheila Hara, São Paulo [MAM- 
BA, CAHO]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1991, chumbo 
fundido [lead] 8 x 60 x 18 cm, cole
ção [collection] Roberto Faldini, São 
Paulo [p. 70] [obra não exposta (not 
in the exhibition)]sem título [untitled]

1982, tinta automotiva sobre ferro e 
lousa de madeira [automotive paint 
on metal and wooden board], 201 x 
400 cm, coleção [collection] 
Augusto Lívio Malzoni, São Paulo 
[p. 52] [MAMAM, MARGS]

sem título [untitled]
versão de [version of] 1991, costa- 
neira de mármore [unhewn marble]
12 x 100 x 120 cm, coleção [collec
tion] João Carlos Figueiredo Ferraz, 
Ribeirão Preto [p. 71]
obra exposta (não reproduzida)
[work exhibited (not in the catalo
gue)]: versão de [version of] 2003, 
costaneira de mármore [unhewn 
marble] coleção [collection] Museu 
de Arte Moderna da Bahia, Salvador 
[MAM-BA]

sem título [untitled]
1989, pigmento depositado sobre 
placa de ferro [pigment deposited on 
metal plate] 200 x 192 cm x 1 /2”, 
coleção do artista [collection the 
artist] São Paulo [p. 34-35]
[obra não exposta (not in the 
exhibition)]

sem título [untitled]
1982, plásticos infláveis e chapa de 
ferro [inflatable plastics and metal 
sheet] 200 x 490 x 6 cm, coleção 
[collection] Augusto Lívio Malzoni, 
São Paulo [p. 53] [MAMAM]
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